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1 APRESENTAÇÃO 

 

   Sendo um dos principais responsáveis pela preservação da memória cultural 

da humanidade e salvaguarda do seu patrimônio material e imaterial, os museus 

abrigam o passado, presente e futuro e têm grande importância histórica e cultural. 

Consideram-se museus, as instituições sem fins lucrativos que conservam para fins 

de preservação, estudo, pesquisa e educação, conjuntos, coleções de valor 

histórico, artístico, científico, e qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, 

a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 

         Em comemoração ao dia internacional do museu (18 de maio), a cada ano, o 

ICOM (Conselho Internacional de Museus), junto ao Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), realiza a Semana de Museus, lançando um tema diferente como mote 

para as atividades de celebração dessa data. Em 2022, o tema escolhido foi: O 

poder dos museus. A proposta em torno do tema é apresentar a potência 

transformadora dos museus, como instituições capazes de se reinventar e a auxiliar 

as sociedades a se reconhecerem e modificarem as suas realidades.  

         A Fundação Memorial Padre Cícero, sendo a sede de um importante museu, 

além de ter em sua estrutura uma biblioteca, arquivo e um amplo auditório, abriga 

um rico acervo sobre a história de Juazeiro do Norte – CE e o seu grande patriarca, 

o Padre Cícero Romão Batista. O Memorial conserva um acervo museológico 

variado, composto por mais de dois mil itens, entre mobílias, indumentárias, louças, 

fotografias, quadros e outros itens que pertenceram ao Padre Cícero ou que se 

relacionam com a sua vida. É, dessa forma, um valioso centro de informações para 

a sociedade Cearense, bem como para os milhares de romeiros, pesquisadores e 

turistas que visitam anualmente a região. 

Dando continuidade ao trabalho em torno da educação patrimonial junto às 

escolas da rede pública de ensino de Juazeiro do Norte, como forma de estimular as 

futuras gerações à valorização da história, cultura e memória, a Fundação Memorial 

Padre Cícero lança o projeto Jornada Museológica: Memórias de Poder, uma ação 

voltada à imersão dos estudantes no universo da memória coletiva, a partir das 

narrativas apresentadas por seus próprios familiares, levando-os a compreender 

que cada ser social participa ativamente na construção da história, não só no âmbito 

familiar, mas reverberando em toda a comunidade.       

 



2 PÚBLICO-ALVO 

          

         Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de 10 escolas públicas de 

Juazeiro do Norte, selecionadas pela SEDUC. 

  

3 OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Estreitar as relações entre público e museu, a fim de promover reflexões 

acerca do processo identitário e histórico no qual ambos estão inseridos, 

conscientizando os membros da comunidade sobre seu papel de protagonismo 

enquanto agentes históricos na construção e preservação da sua própria memória.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Promover, divulgar e valorizar o papel e o poder dos museus; 

 Promover o protagonismo social na valorização de sua memória e construção 

de sua história; 

 Intensificar as reflexões sobre a potencialidade dos museus no processo 

identitário. 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

4.1 DO CONCURSO 

  

 Compreendendo o museu como um organismo vivo e dinâmico, no qual cada 

ser social é entendido como agente transformador, responsável pela construção e 

preservação de sua própria memória, este concurso busca estimular, através do 

contato com narrativas históricas e do poder da oralidade, a inserção de alunos da 

rede pública de ensino dentro do universo museal, trabalhando conceitos de 

identidade e pertencimento, ao passo em que desenvolve a educação patrimonial.  



  Dessa forma, num primeiro momento, os profissionais da FMPC realizarão 

uma capacitação com os professores de arte de dez escolas previamente 

selecionadas, a fim de apresentar o projeto e esclarecer suas dúvidas, 

direcionando-os para as etapas a serem trabalhadas com os estudantes. 

 Em aula, os professores replicarão para os estudantes as informações 

recebidas na capacitação, apresentando-lhes conceitos de educação patrimonial e 

reforçando a importância do trabalho museológico na preservação da memória e 

construção da identidade de um povo.  

 Finalizada a fase inicial de capacitação, seguem-se as próximas etapas do 

concurso, descritas no tópico 4.2. 

 

4.2 DAS FASES CLASSIFICATÓRIAS 

  

 O concurso será composto por três fases classificatórias, com o objetivo 

selecionar os dez melhores trabalhos, que farão parte de uma exposição na Escola 

de Saberes Daniel Walker, além de serem divulgados em publicação editorial da 

Fundação Memorial Padre Cícero. 

 Os participantes serão submetidos a três avaliações distintas, a fim de 

manter a lisura do processo, quais sejam: avaliação do professor (primeira fase), 

avaliação técnica dos profissionais da FMPC (segunda fase) e a avaliação final, cuja 

nota será uma soma da votação popular e da banca julgadora (terceira fase), 

descritas a seguir.  

  

4.2.1 Primeira Fase  

 

A primeira atividade a ser desenvolvida tem a pretensão de levar os 

estudantes a adentrar no universo da memória familiar, reconhecendo a própria 

importância na história, entendendo as construções sociais e, possivelmente, 

descobrindo a origem de práticas comuns à sua vivência, a cultura e identidade que 

perpassam toda comunidade.  

A partir do contato com narrativas coletadas com a pessoa mais velha da 

família, os alunos deverão produzir um registro documental deste momento, que 

poderá se dar de forma escrita, através da transcrição das respostas dadas às 



perguntas norteadoras feitas durante a entrevista (Anexo A), ou de forma 

audiovisual, com entrevista gravada em áudio ou vídeo.  

A apresentação deste registro deverá ser entregue, juntamente com o Termo 

de Consentimento do Entrevistado (Anexo B) à equipe técnica. 

Uma vez feito o registro, cada participante terá o desafio de apresentar, de 

forma criativa, sua versão da narrativa coletada, trazendo para o projeto a sua 

percepção da história que pretende contar.  

Com base neste registro das entrevistas realizadas, o estudante poderá 

escolher como forma de apresentação do seu projeto um dos seguintes formatos: 

texto narrativo, história em quadrinhos, poesia, composição musical, 

pintura/desenho e literatura de cordel. 

Utilizando critérios de seleção próprios, o professor de cada escola deverá 

escolher, dentre os trabalhos apresentados, os três estudantes que mais se 

destacaram. Estes competirão entre si na segunda fase.   

 

4.2.2 Segunda Fase 

 

Com o auxilio do professor, os três alunos finalistas da primeira fase deverão 

buscar, adentrando o universo memorial ouvido, elementos que ajudem a 

reconstruir (ou reconstituir) a história ora contada. A reunião desses elementos 

deverá compor uma instalação artística, um cenário que remeta a memória ali 

presente, de forma a gerar um ambiente de imersão do publico visitante.  

Esta instalação deverá conter, obrigatoriamente, o produto fruto da pesquisa 

de cada participante, no formato escolhido por ele para sua apresentação. Para 

tornar sua instalação mais dinâmica e atrativa, o aluno poderá lançar mão de 

ferramentas como: fotografias de família, utensílios domésticos ou de trabalho, ou 

quaisquer outros elementos físicos que possam ajudar o entendimento do público 

visitante acerca das memórias que pretende comunicar. 

Ficará a cargo da escola a destinação de um espaço físico para exposição 

das instalações concorrentes a serem julgadas pela equipe técnica da Fundação 

Memorial Padre Cicero. 

Uma vez montadas as três instalações, estas deverão compor, por um 

determinado período, uma exposição dentro das próprias escolas, visando o 

público-alvo dos alunos e funcionários, promovendo o debate, a visibilidade e a 



troca de informações/conhecimento dentro do ambiente escolar. Ao final do período 

expositivo, os alunos farão uma apresentação da sua instalação à equipe técnica da 

FMPC, que fará visitas às escolas a fim de avaliar os trabalhos finalistas de acordo 

com critérios de criatividade, coerência, originalidade e relevância. O trabalho que 

obtiver maior nota será eleito representante da escola na ultima fase do concurso, e 

fará parte da Exposição Memorias de Poder, na Escola de Saberes Daniel Walker. 

 

4.2.3 Terceira Fase 

 

Conforme o cronograma presente neste projeto, os 10 estudantes finalistas, 

representantes das 10 escolas participantes, deverão disponibilizar suas instalações 

para a montagem da Exposição Memórias de Poder, dando inicio a terceira e ultima 

fase desse projeto. 

 As dez histórias finalistas, além da exposição, irão compor uma publicação 

editorial, a ser lançada pela Fundação Memorial Padre Cícero, em parceria com a 

Secretaria de Educação, ainda no ano de 2022. 

Uma vez expostos, os trabalhos poderão ser apreciados e votados pelo 

público em geral que, juntamente com as notas da banca avaliadora, decidirá os 

três melhores projetos, que serão premiados na cerimônia de encerramento. 

 

4.3 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

a) É livre a participação neste concurso de todo e qualquer estudante, que esteja 

cursando o 9º ano do ensino fundamental na rede pública de ensino do município 

de Juazeiro do Norte.  

b) Ao manifestar interesse na participação deste concurso, o aluno deverá assinar o 

Termo de autorização de uso de imagem e concessão de direitos autorais (Anexo 

C), onde declara estar ciente e concorda o pleno uso de todo o material 

resultante do projeto pela Fundação Memorial Padre Cicero, para fins de 

divulgação e publicações futuras. 

c) Cabe ressaltar que as decisões da Banca Julgadora na segunda e terceira fases 

serão tomadas de forma imparcial e com base nos quesitos técnicos, conforme 

citados no item 4.2.2. 



d) A escolha do idoso a ser entrevistado, bem como o registro (escrito ou 

audiovisual) da entrevista, será de inteira e exclusiva responsabilidade do 

estudante, com o auxílio dos professores da turma. 

e) A apresentação à equipe técnica do termo de consentimento do entrevistado ou 

responsável, coletada no ato da entrevista, tem caráter obrigatório, devendo ser 

entregue pelo aluno antes sua apresentação, na segunda fase deste concurso. 

O não cumprimento deste quesito acarretará a desclassificação automática do 

presente concurso.   

f) Em observância ao princípio de isonomia, cada escola será visitada pela equipe 

técnica de avaliação, na segunda fase do concurso, seguindo um cronograma 

organizado de forma a garantir que todos os alunos tenham um mesmo prazo 

para sua apresentação. 

g)  A divulgação do resultado dos 10 finalistas, escolhidos na segunda fase, se dará 

de forma online por meio da rede social oficial da Fundação Memorial Padre 

Cícero, pelo Instagram: @memorialpadrecicero, no dia 17/06 (sexta-feira). 

h) Os 10 estudantes finalistas da segunda fase, deverão comparecer à Escola de 

Saberes Daniel Walker, no período da manhã, entre os dias 20/06 a 30/06, 

exceto sábados e domingos, para a entrega e montagem de suas instalações. 

Vale ressaltar que o transporte e montagem da instalação são de inteira 

responsabilidade de cada escola/aluno. 

i) As instalações ficarão expostas de 6 a 20 de julho, período em que a comunidade 

poderá visitar e votar no seu trabalho preferido, sendo permitido apenas 1 voto 

por pessoa. A nota da votação popular, somada às notas da banca julgadora, 

resultará nos três primeiros lugares, que serão premiados em cerimônia de 

encerramento, no dia 20 de julho.  

j) Além da participação na exposição Memorias de Poder, os 10 estudantes 

escolhidos na segunda fase terão posteriormente seus trabalhos divulgados em 

uma publicação editorial, que será organizada e lançada pela Fundação Memorial 

Padre Cicero. 

k) É importante destacar que o compromisso da Fundação Memorial Padre Cícero 

em realizar esse concurso, inspirado na temática da Semana Nacional de 

Museus, é voltado para despertar os estudantes para a potencialidade dos 

museus como centros de preservação e disseminação das memórias e do 

conhecimento, elementos constituidores da identidade de um povo. 



5 CRONOGRAMA 

  

25/04 a 03/05 Planejamento do projeto, elaboração do edital e criação do material de 

divulgação. 

04 a 08/05 Preparação do material didático para a formação de professores e 

alunos. 

05/05 (quinta) Reunião com a SEDUC. 

09/05 

(segunda) 

Reunião interna para planejamento da apresentação aos professores 

10/05 (terça) Formação dos professores na ES 

19/05 (quinta) Lançamento oficial do projeto/ divulgação das escolas participantes 

23/05 a 07/06 Alunos: identificar o idoso, coletar narrativa e tirar dúvidas c/ prof. 

08/06 a 14/06 Avaliação das exposições seguindo o agendamento 

15/06 (quarta) Reunião da banca para seleção e divulgação dos 10 classificados 

20/06 a 30/06 Recolhimento dos trabalhos selecionados para exposição na ES 

01/07 a 05/07 Montagem da exposição na ES 

06/07 (quarta) Abertura da exposição 

20/07 (quarta) Encerramento e premiação 

 

  



ANEXO A – GUIA PARA ENTREVISTAS 

 

1. Com o auxilio dos seus pais, busque identificar algum familiar próximo com idade 

avançada que tenha condições e conteúdo capaz de narrar a história da origem da 

sua família. 

 

2. Após identificar o idoso/a, inicie o planejamento da sua entrevista, pensando em: 

 O melhor horário e lugar para entrevista, de acordo com a disponibilidade do 

idoso; 

 Organizar previamente o material a ser utilizado, como caderno, lápis, gravador 

e/ou celular. É de extrema importância documentar todas as etapas da pesquisa, 

dessa forma grave ou escreva enquanto ouve toda a entrevista, fazendo anotações 

de informações centrais (nomes, lugares e datas). 

 Se achar interessante, ou necessário para complementar a entrevista, colete 

documentos familiares (certidão de batismo, registro de nascimento, casamento e 

óbito), cartas, documentos oficiais e fotografias. 

 

3. Antes de partir para sua entrevista, crie um roteiro de perguntas para o seu 

entrevistado. Abaixo, estão algumas perguntas que poderão ajudar nessa etapa do 

projeto, mas lembre-se que você tem a liberdade de ajustá-las da forma que achar 

necessária, de acordo como o direcionamento da entrevista. 

 

• Qual é seu nome completo e sua idade? 

• Onde você nasceu? 

• Seus pais nasceram onde? 

• Quando e qual motivo levou sua família a vir morar em Juazeiro do Norte? 

• Como foi sua chegada (ou de sua família) em Juazeiro? 

• Ao chegar à cidade, você ou seus pais tinham algum ofício? Qual? 

• Quais memorias mais marcantes que você tem da sua família em Juazeiro? Por 

quê? 

• Sua família teve contato com o Padre Cícero ou com outra personalidade 

marcante da região? Em caso afirmativo, relate um pouco sobre essa história. 



• Conte um pouco sobre sua vida, por exemplo: Quais lugares na cidade você mais 

frequentava na juventude? Em qual bairro você morou e que lembranças têm deste 

local? 

• Qual a mudança mais marcante que o(a) senhor(a) percebeu em Juazeiro do 

Norte?  

• Que conselho você daria para as crianças da sua família hoje? 

  



ANEXO D – FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA 

 

 

CONCURSO MEMÓRIAS DE PODER 

AVALIADOR:  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprometimento com a 
realização da pesquisa 

          

Conteúdo relevante e 
adequado ao tema, 
contextualização. 

          

Originalidade e criatividade 
na apresentação do tema. 

          

Clareza e objetividade na 
transmissão do conteúdo 

          

Conformidade às exigências 
do concurso 

          

Capacidade analítica           

NOTA           

 

 

 


