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O ano de 2014 foi marcado pela consolidação da presença do novo patrocinador do MM 
Gerdau – Museu das Minas e do Metal, que proporcionou a ampliação da democratização do 
acesso ao Museu e às suas atividades, já que, desde dezembro de 2013, a entrada passou a ser 
gratuita a todos. 

Dessa forma, permitindo o acesso gratuito e retomando a programação cultural regular Toda 
Quinta e Muito Mais, interrompida em 2013 em função da transição entre patrocinadores, o Museu 
pôde incrementar suas atividades patrimoniais, educativas e culturais, sempre em interlocução 
com o campo das ciências. Isso se reflete no aumento expressivo do número de visitantes do 
Museu, superando as expectativas e metas para o ano.

Fato é que, ao longo dos seus quase cinco anos de pleno funcionamento, o MM Gerdau - 
Museu das Minas e do Metal vem se firmando e se destacando entre as instituições museais, 
não só em Belo Horizonte, onde compõe o Circuito Cultural da Praça de Liberdade, mas em todo 
o País, por investir em abordagens e vivências dinâmicas, lúdicas e interativas, valendo-se dos 
mais avançados recursos tecnológicos - linha mestra de sua museografia.

APRESENTAÇÃO
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Pode-se dizer que o ano de 2014 marcou a consolidação do vínculo do MM Gerdau - Museu das Minas e 
o Metal com a capital mineira, tornando-o uma das principais referências culturais de Belo Horizonte.

Um público numeroso e bastante heterogêneo, constituído por crianças, jovens e adultos, de todas as 
regiões de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e de diversas regiões do Brasil, foi acolhido e envolvido 
pelas variadas atividades do Museu.

Registrou-se também um grande afluxo de visitantes de diferentes países do mundo, alavancado 
especialmente a partir de junho de 2013 e intensificado em 2014, quando a capital mineira recebeu jogos da 
Copa das Confederações e da Copa do Mundo, respectivamente. 

Como ocorre desde a abertura do Museu ao público, os visitantes estrangeiros receberam todo o apoio 
estrutural e linguístico e puderam conhecer um pouco mais sobre Minas Gerais, por meio da história das minas 
e do metal. As condições facilitadoras disso se dão, especialmente, pela presença de monitores bilíngues e 
pelo aplicativo Media Guide, lançado em 2013, que amplia as informações sobre as atrações e apresenta a 
restauração do prédio, em português, inglês e espanhol, favorecendo aos visitantes estrangeiros, assim como 
aos demais, a apreciação integral das atrações e dependências do Museu. O Media Guide é também um 
importante instrumento para a acessibilidade de visitantes portadores de deficiência auditiva, na medida em 
que apresenta, além de imagens, textos explicativos detalhados sobre as atrações. 

Como se pode aferir dos gráficos apresentados abaixo, em 2014 houve um substancial aumento de 
público, superior a 50%, em relação ao ano de 2013. Pode-se atribuir tal percentual de crescimento a uma 
série de fatores, mas, em especial: à gratuidade irrestrita garantida a partir de dezembro de 2013; à ausência 
da programação cultural regular, o Toda Quinta e Muito Mais no ano de 2013 (que em 2014 contribuiu com 
um aumento de quase 50% no público de ações e programas); e, em grande medida, também, pela própria 
consolidação da presença da instituição no cenário cultural da cidade e do País. Percebe-se, ainda em 2014, 
um significativo acréscimo de mais de 40% no afluxo de público ao Programa Educativo.

PÚBLICO VISITANTE
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pessoas
107.986

PÚBLICO VISITANTE ORIGEM DE PÚBLICO
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Colaboradores do Circuito Cultural Praça da Liberdade

Representantes da Biblioteca Pública Luiz de Bessa

Colaboradores da Localiza

Representantes do setor de hotelaria – IBIS

Representantes do Eventpool

Representantes da Fundação Artístico Cultural de Betim

Representantes do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa

Representantes do Hotel Ouro Minas

GE - General Electric

Minas Arena - Museu do Futebol

Fundação de Artes e Ofícios

Maloy&Diniz - Arte Sacra

Colaboradores Gerdau

CATs - Centro de Atendimento ao Turista, órgão da Belotur

Embaixadora da Eslovênia

Funcionários e profissionais da educação - diretores, servidores das Superintendências   
Regionais de Ensino de Minas Gerais

Diretor de escola norte-americana Hudson B. Thomas, diretor integrante do programa 
AIESEC

VISITAS 
INSTITUCIONAIS

Das visitas institucionais recebidas em 2014, destacam-se:
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AÇÕES 
ESPECIAIS
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Em 2014, foi retomado o projeto Toda Quinta e 
Muito Mais, além de terem sido realizados outros 
eventos por meio de recursos próprios e parcerias. 
O Toda Quinta e Muito Mais é a programação 
cultural regular no Museu composta por programas 
difusores, fomentadores de conhecimento nas áreas 
de ciências, história, arte e informação, abordando 
temas alinhados às discussões contemporâneas. Por 
meio deles, o público tem acesso a uma programação 
que, ao mesmo tempo em que dialoga, ultrapassa 

os conteúdos que integram as atrações do Museu. 
Esses programas se configuram também como fóruns 
de encontros entre pessoas de todas as idades e 
formações, permitindo contatos com acadêmicos, 
artistas e outros profissionais envolvidos, estimulando 
trocas e interação entre os convidados e o público.

O Toda Quinta e Muito Mais acontece todas as 
quintas-feiras, às 19h30, e um domingo por mês, às 
11 horas, especial para crianças. A entrada é franca.

PROGRAMAS
TODA QUINTA E MUITO MAIS

51 PROGRAMAS REALIZADOS

ENCONTRO DE 
COLECIONADORES

1 programa9 programas

9 programas 10 programas

10 programas 12 programas
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TEMA: SUSTENTABILIDADE com ênfase no relatório 
publicado pelo World Watch Institute (WWI) O Estado 
do Mundo. 

Café com Poesia

Wilmar Silva de Andrade apresentou as LÍRICAS 
LUSÓFONAS

80% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

Oficina com LALA DEHEINZELIN sobre a MATRIZ 4 D 
– as quatro dimensões

da sustentabilidade: ambiental, social, financeira e 
cultural.

68% das vagas disponíveis

Língua Afiada

Palestra sobre o RELATÓRIO ESTADO DO MUNDO 
2013, publicado pelo WWI

– Worldwatch Institute, proferida por DALBERTO 
ADULIS, do Instituto Akatu.

92% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Beatriz Myrrha apresentou DE GRÃO EM GRÃO, TODO 
MUNDO ENCHE O PAPO.

88% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

O grupo QUARTEIRÃO DO SOUL falou sobre 
sua história e realizou uma apresentação com a 
participação do público.

85% das vagas disponíveis

FEVEREIRO MARÇO

TEMA: ÁGUA - homenagem à água, em sintonia com 
várias ações realizadas pelo mundo relativas ao Dia 
Mundial da Água.

Café com Poesia

Wilmar Silva de Andrade prestou uma homenagem ao 
poeta RAMOS ROSA, no programa A MARESIA DO 
MUNDO.

77% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

Oficina sobre A MUSICALIDADE NA PALAVRA DO 
NARRADOR DE HISTÓRIAS, com Beatriz Myrrha.

90% das vagas disponíveis

Língua Afiada

Apresentação de OUVIR O RIO – UMA ESCULTURA 
SONORA DE CILDO MEIRELES, com a diretora do filme, 
MARCELA LORDY.

76% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

O GRUPO GIRAMUNDO, teatro de bonecos, falou sobre 
sua trajetória desde os anos 70 até a atualidade.

113% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Beatriz Myrrha apresentou o programa BARQUINHOS 
DE PAPEL

100% das vagas disponíveis



TEMAS: a TERRA foi o enfoque do programa de abril, 
considerando não somente o Dia Internacional da Terra 
Mãe (22/4), como as comemorações históricas do mês: 
Inconfidência Mineira e Descobrimento do Brasil.

Café com Poesia

Wilmar Silva de Andrade apresentou um programa em 
homenagem à poeta HILDA HILST.

91% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

Oficina de FOTOGRAFIA PINHOLE, com Cecília 
Pederzoli, fotógrafa especialista na técnica pinhole.

100% das vagas disponíveis

Língua Afiada

Palestra sobre ARQUEOLOGIA COMO PATRIMÔNIO 
CULTURAL: OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE, com 
Luana Martins Campos, especialista em Patrimônio 
Cultural e Arqueologia Histórica.

28% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

O GRUPO DINGOMA, TAMBORES DA LIBERDADE, 
falou sobre a criação do grupo e em seguida fizeram 
uma apresentação para o público.

45% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Beatriz Myrrha apresentou O SÍTIO DO SR. LOBATO: 
histórias de MONTEIRO LOBATO.

92% das vagas disponíveis

ABRIL MAIO
TEMA: os programas giraram em torno do tema 
proposto pelo IBRAM na 12ª SEMANA DE MUSEUS: 
Museus – Coleções criam Conexões. Tendo como 
foco o acervo de mineralogia do Museu, no dia 24, 
aconteceu o Primeiro Encontro de Colecionadores de 
Minerais de BH, aberto ao público. Participaram do 
programa colecionadores iniciantes e profissionais, 
além de curiosos e interessados, contando ainda 
com a participação dos principais colecionadores de 
minerais de BH.

Café com Poesia

Wilmar Silva de Andrade prestou uma homenagem à 
poeta Orides Fontela.

66% das vagas disponíveis

Língua Afiada 

Quatro especialistas falaram sobre O FASCINANTE 
MUNDO DOS MINERAIS.

92% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

Oficina sobre TÉCNICAS PARA FOTOGRAFAR 
MINERAIS, com o fotógrafo Marcílio Gazzinelli, 
especialista em fotografias de minerais.

88% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

Encontro com Paulo Pederneiras, do Grupo Corpo.

48% das vagas disponíveis

Era uma vez

Preciosas coleções, com Beatriz Myrrha.

165% das vagas disponíveis



Durante a Copa do Mundo, a programação foi 
interrompida. O projeto foi reiniciado em JULHO, após 
a Copa, com uma programação em homenagem ao Dia 
Internacional do Rock.

Café com Poesia

Homenagem a ADÉLIA PRADO pelo prêmio Griffin.

88% das vagas disponíveis

Língua Afiada

O jornalista RODRIGO MERHEB, autor de “O Som 
da Revolução”, abordou a história do Rock e da 
Contracultura nos EUA.

106% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

O jornalista MARCELO DOLABELA, autor de “ABZ do 
Rock Brasileiro”, apresentou a trajetória do Rock no 
Brasil.

69% das vagas disponíveis

Era uma Vez

Seleção de CONTOS.

110% das vagas disponíveis

JULHO

TEMAS: PATRIMÔNIO (dia 17/8 – Dia Nacional 
do Patrimônio) e o FOLCLORE (dia 22/8 – Dia 
Internacional do Folclore).

Café com Poesia

FOLCLORE E POESIA.

100% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

Oficina com o geólogo ANTÔNIO GILBERTO DA COSTA 
sobre PATRIMÔNIO GEOLÓGICO CONSTRUIDO.

58% das vagas disponíveis

Língua Afiada

VÍTOR MARQUES FONSECA apresentou para o 
público o PROGRAMA MEMÓRIA DO MUNDO, da 
UNESCO.

110% das vagas disponíveis

Língua Afiada série “gentedaqui”

GRUPO ARUANDA contou sua história e fez uma 
apresentação especial aos participantes.

63% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Histórias sobre os MITOS, com Beatriz Myrrha.

127% das vagas disponíveis

AGOSTO
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TEMA: Museus Criativos, proposto pelo IBRAM na 
realização da 8ª PRIMAVERA DE MUSEUS.

Café com Poesia

Lançamento do livro “euteAmo”, de Wilmar Silva de 
Andrade.

69% das vagas disponíveis

Língua Afiada 2

LUIZ MARCELO MENDES, autor do livro “Reprograme 
– Comunicação, Branding e Cultura numa Nova Era de 
Museus”, abordou o tema MUSEUS E BRANDING.

65% das vagas disponíveis

Língua Afiada 1

Dois representantes de museus brasileiros 
apresentaram suas instituições e principais ações: 
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA, do MUSEU DO AMANHÃ 
(a ser inaugurado no Rio de Janeiro) e EDUARDO 
HAESBAERT, da FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, de 
Porto Alegre.

63% das vagas disponíveis

Língua Afiada / série “gentedaqui”

CLÁUDIO SANTOS, artista multimídia e especialista 
em projetos de design aplicados a museus, comentou 
sobre museu expandido.

21% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Uma seleção de histórias dialogando com a 
PRIMAVERA.

98% das vagas disponíveis

SETEMBRO

TEMAS: conteúdos relativos à EDUCAÇÃO e outros 
sintonizados com a 11ª SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Língua Afiada

REGINA MIGLIORI proferiu uma palestra sobre 
CÉREBRO ÉTICO: NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO EM 
VALORES.

98% das vagas disponíveis

Língua Afiada / série “gentedaqui” 
TIÃO ROCHA, antropólogo, educador e folclorista, 
idealizador do CPCD – Centro Popular de Cultura e 
Desenvolvimento, conversou com o público sobre sua 
trajetória.

120% das vagas disponíveis

Matéria-Prima 1 

ROBÓTICA EDUCACIONAL, com o Professor Liberato 
Silva, especialista em Robótica.

77% das vagas disponíveis

Matéria-Prima 2 

MUSEUS EM MUTAÇÃO, com a ADRIANA TEIXEIRA 
DA COSTA, curadora educativa e pesquisadora na 
área de Economia Criativa.

57% das vagas disponíveis

Café com Poesia 

teve como convidada especial a poeta YEDA PRATES 
BERNIS, autora de “Grão de Arroz”(1986).

131% das vagas disponíveis

Era uma Vez

SABORES E DELÍCIAS DO VÔ E DA VÓ.

86% das vagas disponíveis

OUTUBRO
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NOVEMBRO

TEMA: os 200 anos da morte de ALEIJADINHO foi o 
tema central da programação.

Língua Afiada 1

Professor ANDRÉ D’ANGELO, da Escola de Arquitetura 
e Urbanismo da UFMG, apresentou para o público, o 
tema ALEIJADINHO ARQUITETO.

44% das vagas disponíveis

Língua Afiada 2

A jornalista e escritora STAEL GONTIJO 
proferiu palestra sobre MARÍLIA DE DIRCEU E A 
EFERVESCENTE OURO PRETO DO SÉC. XVIII.

58% das vagas disponíveis

Matéria-Prima

A educadora, pintora e escritora MONIQUE 
DEHEINZELIN, ofereceu a oficina COR E RITMO 
ORIGINAM FORMAS.

53% das vagas disponíveis

Café com Poesia

Homenagem ao poeta CARLOS DRUMMOND DE 
ANDRADE.

109% das vagas disponíveis

Era uma Vez

Seleção de poemas de autores brasileiros, no 
programa BRASILEIRINHOS.

92% das vagas disponíveis

DEZEMBRO

TEMA: CELEBRAÇÕES, considerando as festas de 
fim de ano e também comemorações importantes: 
o aniversário de Belo Horizonte e do Prédio Rosa, 
onde funciona o Museu, aniversário de D.Pedro 
II – grande inspirador e personagem de uma das 
atrações do Museu.

Matéria-Prima

Oficina com a Professora MARIA ELIZABETH 
ZUCOLOTTO, a “CAÇADORA DE METEORITOS”.

64% das vagas disponíveis

Língua Afiada / série “gentedaqui”

A compositora, cantora e escritora FERNANDA 
TAKAI.

88% das vagas disponíveis

Café com Poesia

Programa DIÁLOGOS, com a participação do público.

77% das vagas disponíveis

Era Uma Vez

Programa ASAS PRA QUEM TEM.

46% das vagas disponíveis
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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
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AÇÕES E
PROGRAMAS
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OFICINA DE FÉRIAS
Férias é sinônimo de diversão e de muito aprendizado 
no Museu. As Oficinas de Férias, oferecidas em janeiro 
de 2014 com os temas Pigmentos e Fósseis, tiveram lo-
tação máxima com 44 participantes de cinco a 12 anos. 
Desenvolvidas por especialistas, as Oficinas de Férias 
buscam despertar o interesse em aproximar o público 
infantil do mundo mineral e dos vestígios fósseis, além 
de divertir a meninada de forma lúdica e educativa. 
Com a antecipação das férias escolares em função da 
Copa do Mundo no Brasil, de 24 a 27 de junho, foram 
oferecidas outras sete oficinas: Fósseis, Cristais, 
Mundo Mineral, Pigmentos, Fotografia, Origami e Arte 
Rupestre. O total de participantes foi de 207 pessoas.

CIRCUITO ABERTO
As atrações do Circuito Aberto, programa de ocupação 
artística do Circuito Cultural Praça da Liberdade, 
passaram pelo Museu em janeiro de 2014. O MM 
Gerdau recebeu show de lançamento do disco Registro, 
primeiro álbum do projeto Cabezas Flutuantes, 
idealizado pela artista audiovisual Carou Araújo. No 
mesmo dia, foi apresentado o espetáculo musical 
e cênico NSISTA - NOW or NOW, das irmãs Marise 
e Amarilis Cardoso, de Pouso Alegre, sul de Minas. 
Cerca de 450 pessoas lotaram a Praça de Convivência 
do Museu e a diversidade de públicos elogiando a 
ocupação artística do espaço marcou o programa.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
DIA DO AÇO
A Gerdau e o MM Gerdau - Museu das Minas e do 
Metal promoveram, nos dias 9 e 10 de abril de 2014, 
programação especial para o Dia Nacional do Aço. A 
iniciativa contemplou palestras com o arquiteto João 
Diniz e o crítico de arte Paulo Sérgio Duarte sobre a 
utilização do aço na arquitetura e nas artes. Uma ação 
especial para jornalistas também foi realizada no dia 
09 de abril. Participaram da programação 279 pessoas.

FESTIVAL DE VIOLONCELOS DE 
OURO BRANCO
Apresentação do Ensemble de Violoncelos, um 
programa do Festival de Violoncelos de Ouro Branco, 
promovido pela Casa de Música de Ouro Branco/MG, 
apoiada pela Gerdau, foi realizada no Museu no dia 17 
de abril e emocionou o público com obras de Haendel, 
Wagner, Villa-Lobos, Guerra Peixe e Tchaikovsky.

LANÇAMENTO NOVA FASE 
DO MUSEU
No evento realizado no dia 26 de maio de 2014, marcou-se 
o início da nova fase do Museu, que passou a contar com 
a parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais e 
o Grupo Gerdau. Foram iniciadas melhorias de pintura e 
restauração do Prédio Rosa, além da alteração da marca 
e do nome, que, a partir de então, passou a se chamar 
MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. A novidade 
apresentada pelo museu é o Espaço Gerdau, que traz ao 
público conceitos e interatividades sobre os três pilares 
da sustentabilidade e onde também é possível, por meio 
de uma exposição, conhecer um pouco da história e 
atuação do Grupo Gerdau, que em 2013 foi a sexta maior 
apoiadora de iniciativas culturais em Minas, por meio da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Durante a solenidade, 
a cantora Fernanda Takai fez uma apresentação para os 
convidados com a Orquestra de Ouro Preto.

CINEFOOT 
Oficina Arte Educativa, Cidade 
Cinefoot, Bate Bola, Videoinstalação
De 31 de maio a 13 de julho, MM Gerdau – Museu 
das Minas e do Metal sediou algumas atrações do 
CINEFOOT, festival de cinema dedicado à exibição 
de filmes de futebol. A Oficina Arte Educativa 
Novos Canarinhos ensinou crianças a customizarem 
camisetas para entrar no clima da Copa, ao passo 
que o Bate Bola contou com conversas descontraídas 
com o público sobre os temas “Ronaldinho Gaúcho”, 
com Sônia Maria Garzon Mineiro Veloso, repórter e 
editora assistente do Alterosa Esporte e Alterosa no 
Ataque, da TV Alterosa, e Domênico Bhering Almeida, 
assessor de comunicação do Clube Atlético Mineiro, e 
o tema “Mineirão”. Além disso, até o final do Mundial, 
o MM Gerdau recebeu a Cidade CINEFOOT com objetos 
do Museu Brasileiro do Futebol e a vídeo instalação 
“Futebol Arte”, com o tema “Mineirão: concreto, alma 
e aço”. Participaram 137 pessoas.
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SÉRIE VIRTUAL METAL EM CAMPO 
no campo da saúde, do esporte 
e dos países
O MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal inaugurou 
na data da abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, a 
série virtual “Metal em Campo”, que levou aos visitantes 
e internautas informações e curiosidades sobre a 
presença do metal no nosso cotidiano. A ideia foi que o 
público relacionasse os metais aos três temas escolhidos 
para essa série, que também envolveu a Copa do Mundo: 
Metal no Campo da Saúde, Metal no Campo do Esporte 
e Metal no Campo dos Países. O artigo escrito pela 
geóloga e curadora do MM Gerdau, Márcia Guimarães, 
sobre a história e curiosidades a respeito da tão cobiçada 
Taça da Copa do Mundo abriu a série, que também teve 
desdobramentos nas redes sociais do Museu.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
o Museu preparou uma programação especial, a 
Semana do Meio Ambiente, de 3 a 8 de junho. Várias 
atividades gratuitas em torno do tema foram realizadas 
no Museu, tais como a exposição “Sustentabilidade 
e criatividade: reciclagem de resíduos sólidos”, do 
artista plástico e ecodesigner Cristiano Sousa, que 
também ministrou oficina de pássaros e flores com 
reutilização de materiais recicláveis, no dia 04/06. 
Para encerrar a semana, no dia 06/06, o professor 
Cláudio Coelho, professor adjunto da Universidade 
Federal de Viçosa e diretor-científico e de horticultura 
da sociedade Brasileira de Bromélias, ministrou 
palestra sobre a “Importância da Conservação dos 
Campos Rupestres”. Participaram da programação 
208 pessoas.

CREATIVE MORNINGS
Desde junho de 2014, o MM Gerdau vem sediando a 
programação Creative Mornings, projeto patrocinado 
pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura, que oferece palestras gratuitas abertas 
ao público. Em junho, o convidado para falar sobre 
“Liberdade e Inovação” foi o CEO da Mandalah Brasil, 
Tom Moore. Em julho, o tema foi “Processos Criativos”, 
que trouxe o diretor do Centro Estilo Fiat e referência na 
área automobilística, Peter Fassbender, que falou sobre 
a inovação e sua importância nos processos de criação, 
e a palestra sobre “Moda Sustentável”, com Nina Braga. 
O tema “Failure”, apresentado em agosto, contou com 
a participação de Antônio Lino, diretor da Federação 
Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), diretor 
do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo 
(Sinapro-SP) e vice-presidente da Associação Brasileira 
das Agências de Propaganda (ABAP). Em outubro, duas 
palestras do Creative Mornings aconteceram no Museu, 
com os temas “Color”, proferida pelo designer Mario 
Narita, e “Crossover”, por Fábio Seixas, fundador do 
Panda Criativo. Em novembro, o diretor de criação da 
Greco Design, Gustavo Greco, falou aos participantes 
sobre o tema “Chance”. Já em dezembro, o tema foi 
“Educação”, explanado pelo designer Thiago Bellote. 
Participaram ao todo 544 pessoas. 

NOTURNO NOS MUSEUS
O Noturno nos Museus, evento com iniciativa da PBH, 
que reuniu mais de 30 museus da capital mineira durante 
a noite e início da madrugada de sexta feira, 18 de julho, 
apresentou no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, 
a palestra “Memória feita à mão: A arte e a memória no 
trabalho de conservação dos figurinos do Grupo Galpão”, 
que foi proferida por Ana Luisa Santos, coordenadora 
do Ateliê Aberto do projeto Grupo Galpão: Memória 
Feita à Mão. O Noturno nos Museus foi promovido pela 
Fundação Municipal de Cultura e Prefeitura de Belo 
Horizonte. Estiveram presentes 35 pessoas. 
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FESTIVAL SACI 
(Sociabilização, Arte e Cultura na Infância)
O MM Gerdau vem recebendo, desde julho de 2014, 
oficinas do Festival SACI, projeto realizado com 
recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com 
patrocínio da Gerdau. Em julho, foi  realizada a oficina 
de Massinha, com Marcelo Xavier. Em agosto, a oficina 
“Contos de Sombra e Luz”, realizada por integrantes do 
Grupo Giramundo, fez sucesso entre as crianças.

Em setembro, a oficina de Audiovisual, ministrada 
por Igor Amin, discutiu o tema “O que nós queremos 
para o mundo?”. Já em outubro, o Festival SACI trouxe 
uma programação especial em comemoração ao Dia 
das Crianças. Foram realizadas oficinas de culinária, 
dança e vivências lúdicas, além de um dia dedicado a 
brincadeiras e apresentação de teatro. Em novembro, 
a oficina de Gambiologia, ministrada Fred Paulino e 
Lucas Mafra, trouxe uma abordagem contemporânea 
à gambiarra. Em dezembro, o tema foi “Pequenos 
Construtores” encerrou a programação do ano. 
Participaram ao todo 500 pessoas. 

ENCENAÇÕES
MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal estreou 
em agosto o mais novo projeto do Educativo, 
Encenações, com cenas curtas sobre as temáticas 
que perpassam o Museu. A primeira cena teatralizada 
foi “O Estrangeiro, a Fazendeira e o Ferro”, que 
trouxe um velho personagem conhecido do público, 
o Barão de Eschwege, que está presente na atração 
“Mina de Ferro” e “Mina de Manganês”, dialogando 
com Dona Maria Joaquina do Pompeu, Dona Braba, 
sobre suas diferenças culturais e visões de mundo. 
De novembro de 2014 a fevereiro de 2015, a cena “Da 
Terra ao Museu”, inspirada na obra de Júlio Verne, foi 
apresentada às terças, quintas e no último domingo 
por mês. Todo o projeto, desde as pesquisas, roteiro, 
criação das personagens e dos figurinos, até a 
finalização de todo o processo e apresentação, foi feito 
pela equipe do Educativo do MM Gerdau. Participaram 
das apresentações em 2014 1.730 pessoas. 

8ª PRIMAVERA DE MUSEUS
Na 8ª Primavera de Museus, o MM Gerdau preparou 
uma campanha para ouvir a opinião de seus visitantes 
sobre o tema do ano: criatividade em museus, pro-
posto pelo IBRAM, que também inspirou a temática 
da programação cultural Toda Quinta e Muito Mais 
do mês de setembro. De 23 a 30 de setembro de 2014, 
o Museu convidou os visitantes a pensarem com ele, 
respondendo às seguintes perguntas no post it e 
colando-os em nossos totens na Praça de Convivên-
cia: Para você, o que faz um museu ser criativo? Qual 
museu criativo você já visitou? A campanha #criativo-
museu teve desdobramentos nas redes sociais. 

APRESENTAÇÃO ORQUESTRA 
OURO PRETO
No dia 15 de novembro, o MM Gerdau recebeu a Orquestra 
Ouro Preto. Na apresentação, foram tocadas obras de 
Vivaldi, Piazzolla, Villoldo, entre outros. A Orquestra 
Ouro Preto conta com patrocínio da Gerdau, Petrobrás e 
apoio da Gasmig. Estiveram presentes 219 pessoas. 

EXPOSIÇÃO E SEMINÁRIO 
ALEIJADINHO 200 ANOS
A exposição “Aleijadinho - 200 anos - Tributo de 
Bracher” movimentou a Praça de Convivência do MM 
Gerdau - Museu das Minas e do Metal e trouxe 2.644 
pessoas ao Museu. A exposição era composta por 
20 telas feitas por Carlos Bracher, em homenagem a 
Aleijadinho e permaneceu de 01 a 23 de novembro no 
Museu durante seu horário de funcionamento. Já o 
Seminário “Aleijadinho 200 anos” aconteceu no dia 22 
de novembro e contou com a participação do arquiteto, 
professor e historiador, Alexandre Mascarenhas, que 
fez uma palestra sobre moldagens de gesso como 
instrumento de proteção, preservação e perpetuação 
da obra de Antônio Francisco Lisboa; do médico e 
historiador Geraldo Barroso, que abordou o tema 
“Doenças e mistério do Aleijadinho”; e do artista 
plástico Luciomar de Jesus, que falou sobre o legado 
do artista mineiro para as artes contemporâneas. O 
público foi de 2.678 pessoas. 
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SEMANA ESPECIAL 
GERDAU GERMINAR
Projeto desenvolvido todos os anos pela Gerdau-
Germinar, a Semana Especial visa o atendimento 
a instituições que trabalham com pessoas com 
necessidades especiais. Esse ano o projeto envolveu 
o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, em 
dois momentos diferentes, em novembro de 2014: no 
primeiro as instituições foram recebidas no Germinar 
e o Educativo foi convidado a participar das atividades. 
Assim, quatro colaboradores do Museu passaram o dia 
no Germinar. No segundo momento, o Museu recebeu 
quatro instituições convidadas pela Gerdau para 
visitas monitoradas e oficinas, preparadas levando 
em consideração as demandas de cada grupo. Foi 
oferecida, ainda, visita monitorada ao Museu para os 
profissionais da área da educação que participaram 
da palestra promovida pela Gerdau, como atividade de 
encerramento da Semana Especial.

O CÉU DO IMPERADOR 
Programação especial Dia Nacional da 
Astronomia
O Céu do Imperador, programação especial em 
comemoração ao Dia Nacional da Astronomia e ao 
aniversário de Dom Pedro II, foi realizada de 02 a 14 
de dezembro, em parceria entre o Espaço UFMG 
do Conhecimento e o MM Gerdau. A abertura da 
programação trouxe a palestra “Construtores de 
Telescópios”, ministrada por Marcelo Moura, um dos 
integrantes do Centro de Estudos Astronômicos de 
Minas Gerais (CEAMIG). A oficina “A Caçadora de 
Meteoritos”, com Elizabeth Zucolotto, também fez 
parte da programação no MM Gerdau, integrando a 
programação Toda Quinta e Muito MAIS. 

BANCO DOS SABERES 
Dia Internacional do Voluntário
Cravos e canelas salpicados pela mesa, entre cadernos 
de receitas, aguçando os sentidos, anunciavam que 
naquele “banco” encontraríamos sabores e saberes, 
além de boas histórias contadas pelo cozinheiro Flávio 
Dornas. “Cadernos de Receitas” foi um dos bancos do 
projeto Banco dos Saberes, que transformaram a Praça 
de Convivência do MM Gerdau – Museu das Minas e 
do Metal, no dia 06 de dezembro, em que se comemora 
o Dia Internacional do voluntário, num local de trocas, 
encontro e aprendizado. Estiveram presentes 178 
pessoas. 

ENTREGA MEDALHA DJALMA 
GUIMARÃES
O MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal realizou, 
no dia 12 de dezembro, a entrega da Medalha Djalma 
Guimarães, tradicional solenidade que premia os 
melhores alunos dos cursos de Engenharia Geológica 
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e de 
Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Neste ano, em edição especial de comemoração 
dos 120 anos de nascimento do geólogo Djalma 
Guimarães, além dos estudantes que se destacaram 
em 2013, foram agraciados com a comenda os melhores 
alunos formados em 1978, 1982, 1984, 1989, 1990, 1991 e 
também alunos dos respectivos cursos de 1992 a 1999, 
que não receberam a medalha anteriormente em função 
do fechamento do Museu de Mineralogia Professor 
Djalma Guimarães, numa edição especial da solenidade. 
Participaram 97 pessoas. 



3736

APRESENTAÇÕES DE CORAIS
Em comemoração às festas de fim de ano, o MM Gerdau 
– Museu das Minas e do Metal trouxe na quinta-feira, 
18 de dezembro, o grupo cênicomusical Canarinhos 
Em Cena, que integra o Coral Canarinhos de Itabirito.  
Apresentando um Auto de Natal, a encenação encantou 
mais de 220 presentes ao representar o nascimento 
do menino Jesus. A apresentação do Coral Canto 
Crescente encerrou as atividades culturais de 2014 no 
dia 20 de dezembro, quando os jovens cantaram músicas 
da cultura popular brasileira e músicas natalinas, 
usando elementos cênicos e expressão corporal como 
um diferencial em sua apresentação.

REESTRUTURAÇÃO DO SITE
Em 2014, foi realizada a reestruturação do site do MM 
Gerdau (www.mmgerdau.org.br), com o objetivo de 
aprimorá-lo para ampliar a experiência do visitante, 
bem como ser um canal para melhor difusão das 
informações sobre as atividades realizadas. Essa 
já era uma demanda antiga, uma vez que o site 
anterior, lançado à época da inauguração do Museu, 
não continha áreas estratégicas, como informações 
institucionais e agenda. Na nova proposta, além de 
valorizar essas duas áreas, buscou-se dar um destaque 
para a experiência com as atrações do Museu, por meio 
do campo Explore, além de serem propostas soluções 
para a Rede MMM, que passou a se chamar Museu 
Expandido. Trata-se de rede de conteúdos produzida 
colaborativamente, contendo textos, vídeos, áudios, 
imagens e links, que compõem uma midiateca gratuita 
sobre a temática do Museu.

CARTILHA
Material pedagógico destinado aos professores 
que participaram do “Encontro Entre Educadores”, 
atividade regular do Educativo que visa ampliar os 
diálogos possíveis entre as instituições escolares e o 
museu. Foram confeccionadas 5.000 cartilhas, sendo 
2.560 destinadas aos professores que participaram dos 
Encontros entre Educadores e instituições escolares 
que visitaram o Museu no período de 2010 a 2014, 
além das secretarias de educação dos municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. As demais 
cartilhas irão atender aos professores e instituições 
que participarão dos Encontros em 2015.
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Visando a ampliação do atendimento e a manuten-
ção da qualidade, a estrutura do setor foi reformulada 
em 2014, aumentando o número de colaboradores con-
tratados. Com isso, as ações do Educativo foram incre-
mentadas com o desenvolvimento de várias atividades 
diferenciadas, como dinâmicas e oficinas, postagens na 
Rede de conteúdos do Museu, e, de maneira crescente, a 
diversificação das parcerias de trabalho com a Secreta-
ria Municipal de Educação de Belo Horizonte, instituições 
culturais e instituições de ensino profissionalizantes. 

A ampliação possibilitou, também, a realização de 
projetos como o Encenações, pequenas peças teatrais 
que abordam as temáticas presentes no Museu; roteiros 
que contemplaram a Semana da Água e a arquitetura do 
“Prédio Rosa”; e a ampliação das vagas das oficinas de 
férias, democratizando ainda mais o espaço. 

Das instituições escolares recebidas em 2014, 
além de grupos de São Paulo, Porto Alegre, Espírito 
Santo e Bahia, foram recebidos representantes de 
mais de 50 municípios mineiros. Durante a Semana 
Nacional de Educação Infantil, foram realizadas dez 
visitas, abrangendo um total de 277 crianças entre 
quatro e cinco anos que, além da visita, participaram 

de atividades como teatro de sombras, oficinas de 
máscaras africanas, criação de mineral com argila, 
pigmentos minerais, entre outras.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Edu-
cação (SMED), foram recebidos alunos que partici-
param do projeto Circuito de Museus. Ao todo foram 
realizadas cerca de 48 visitas, num total de 1300 alu-
nos e professores.

Já o projeto Escola nas Férias, também em 
parceria com a SMED, proporcionou à comunidade 
escolar visitar o Museu em janeiro, período de fé-
rias escolares. O projeto “Hoje é dia de Museu”, do 
Circuito Cultural Praça da Liberdade, implementado 
em agosto de 2012 com o objetivo de ampliar a di-
vulgação dos espaços museais e culturais da cidade, 
permitiu a visita de várias instituições ao Museu.

Foi preparado o roteiro especial Arquitetura e 
Restauração do Prédio Rosa, que recebeu os visitan-
tes com atrações desligadas, portas e janelas abertas. 
A primeira visita aconteceu com alunos do curso de 
“Design de Interiores”, que estão cursando disciplinas 
ligadas à arquitetura. 

EDUCATIVO

68
ENCONTROS 

ENTRE 
EDUCADORES

412 profissionais
capacitados

20.957 572 18.491
atendimentos visitas monitoradas pessoas

Visitas Monitoradas

10.629 pessoas

6.592 pessoas

1.270 pessoas

Tipo de Instituição
Escolas públicas

Escolas privadas

Instituições Sociais – 3º Setor
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O setor dedica-se a projetos e ações relativos às ati-
vidades de pesquisa, aquisição, organização, documenta-
ção, acondicionamento, conservação e restauro do acervo 
do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, composto 
de cerca de 4000 amostras de minerais, rochas e fósseis. 

Em janeiro, foi feito levantamento radiométrico 
pelo CDTN - realizado com o objetivo de identificar o 
grau de radiação emitido pelas amostras minerais. O 
levantamento foi realizado por dois técnicos do CDTN 
(Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear), 
que percorreram todos os espaços com minerais e 
mediram individualmente todo o acervo geológico 
(cerca de 4000 amostras)

De fevereiro a março de 2014, foi realizada a me-
lhoria na fixação das 16 lunetas da atração Chão de Es-

trelas. Foi realizado o registro do acervo geológico no 
software Sophia, em 2013 e 2014, constando, até dezem-
bro de 2014, 1.128 registros.

No período de fevereiro a maio de 2014, a Geoci-
ências foi responsável pelo acompanhamento, suporte e 
apoio técnico ao mestrando Roberto Vaz da Universida-
de de Aveiro (Portugal) na produção do protótipo de uma 
nova atração, num convênio com o GRAFT UFMG.

Entre as curadoria e apoio na realização de ativi-
dades especiais do Museu estão: Semana Nacional de 
Museus, Dia Nacional do Aço, Semana do Meio Ambien-
te, Dia do Patrimônio, Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia, Dia da Astronomia, Dia do Voluntário e Medalha 
Djalma Guimarães. 

GEOCIÊNCIAS

amostras minerais

Dia do Patrimônio

Dia da Astronomia

Semana do Meio Ambiente

Medalha Djalma Guimarães
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COMUNICAÇÃO
Além da divulgação das ações do Museu para o 

público externo, a área iniciou, a partir do segundo se-
mestre, uma ação mais intensiva de relacionamento com 
seus stakeholders, por meio do aprimoramento da co-
municação institucional. Retomou-se o contato próximo 
com instituições tais como IBRAM, FEAMBRA, Fape-
mig, Belotur, instituições de ensino superior, entidades 
representativas e de classe, museus, entre outras, para 
envio da programação, via comunicação dirigida, e es-
treitamento do vínculo com o Museu. Também foi inicia-
da a gestão do relacionamento com parceiros e público 
da programação Toda Quinta e Muito Mais e realizadas 
no Museu, por meio do envio de material de divulgação e 
do link para matéria de repercussão e vídeos disponíveis 
no canal do Youtube.

Também coube à Comunicação a continuidade da 
gestão da comunicação interna, como envio de comuni-
cados e organização da “Bendita Terça”, evento realiza-
do mensalmente para interação entre os colaboradores 
e alinhamento de informações institucionais, elabora-
ção do Jornal Mural, fechamento de agenda semanal e 
acompanhamento da recepção, além do atendimento às 
demandas de comunicação das demais áreas. 

O processo de reestruturação do site do Museu 
foi acompanhado pela Comunicação, que também se 
encarregou da realização de ações especiais em datas 
comemorativas, como Semana de Museus, Primavera 
de Museus, aniversário do MM Gerdau, entre outras. 
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IMPRENSA

\\\\\\\\\\\\ JANEIRO

Media Guide - O Tempo - 06/01/2014

Circuito Aberto - Estado de Minas - 23/01/2014
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\\\\\\\\\\\\ FEVEREIRO

Língua Afiada - Diário do Comércio - 
20/02/2014

Matéria-Prima  - Estado de Minas - 13/02/2014

Era Uma Vez no MMM... - Hoje em Dia - 23/02/2014 Língua afiada série Gentedaqui -O Tempo - 27/02/2014

Café com Poesia - Estado de Minas - 06/02/2014

Língua afiada série Gentedaqui - Estado de Minas - 27/03/2014

Hoje em Dia - 30/03/2014

Veja BH - 08/03/2014 O Tempo - 20/03/2014

Café com Poesia - Hoje em Dia - 05/03/2014

\\\\\\\\\\\\ MARÇO
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Café com Poesia - Estado de Minas - 03/04/2014

Língua afiada série Genteda-
qui - Hoje em Dia - 24/04/2014

Hoje em Dia - 10/04/2014 Hoje em Dia - 25/04/2014

O Tempo - 17/04/2014 Veja BH - 09/04/2014

The New York Times - 27/04/2014

\\\\\\\\\\\\ ABRIL \\\\\\\\\\\\ MAIO

Diário do Comércio - 08/05/2014

O Tempo - 27/05/2014

Hoje em Dia - 22/05/2014 Língua afiada série Gentedaqui  - Hoje em Dia - 29/05/2014 Estado de Minas - 24/05/2014

Café com Poesia - Hoje em Dia - 05/03/2014

Veja BH - 28/05/2014
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\\\\\\\\\\\\ JUNHO

Nova Fase - Hoje em Dia - 04/06/2014

Cinefoot  - Estado de Minas - 11/06/2014

Cinefoot - Estado de Minas - 11/06/2014 Oficina de Férias - Veja BH - 21/06/2014

Cinefoot  - Metro - 05/06/2014

Nova Fase - Estado de Minas - 03/06/2014

Semana do Meio Ambiente - 
Hoje em Dia - 03/06/2014

\\\\\\\\\\\\ JULHO

Língua afiada série Gentedaqui  - Estado de Minas - 31/07/2014

Café com Poesia - Hoje em Dia - 17/07/2014Língua Afiada - Hoje em Dia - 24/07/2014

Estado de Minas - 26/07/2014
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\\\\\\\\\\\\ AGOSTO

Veja BH - 23/08/2014 Veja BH - 02/08/2014

Matéria-Prima - Hoje em Dia - 13/08/2014Língua Afiada - Estado de Minas - 21/08/2014

Língua afiada série Genteda-
qui  - Veja BH - 23/08/2014

Estado de Minas - 07/08/2014

\\\\\\\\\\\\ SETEMBRO

Café com Poesia - Hoje em Dia - 
04/09/2014

Língua afiada série Gentedaqui 
Diário do Comércio - 16/09/2014 Festival Saci - Estado de Minas - 13/09/2014

Língua Afiada - Hoje em Dia - 25/09/2014 Primavera de Museus - Estado de Minas - 22/09/2014

Língua Afiada - Hoje em Dia - 11/09/2014 Encenações - Hoje em Dia - 18/09/2014
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\\\\\\\\\\\\ OUTUBRO

Festival Saci - Hoje em Dia - 12/10/2014Era uma vez... - Estado de Minas - 25/10/2014

Língua afiada série Gentedaqui  - Estado de Minas - 30/10/2014

Língua afiada - Hoje em Dia - 01/10/2014

\\\\\\\\\\\\ OUTUBRO

Café com Poesia - Estado de Minas - 08/10/2014 Exposiçao - O Tempo - 31/10/2014

Matéria-Prima - Hoje em Dia - 16/10/2014

Matéria-Prima -  Diário do Comércio - 
21/10/2014
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\\\\\\\\\\\\ NOVEMBRO

Exposição - Estado de Minas - 06/11/2014

Orquestra Ouro Preto - Hoje em Dia - 15/11/2014

Exposição - O Tempo - 01/11/2014

Café com Poesia - O Tempo - 
10/11/2014

Matéria-prima - Diário do Comércio - 
25/11/2014

\\\\\\\\\\\\ DEZEMBRO

Medalha Djalma Guimarães - Estado de Minas - 12/12/2014

Apresentação de corais - Estado de Minas - 20/12/2014

Banco dos Saberes - Hoje em Dia - 07/12/2014

Era uma vez... - Hoje em Dia - 14/12/2014

Língua afiada série Gentedaqui - Hoje em Dia - 11/12/2014
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MÍDIA ESPONTÂNEA POSITIVA
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519 PRIMEIRO 
SEMESTRE
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WEB
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TV
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“Gostei imensamente do museu. O seu acervo, 
além de bonito, é riquíssimo e nos leva a admi-
rar as preciosidades dos minerais, como também 
a arte do metal. Sem dúvida, é um dos museus 
mais interessantes, não somente de Belo Horizon-
te, como também do Estado e do País e uma visita 
a ele é primordial para que se possa apreciar e 
conhecer melhor o acervo que 
“Fiquei deslumbrado com tudo o que vi, do primei-
ro ao terceiro piso; muita organização, excelente 
coleção, atendimento impecável por todos. Com 
certeza indicarei e retornarei.”
Eustáquio Rangel, Campina Grande/PB - 07/01/2014

“Muito bom conhecer nossas origens! Quem sabe 
assim as pessoas valorizem mais sua existência? 
O cuidado com que foi construído este espaço faz 
a gente valorizar cada vez mais a vida não apenas 
humana, mas a de todos seres vivos! Parabéns!”
Filotéia Marçal, Conceição do Mato Dentro/MG - 
27/03/2014

“Ficamos meu marido e eu deslumbrados com 
tudo que vivemos aqui. Serão momentos ines-
quecíveis. Conhecemos vários lugares no mun-
do e estamos certos de que este é um dos mais 
bonitos que conhecemos. Parabéns a todos os 
envolvidos neste projeto e principalmente às 
pessoas que nos receberam aqui. Obrigada.”
Ana Maria Almeida, Uberlância/MG - 17/04/2014

“Uma experiência que se transforma em senti-
mento. Os cristais emocionam ao pensar que são 
naturais, os formatos, o nascer. Estrutura do mu-
seu incrível. Unindo o novo com o prédio antigo. 
Mediação dos funcionários, ótima, atenciosos.”
Maria Vitória Ferreira, Americana/SP - 20/04/2014

“O museu é incrível! Os orientadores são muito 
atenciosos e muito bem preparados. Os funcioná-
rios tem um sorriso esplêndido o que nos motiva a 
conhecer muito mais. Parabéns!”
Spencer Bittencourt, Petrópolis/RJ - 20/04/2014

“Amei! Achava que era tedioso, mas quando co-
nhecemos, eu e meu filho, vi que é muito bacana 
e contemporâneo. É um passeio que todos os pais 

deveriam fazer com seus filhos. ”
Luciene e Yuri, Belo Horizonte/MG - 03/05/2014

“Maravillos es la descripcion única. Conocer lãs 
riquesas naturales y los tipos de materiales de 
nuestra madre Tierra.”
José Marcelo Ramirez, Hidalgo/México - 19/07/2014

“Estou sensibilizada com este espaço tão impor-
tante para Belo Horizonte. Foi uma atitude sábia e 
inteligente para o nosso estado, pois através deste 
museu podemos nos transformar através do que 
vemos para ampliar os nossos conhecimentos, 
pois aqui é contada e recontada as nossas histó-
rias das minas que originaram as nossas ‘Minas 
Gerais’. Parabéns às pessoas responsáveis por 
este grande presente. Obrigada!”
Helena Maria de Paula Freitas, Belo Horizonte/MG - 
19/08/2014

“ADOREI! Estou orgulhosa de ver que o meu país 
tem algo tão interessante, informativo, interativo 
e gratuito. No Brasil, gratuito está ligado com má 
qualidade e este lugar é o contrário. Padrão euro-
peu. Parabéns a todos, vamos voltar e recomen-
dar!”
Gabriela Martucci Salles, São José do Rio Preto/SP - 
23/08/2014

“Adorei o espaço. Belíssimo conjunto entre partes 
novas e antigas, além das formas retas atuais que 
claramente denunciam as construções e adapta-
ções do espaço para se tornar Museu. Isso sem 
comentar o trabalho com recursos audiovisuais. 
Fantástico.”
Natalia Maranhão, Fortaleza/CE - 17/09/2014

“Foi uma maravilha ter vivido uma boa e linda 
história da mineralogia brasileira! Moçambique 
é um país com imensos minerais e disso temos 
uma história em comum. “
Adelino Assane, moçambicano/RJ - 16/10/2014

“Parabéns ao governo de Minas pelo bom aprovei-
tamento dos prédios da Praça da Liberdade, fazendo 
tão boas parcerias. Parabéns a Gerdau por organizar 
no espaço maravilhoso como esse, tão educativo. 
Certamente motivo de orgulho para todos nós.”
Antônio Barroso, Juiz de Fora/MG- 28/11/2014
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