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O Museu, como lugar de (re)conhecimento

Os saberes, os fazeres, as memórias. Os Museus 
são lugares de gente viva. Não são memórias de 
um passado distante. Estes espaços existem para 
re�etirmos nosso presente, nos questionarmos e nos 
posicionarmos na sociedade.

As representações servem de inspiração para a 
compreensão e, neste material, esperamos que seja 
estabelecido um contato ainda mais próximo entre 
as escolas, professores, estudantes e todos aqueles 
que trabalham e atuam na área do saber.

Aproveitamos e esperamos que o material aqui 
apresentado, enriqueça o saber daqueles que 
procuram descobrir sobre sua história e suas gentes.

Que sirva ainda de estímulo para que visitem outros 
espaços memoriais em nossa cidade. Blumenau 
conta com vários outros Museus e aguardam pela 
sua visita, pela sua busca do saber.

Aproveitamos para agradecer ao Ministério da 
Cidadania e ao IPHAN pela iniciativa.  Aos nossos 
colaboradores na elaboração deste conteúdo e a 
todos que ajudaram a fazem a construção contínua 
dos Museus em Blumenau.

Nossos Museus vivem do Presente!

Sueli Maria V. Petry  
Diretora Patrimônio Museológico  

Rodrigo Rogério Ramos
Secretário Municipal de Cultura e Relações Institucionais

Mário Hildebrandt
Prefeito Municipal de Blumenau



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA E
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

CONHECENDO

B L U M E N A U

MUSEUS



HÁBITOS
COSTUMES

M U S E U
D E

E



A concepção de construir o Museu de Hábitos e Costumes vinha sendo 
arquitetada há mais de vinte anos por uma blumenauense, reunindo na sua 
residência uma diversidade de objetos considerados de valor pela sua 
especi�cidade e temporalidade. Este acervo particular, composto por mais de 
quatro mil peças, foi doado para a municipalidade através da Secretaria Municipal 
de Cultura e Relações Institucionais pela senhora Ellen Jones Weege Vollmer, o 
qual veio dar origem ao Museu de Hábitos e Costumes. 

O edifício, onde o museu está inserido, foi construído pelo cônsul alemão Gustav 
Salinger, no ano de 1889, sendo a parte térrea ocupada para abrigar a Casa de 
Comércio e a parte superior como residência. Sua técnica construtiva foi inspirada 
no neoclássico, considerada imponente para a pequena cidade do �nal do século 
XIX. A construção foi adquirida em 2006 pela Prefeitura Municipal de Blumenau e 
transferida para a Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais.

Sobre o Museu

O prédio do Museu de 
Hábitos e Costumes é 
tombado pelo Patrimônio 
Histórico Estadual de 
Santa Catarina, pela 
Lei nº. P.T 136/2000. 

Você Sabia?

Prédio que abriga o Museu de Hábitos e Costumes
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“Abriram-se as malas” foi o titulo escolhido devido a forma como acervo foi 
guardado pela senhora Ellen Vollmer, doadora de grande parte dos objetos 
expostos. A Sra. Vollmer reuniu seu acervo em 79 malas e utilizou saquinhos de 
pimenta do reino para conservação das peças.  A exposição permanente está 
dividida em 11 núcleos, onde cada um aborda um costume relacionado ao modo de 
vida dos residentes da cidade de Blumenau. 

Já na entrada, nos deparamos com a imagem de um caminho da ferrovia “EFSC” 
que nos reporta a uma viagem pelo mundo da memória. Nas próximas páginas o 
professor vai conhecer um pouco sobre a exposição museal.

Abriram-se as malas

Entrada Museu de Hábitos e Costumes
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A mulher imigrante trouxe em sua bagagem cultural a arte de bordar, pintar e tecer. 
Já no Brasil, em terras inóspitas, onde tudo estava por fazer, além de auxiliar no 
trabalho pesado, dedicava parte de seu tempo a bordar e arrumar a casa. Com as 
habilidades de uma artesã, ajudou a �ar, tecer e costurar uma história de lutas, 
desa�os e conquistas.

Tecendo a Vida

Nos anos 50, a indústria de cosméticos para cabelos valorizava a beleza feminina e 
as tinturas passaram a ser populares. Já nos anos 60, os chapéus eram peças 
indispensáveis para as mulheres da alta sociedade.

A moda que está na Cabeça

Interior do Museu de Hábitos e Costumes
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Na cozinha de casa tem...

As porcelanas �nas ocuparam um lugar de destaque nas mesas das famílias das 
elites. Por outro lado, as peças esmaltadas, introduzidas em 1925 nas cozinhas, 
tornaram-se populares na década dos anos 50. O alumínio era inicialmente 
considerado um metal nobre, usado apenas em utensílios domésticos so�sticados. 
Com o passar dos anos, este material passou a fazer parte do cotidiano doméstico, 
em especial nas panelas e demais acessórios da cozinha. 

A madeira e o ferro foram suportes para a confecção 
da maioria das peças para processamento de 
alimentos.

A cerâmica e a terracota foram as bases dos utensílios 
domésticos desde o início da história da humanidade.

Você Sabia?

Mesa de chá/café que remete aos anos 50
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Conhecer um pouco da vida de Ellen Jone Weege Vollmer, através de suas 
memórias e de seu grandioso acervo histórico, é rea�rmar o importante papel da 
educação e do respeito ao homem perante a vida e sua própria história. 

Ellen nasceu em 17 de dezembro de 1928, na antiga Maternidade Johannastift, de 
Blumenau. Estudou na Escola Nova Alemã, hoje Colégio Pedro II. Trabalhou por 
muitos anos na Maju, empresa que herdou de sua mãe, Cecília Weege Lischke.

Ellen Weege Vollmer: um sonho

Tradição que identi�ca a cultura germânica na região. Ellen Jone Weege Vollmer 
recebe as amigas em um momento especialmente preparado, onde são usadas as 
melhores louças e os melhores talheres.

Reunir as amigas para o Café

Utensílios de diferentes décadas
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O costume ocidental de vestir preto por ocasião do luto já era usual entre os 
egípcios. Essa tradição depois passou para os romanos, que vestiam uma toga preta 
durante o luto, adotado também pela Igreja Católica.  Na cultura oriental o luto é 
representado pela cor branca, já na África do Sul é o vermelho que o representa.

Preto na Alma

Vestimentas do �nal do Séc. XIX
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“Você vai descer neste �nal de semana?” Frases como esta são conhecidas dos 
blumenauenses e tem uma tradução muito simples: “Você vai para a praia?”. 
A  proximidade da cidade com o mar, favoreciam a estreita ligação com o universo 
de areia, sol e lazer que as praias ofereciam, mesmo com as di�culdades de acesso.

O Universo da praia, sol e mar

Nas décadas 40 e 50, quase nada do enxoval era comprado, tudo era feito, 
bordado e costurado pela noiva, amigas e vizinhas. Os preparativos começavam 
bem cedo, sem as meninas conhecerem ainda seus futuros noivos, pois o papel da 
mulher naquela época estava relacionado com as obrigações que ela teria depois 
do casamento. 

Enxoval

Máquina de costura do Séc. XIX
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Por baixo das saias havia espartilho, calçolas, combinações e anáguas que 
compunham os trajes íntimos que eram escondidos pelos belos vestidos.

O �o elástico e o látex dos anos 30 permitiram modelagens que respeitavam a 
diversidade do corpo feminino. A partir daí, a roupa íntima passou a ter formatos e a 
utilizar-se de materiais diversi�cados, e as peças passaram a ter objetivo de conforto, 
sinônimo de vaidade e sensualidade com suas rendas, laços e tecidos delicados.

O que se esconde por baixo das roupas
de uma mulher?

Segundo a tradição pomerana do casamento, durante a festa, os noivos recebiam 
de presente dos padrinhos uma caixa de madeira emoldurada com vidro. Eram 
retirados a grinalda da noiva e o buquê da lapela do noivo e guardados no interior 
da caixa. Na parte de trás existia um lugar camu�ado, no qual era guardada uma 
pequena lembrança sem que o outro soubesse do que se tratava. O segredo só 
podia ser revelado mediante o falecimento de um dos cônjuges.

A Mulher e o Casamento

Quadros dados aos noivos pelos padrinhos de casamento
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As primeiras gerações de descendentes de imigrantes tinham pouco tempo na sua 
infância para brincar. Suas obrigações com o trabalho familiar iniciavam aos seis 
anos. O único tempo livre era para ir à escola, e aos domingos a tarde brincar, pois 
pela manhã iam ao culto ou à missa. Os brinquedos eram confeccionados em casa, 
por elas mesmas ou com a ajuda dos pais. O que se tornava uma diversão, pois a 
imaginação tinha que estar presente a todo o momento: fazer a bola de meia, a 
boneca de palha de milho, as panelinhas e pratinhos, os cavalinhos de pau... 

Os Brinquedos

Brinquedos de diferentes décadas
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Agora que você já conhece o acervo vamos
desenvolver atividades com os alunos? 

Público 
A partir de 10 anos 

Objetivo
Reconhecer objetos antigos que tenham alguma importância na história local.

Proposta
A partir de objetos escolhidos e identi�cados expostos em uma mesa, os 
estudantes aprendem sobre a história local, identi�cando nestes alguma ligação 
com o contexto em que viveram seus antepassados. É interessante que o professor 
faça uma abordagem sobre a importância da preservação histórica dos povos. 
Cada cultura, ao manter viva sua memória, estará atuando para reconhecer seu 
passado, compreender o seu presente e projetar de maneira efetiva seu futuro. 

Material
Mesa e objetos trazidos pelos alunos 

Etapas
1) O Professor explica a atividade, sendo que os objetos trazidos serão colocados 
em uma mesa.

2) Cada aluno mostra o objeto coletado e fala sobre a importância deste na 
história da família ou da cidade. 

3) Relacionar os objetos, seu uso e signi�cado no contexto em que foram utilizados.

Exposição “Nossas Memórias”
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4)Falar sobre a importância dos museus e de seu objetivo em manter e preservar a 
história local. 

5) Ao �nalizar a atividade poderá ser feita uma exposição na escola sobre os 
objetos. É interessante agrupar os objetos por a�nidades, ou seja, de acordo com 
sua utilidade e período histórico.

6) Comparar a exposição feita na escola (objetos trazidos pelos alunos com o 
museu visitado).
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Público
7º ano – Ensino Fundamental 

Objetivo
Produzir uma revista sobre o Museu de Hábitos e Costumes.

Proposta
Após a visita ao Museu, os alunos registram as imagens de alguns objetos dos 
nichos que estão neste espaço. A partir disso, irão elaborar artigos para uma revista, 
além de mapas com informações a quem tiver interesse em conhecer o Museu. 

Material
Câmeras fotográ�cas ou celulares, papel, caneta, lápis de colorir, revistas ou jornais, 
mapas e internet.

Etapas
1) O Professor mostra uma revista e como esta é produzida. Contextualiza esse 
veículo de informação e propõe que os alunos criem uma revista relacionada ao 
Museu de Hábitos e Costumes;

2)  A turma pode ser dividida em pequenos grupos de três integrantes; 

3) Cada grupo �cará responsável por elaborar um artigo da revista. No início, 
apresenta-se o histórico e cada artigo poderá abordar um nicho do Museu; 

4) Um grupo �cará responsável por elaborar um mapa, com a localização do 
Museu no Centro Histórico da cidade de Blumenau. Para isso pode utilizar mapas, 
internet e outros recursos que podem ser disponibilizados; 

Revista do Museu
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5) Para a produção dos artigos os alunos podem utilizar colagens de jornais e 
revistas, além de desenhos, fotos tiradas no Museu e textos diversos. Para obterem 
mais informações os alunos podem pesquisar no Arquivo Histórico da cidade; 

6)  Após a elaboração dos artigos e do mapa, o professor orientará os alunos para 
a montagem da revista. 

7) Para �nalizar, pode-se expor a revista elaborada para outras turmas da escola, 
abordando a realização da mesma.
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O Museu da Família Colonial guarda e preserva objetos dos imigrantes e do 
fundador de Blumenau. Passaram-se gerações e a história continua sendo 
preservada. 

Este Museu foi idealizado pela sobrinha-neta do fundador, a Sra. Edith Gaertner 
que doou seu patrimônio e coletou objetos pertencentes a cidadãos 
blumenauenses. Dessa maneira fez surgir um local onde é possível mostrar as raízes 
da cidade e a evolução do tempo.

O Museu da Família Colonial foi ampliado em julho de 2003, passando a ter três 
casas, além do Horto Botânico Edith Gaertner.  A última casa foi doada pela Sra. 
Renata Luísa R. Dietrich, edi�cada em 1858, e é considerada a mais antiga de 
Blumenau.

Sobre o Museu

Construção que abriga o Museu da Família Colonial
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Casa construída em 1864, pertenceu à Edith Gaertner, sobrinha neta do Dr. 
Blumenau. Edith Gaertner doou para Prefeitura para que fosse preservado o acervo 
histórico da família e da comunidade. Nesta sala estão móveis que pertenceram à 
família Gaertner, Dr. Blumenau e outros colonizadores.

Residência Edith Gaertner – Casa nº 1 
Sala de Estar
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Em 1884, partiu de�nitivamente para Alemanha com toda sua família, faleceu 
em Braunschweig em 30 de outubro de 1899 com 80 anos, tendo �cado no 
Brasil 38 anos. 

Neste quarto estão alguns 
pertences do Dr. Blumenau, que 
nasceu em 26 de dezembro de 
1819 em Hasselfelde, no 
Ducado de Braunschweig. Era 
formado em química e Doutor 
em �loso�a, entendia de 
farmácia, mas sua paixão era a 
botânica. 

Quarto Dr. Blumenau

Edith Gaertner, sobrinha neta do  Dr. Blumenau, nasceu em Blumenau em 22 de 
março de 1882. Após a morte dos pais, Victor e Rosália Gaertner, Edith foi para 
Argentina onde estudou arte dramática. De lá partiu para Alemanha onde se tornou 
famosa atriz de teatro nas décadas de dez e vinte.

Em 1929, foi obrigada a encerrar sua carreira e voltar para o Brasil, pois havia aqui 
deixado dois irmãos solteiros que estavam enfermos. Faleceu em 15 de setembro de 
1967, com 85 anos.  

Quarto Edith Gaertner 
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Sótão

Cozinha

Os sótãos eram locais de encantamento. Utilizados geralmente para o quarto das 
crianças. Com a criação do Museu da Família Colonial, este ambiente passou a 
abrigar a reserva técnica do museu, e é para lá que são levadas muitas das peças, 
móveis, indumentárias e acessórios. 

Representa uma cozinha típica da região. Entre outras coisas há a geladeira a base 
de gelo, espremedor de laranja, formas de bolo feitas de barro, fogão a lenha, 
panelas de ferro, �ltro para água que pertenceu à Edith Gaertner.

Utensílios domésticos22



Edi�cada em 1858, pelo imigrante alemão Hemann Wendeburg, secretário e 
guarda-livros do fundador da Colônia, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau.  Esta 
casa é um referencial arquitetônico da colônia Blumenau. Na sala principal foram 
tomadas muitas decisões da Administração Pública. 

Com o falecimento de Hermann Wendeburg, a casa foi adquirida pelo imigrante 
Paulo Schwartzer.

Residência Família Dietrich

Em épocas passadas, num modelo de vida dos colonos blumenauenses alemães e 
seus descendentes o convívio se dava em torno da mesa. Isso justi�ca a presença da 
mesa de jantar no ambiente de estar. 

Sala de Visitas

Nessa sala podemos ver moveis de diferentes épocas de famílias da região, com 
raras exceções. A maioria dos móveis pertenceram à família de Renata, tendo 
atravessado algumas gerações.

A música, sempre presente em sua tradição, aparece aqui representada pela antiga 
radiola. O som de músicas folclóricas permeava as conversas animadas, regadas a 
boa cerveja de produção local ou, por vezes, pelo ponche.
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Sala de leitura 

Sala de jantar

O hábito da leitura fazia parte do cotidiano da família Dietrich. Renata, amante das 
artes e livros, tinha cultura vasta e suas viagens ao exterior eram frequentes.

O quarto de Renata Dietrich, por ser um quarto de casal tem duas camas de solteiro 
unidas. Uma prática habitual para a época. Há quem diga que as camas eram 
afastadas quando algum do casal adoecia.

Quarto Renata Dietrich

Volte sua atenção para os pratos de porcelana chinesa na parede. São os mesmos 
utilizados na rotina de Renata Dietrich até seus últimos anos de vida. 

No chá de aniversário, dona Renata reunia amigas e funcionários do Museu, que até 
então se resumia às casas dos irmãos Edith e Arnold Gaertner.

Sala de jantar
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Neste local acontecem exposições temporárias com temáticas diversi�cadas e que 
tenham relação com a história local, além de ser sede das atividades administrativas 
do Museu da Família Colonial. 

Este espaço é uma homenagem à funcionária Carmen Ho�mann que durante muitos 
anos trabalhou neste museu.

Espaço Carmen Ho�mann – Casa nº 3  

Cipreste Alemão, plantado por Victor Gaertner, Dr. Blumenau e o Pastor Rudolf 
Oswaldo Hesse em 24 de dezembro de 1864 durante uma ceia. Era tradição 
naquela época plantar uma árvore em celebração da amizade. 

Ginko Biloba, árvore considerada fóssil vivo, sendo espécie rara no Brasil, foi 
plantada na década de 1860, pelo Dr. Blumenau.

Horto Botânico

Horto Botânico Edith Gaertner
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Agora que você já conhece o acervo, vamos
desenvolver atividades com os alunos? 

Público 
Alunos do Ensino Fundamental  

Objetivo
Conhecer a arquitetura local

Proposta
Fazer com que as crianças observem e comparem os estilos de casas do complexo 
do Museu, pesquisem sobre as construções e apresentem:
Desenhos; Maquetes; Pesquisas de outras construções.

Observando a arquitetura 

Público
Alunos do Ensino Fundamental  

Objetivo
Despertar o interesse do aluno pelos objetos que se encontram no Museu

Proposta
Fazer as comparações do ontem e hoje, pedindo a eles objetos que usamos nos 
dias atuais.
Objetos do Museu: Telefone 1914; Harmônio 1876; Gramofone; Vitrola; 
Radiola; Aquecedor; Geladeira; Espremedor de laranja; Fogão; Ferro.

Ontem e Hoje
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Observando a arquitetura 

Público 
Alunos do Ensino Fundamental 

Objetivo
Despertar o interesse artístico

Proposta
Montar uma peça de teatro sobre a paixão da Edith Gaertner pelos gatos, usando 
materiais descartáveis. 
Gatos: Máscaras feitas de sacos de papel ou papel pardo.
Árvores: garrafas plásticas, formar cenário.
Roupas e chapéus: papel crepom.
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O Estado de Santa Catarina possui três museus de arte. Um deles é o Museu de 
Arte de Blumenau, que está vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Relações 
Institucionais.

A concepção de se criar um Museu de Arte em Blumenau remete aos anos 60, 
quando um grupo formado por intelectuais, escritores e  jovens artistas procurava 
atuar no campo cultural e romper paradigmas do conservadorismo vigente. 

Passados mais de 30 anos, no dia 13 de novembro de 1998, foi realizada, na então 
Fundação Cultural de Blumenau, a primeira reunião o�cial da comissão especial, 
destinada a elaborar estudos de viabilidade de implantação do Museu de Arte de 
Blumenau.

Após período de análise das propostas para criação do MAB, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Relações Institucionais colocou em prática um projeto de lei  
que alterou a sua estrutura administrativa criando o MAB. Este projeto foi 
encaminhado para a Câmara de Vereadores em meados de 2002.  A Lei 
Complementar nº 400 foi sancionada no dia 6 de maio de 2002, entrando em 
vigor a partir da data de sua publicação, em 9 de maio de 2003. 

Sobre o Museu



Finalmente, no dia 03 de dezembro de 2004, o Museu de Arte de Blumenau é 
inaugurado na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, 
na Rua XV de Novembro, nº 161,  centro. Inicia com acervo de 300 obras, onde 
estão representados artistas pioneiros e também os consagrados. 

Com a missão institucional de reconhecer, valorizar, preservar e difundir o 
patrimônio artístico cultural, regional e nacional, bem como estimular a produção 
artística e a formação de um público crítico e re�exivo no campo das artes visuais, 
passa a apresentar trabalhos de renomados artistas da cidade, do país e até do 
exterior, promovendo o patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de 
inclusão junto à sociedade.

Entrada MAB
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Localização Privilegiada 

O prédio da antiga prefeitura, hoje sede da Secretaria Municipal de Cultura e 
Relações Institucionais, bem na entrada da cidade, chama a atenção de quem vem 
do litoral rumo ao centro de Blumenau. É nesta edi�cação que está localizado o 
Museu de Arte e onde a história de Blumenau se iniciou. 

No centro topográ�co desta zona histórica foi construído, em 1875, o marco 
principal da Colônia, símbolo máximo do poder público: a sede da administração 
colonial. A obra, de grande porte para época (dois andares), era um projeto 
arrojado do Engenheiro Heinrich Krohberger. Era a recompensa para uma 
administração que, num período de 25 anos, esteve sediada em um acanhado 
espaço no Barracão dos Imigrantes ou na própria casa do Diretor Dr. Blumenau.

O espaço expositivo do MAB conta com cinco salas divididas em dois pisos. No 
térreo a sala expositiva Pedro Dantas; no primeiro piso localizam-se a Galeria 
Municipal de Arte/Sala Alberto Luz, a Galeria do Papel, as salas expositivas Elke 
Hering e Roy Kellermann. Para exposições de inclusão, aberturas de eventos, 
encontros, o�cinas e palestras são utilizados espaços da Secretaria Municipal de 
Cultura e Relações Institucionais: Auditório Edith Gaertner, Espaço Elfy Eggert e o 
espaço da memória cultural de Blumenau.

A MAB possui um Conselho Consultivo constituído por sete membros da 
sociedade civil com notório saber nas artes plásticas. Compete a este conselho 
assessorar na programação anual de atividades, nas ações referentes à ampliação 
do acervo e na análise e seleção de projetos para exposições.

Espaço Físico e Instalações 
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Conversa com artista Rubens Oestroem - Sala Roy Kellermann 2

A visita mediada acontece com serviço educativo e é feita com acompanhamento 
de mediadores e a participação do visitante. Tem por objetivo a aproximação entre 
o mediador, o público e a obra. 

São elaboradas conforme os temas das exposições temporárias: conceitos 
principais, estéticas, técnicas e o contexto dos objetos, em conformidade com a faixa 
etária.

As visitas mediadas podem ser agendadas para escolas, grupos, professores e 
associações. Sempre que possível o artista expositor é convidado a participar da 
visita mediada.

Conversa com Artistas Expositores nas
Aberturas de Temporadas | Ações Educativas

Visitas Mediadas 
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Em conjunto com professores e prévio agendamento é possível estabelecer um 
roteiro de visita mediada com a inclusão de atividades educativas.

O objetivo é inicialmente fazer leitura das imagens e objetos expostos e por meio de 
propostas investigativas. Em um segundo momento, de forma individual ou em 
pequenos grupos, identi�cam obras para fazer leitura reconhecendo os elementos 
que as compõem (leitura formal), como vê e sente a obra (leitura interpretativa).

Em um terceiro momento é aberta uma roda de conversa sobre a experiência, 
possibilitando diálogo sobre as leituras de imagens realizadas e  narrativas que 
levem  em conta suas memórias , emoções e percepções.

Visita Mediada com Ação Educativa Programada
em Conjunto com os Professores. 

Conversa com artista Beliria Boni
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Alunos realizando leitura de imagem das obras

Roda de conversa sobre a leitura de imagens da exposição

Encontros são agendados para grupos de pro�ssionais da área de educação, para 
realização de capacitações ou “parada pedagógica”.

Encontros com pro�ssionais da área de Educação 
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Iniciam com visitação aos espaços expositivos do MAB e mostras que compõem a 
Temporada de Exposições, visando estabelecer diálogo entre arte e educação.  

Na mediação realizada nas salas expositivas os pro�ssionais tem oportunidade de 
fazer leitura de imagem das obras e em “rodas de conversa” discutir sobre conceitos 
principais, estéticas, técnicas e contexto dos objetos, ressaltando-se a importância da 
observação, do olhar/ver,  do olhar/pensar e re�etir sobre como a arte em suas 
diversas rami�cações, podem auxiliar nas ações cotidianas simples ou complexas no 
ensino aprendizagem, facilitando o entendimento de possibilidades de criação em 
sala de aula. 

Parada Pedagógica – Professores da Rede
Municipal de Ensino em Ação Mediadora
nas Salas Expositivas do MAB
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O MAB promove encontros dos artistas expositores das temporadas de 
exposições de arte para realizar uma ação educativa com a ACEVALI – 
Associação de Cegos do Vale do Itajaí e parceria com o Centro Braille da 
Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. São realizadas conversas 
sobre arte, troca de experiências e vivências, compartilhando sentimentos e 
emoções.

Os participantes cegos ou com baixa visão, através de experiência tátil, conhecem 
os materiais que são utilizados na criação artística e suas formas.

Acessibilidade

Visitantes cegos ou com baixa visão-experiência tátil com obras



Agora que você já conhece o MAB vamos agendar
atividades com os alunos? 

Visitas mediadas podem ser feitas mediante agendamento pelo telefone (47) 3381-6176.

Através de e-mail e redes sociais os educadores tem acesso à programação de abertura das 
temporadas de exposições. 

Informações “saiba mais” sobre as exposições podem ser encaminhadas através de e-mail e 
�cam disponíveis no blog do MAB www.museudeartedeblumenau.blogspot.com.br.

Apostilas sobre as temporadas �cam disponíveis para encaminhamento para professores e 
interessados.

Acompanhe-nos através do site www.fcblu.com.br.

Criança interagindo com obra na abertura da exposição
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