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e endereços e contatos locais para a organização de viagens de estudos
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Estado

Cidade de
Chegada

Museu ou território a visitar

Descrição resumida

Email

Região Norte
Pará

Belém

Pará

Belém

Ecomuseu da Amazônia
Coordenadora: Terezinha Resende

Contato regional: Maria Terezinha Resende Martins, diretora do Ecomuseu da Amazônia

Ecomuseu abrangendo cinco comunidades insulares da periferia de ecomuseuamazonia@gmail.com
Belém. Zonas periurbanas e parcialmente ruralis situadas no delta
do Rio Amazonas. Capacitação de líderes comunitários. Ações
educativas , econômicas , sociais . Turismo de base comunitária.

mtrmartins@yahoo.com.br

Pará

Belém

Ponto de Memória Terra Firme
Coordenadora: Helena Quadros

Programa comunitário de inventário e de transmissão do
patrimônio imaterial num bairro sensibilizado ao sul da cidade ,
instalado em uma escola.

hquadros1@hotmail.com,
jmvale@oi.com.br

Região Nordeste
Ceará

Fortaleza

Contato regional: Cristina Holanda – Sistema de Museus do Ceará

crisrholanda@gmail.com

Ceará

Fortaleza

Ecomuseu de Maranguape
Coordenadora: Nádia Almeida

Ecomuseu rural associado a uma Agenda 21 local e a uma
cooperativa agrícola .Grande interação e cooperação com uma
escola e seus alunos ( adolescentes). Território experimental de
gestão comunitária participativa

Ceará

Fortaleza

Museus indígenas
Contato: Alexandre Gomes

Vários museus comunitários um dos quais o da comunidade
crisrholanda@gmail.com
Jenipapo-Kanindé, município de Aquiraz, próximo a Fortaleza.
amanayparangaba@yahoo.com.br
Museus consagrados ao fortalecimento dos valores , da memória e
dos direitos e usos territoriais dos grupos indígenas.

Ceará

Fortaleza

Ponto de Memória Grande Bom Jardim
Contato: Adriano Almeida

Centro communitário interdisciplinar que promove a memória e a
história desse bairro popular desfavorecido.

nadia.maranguape@gmail.com

almadriano@gmail.com

Região Sudeste
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Contato regional: Odalice Priosti, coordenadora do Ecomuseu de Santa Cruz

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro et Angra A partir de Santa Cruz, é possível visitar o Esses museus oferecem uma visão completa da diversidade de
dos Reis
Ecomuseu de Sepetiba, o Museu de Bangu, museus comunitários a Oeste da cidade e do Estado do Rio.
o Museu do Pontal e a aldeia Sapukai à
Excursões a organizar especialmente a partir do Rio.
Angra dos Reis (Povo Guarani Sapukai)

odalice@openlink.com.br
biancawild@gmail.com

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Museu da Maré
Coordenador: Luiz Antônio de Oliveira

Primeiro museu de favela do Rio de Janeiro , num bairro que se
autoconstroi. Constituido a partir da dinâmica associativa e
comunitária do bairro. Conservatório da memória e da cultura viva
do bairro.

luizantoli@gmail.com

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Museu de Favela - MUF
Coordenadora: Márcia Souza

Museu de favela permitindo uma visita completa do bairro,
acompanhada e mediada por membros do bairro e da equipe do
museu. Dimensão artística e turística.

marciasouza@museudefavela.org

Ecomuseu de Santa Cruz
Coordenadora: Odalice Priosti

Primeiro ecomuseu do Rio de Janeiro, reconhecido em 1992, saído
da vontade comunitária desse bairro popular e industrial,
parcialmente rural , de cerca de 350.000 habitantes , a 70 km do
centro do Rio . Patrimônio material e imaterial , história que
remonta à colonização , comunidades variadas de imigrantes.

odalice@openlink.com.br
odalice@openlink.com.br

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Museu Vivo de São Bento
Coordenadora: Marlúcia Souza

Um notável exemplo de « museu de percurso » que leva os
visitantes a conhecer , pela experiência de visita « in situ » a
história e a memória de um dos bairros mais antigos dessa cidade
satélite do Rio de Janeiro. .

centrodereferencia.historia@gmail.com

Minas Gerais

Ouro Preto

Ecomuseu da Serra de Ouro Preto
Coordenadora: Yara Mattos

Cinco bairros da periferia de Ouro Preto , fora da zona urbana
monumental e barroca, constituem um programa participativo de
inventário e de valorização da cultura popular, das dinâmicas e
saberes comunitários , do ambiente natural e de um sítio
arqueológico maior. O ecomuseu é acompanhado e animado pela
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP (Departamentos de
Museologia e de Turismo)

ymattos15@gmail.com

Minas Gerais

Belo Horizonte

Museu Comunitário do Taquaril
Coordenador: Wellington Pedro

Museu e centro de memória do bairro de autoconstrução de
Taquaril em Belo Horizonte, criado pelos próprios habitantes

wpedro13@hotmail.com

Região Sul
Rio Grande do Sul Porto Alegre

Contato régional: Zita Possamai, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

zitapossamai@gmail.com

Rio Grande do Sul Santa Maria

Museu Treze de Maio
Coordenadora: Giane Vargas Escobar

Centro da memória da comunidade afrobrasikleira de Santa Maria : giane2.vargasescobar@gmail.com
documentação, festas, atividades artísticas, afirmação da
identidade afro.

Rio Grande do Sul Porto Alegre

Museu Comunitário Lomba do Pinheiro
Coordenadora: Cláudia Feijó

Imenso bairro da perferia de Porto Alegre, dinâmica cultural muito
forte das diferentes zonas do território,inventário participativo,
atividades sobre ambiente , memória , tradições.

Santa Catarina

Florianópolis

Santa Catarina

Bombinhas

São Paulo

São Paulo

São Paulo

S. José de Campos

Contato regional: Eráclito Pereira e Tony Alano, museólogos
Museu Comunitário Engenho do Sertão
Coordenadora: Rosane

Museu da memória da imigração vinda dos Açores . Saberes ,
história , apoio à educação, animação sociocultural .

Contato regional: Cristina Bruno, Universidade de São Paulo
Museu do Folclore de S. J. dos Campos
Coordenadoras : Angela Savastano, Flávia
Munholi

Um ecomuseu que representa e valoriza as tradições populares e
rurais deste setor muito industrial da megalópole de São Paulo.

claudyafds@hotmail.com

eraclitomuseologia@gmail.com
tonyalano@gmail.com
contato@institutoboimamao.org.br
www.engenhodosertao.com.br/museu
mcobruno@uol.com.br
angela.savastano@ig.com.br
fla.diamante@gmail.com

Paraná

Foz de Iguaçu

Paraná

Foz de Iguaçu

Contato regional : Maria Emília Medeiros de Souza, Ecomuseu Itaipu
Ecomuseu de Itaipu
Coordenadora : Maria Emília Medeiros de
Souza

Uma visita imperdível junto às Cataratas do Iguaçu. Ecomuseu
criado (1987) para acompanhar a construção e a atividade da
maior barragem / represa do mundo . Ações de educação escolar e
popular sobre ambiente , vida social, memória dos lugares.
Abrange todo o território da margem brasileira do Rio Paraná na
altura do lago da aí formado. Ver também o Museo da Tierra
Guarani, na parte paraguaia do complexo de Itaipu.

emiliamsouza@gmail.com
emiliamsouza@gmail.com

Região Centro-Oeste
Goias

Goiânia

Contato regional: Manuelina Duarte, Universidade Federal de Goiás

manuelin@uol.com.br

