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(DES)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES NA TENSÃO HUMANIDADE-MONSTROS, 
MUTANTES E HERÓIS EM UM ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES 
Letícia Feix de Abreu, Prof. Dr. Antonio Carlos R. de Amorim (Orientador) e Prof. Dr. Marcelo 
Knobel (Co-orientador), Faculdade de Educação – FE e Instituto de Física “Gleb Wataghin” – 
IFGW, UNICAMP 
 
Este trabalho refere-se a um projeto de pesquisa que visa a elaboração de uma exposição a ser 
realizada a partir do segundo semestre de 2004, no Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 
(MDCC) – Espaço Ciência-Escola, espaço de educação não escolar vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação de Campinas e à Universidade Estadual de Campinas.  O grupo de 
investigação – composto por alunos e professores da Unicamp e professoras da rede municipal de 
ensino de Campinas – vem, desde agosto de 2003,  desenvolvendo suas atividades que 
contemplam o planejamento, a divulgação e o desenho da exposição. Um conjunto de dados foi 
fabricado a partir de metodologias (entrevistas, análise de documentos, de filmes, de histórias em 
quadrinhos, visitas a museus, estudos focais) com que olhamos para as representações culturais 
que circulam nos espaços escolares da Educação Básica, nos espaços de pesquisa universitária e 
em algumas produções cinematográficas. A exposição vai enfocar questões relativas às 
Identidades, tendo como elementos de análise (e de trabalho) personagens que rondam o 
imaginário de diferentes públicos: os monstros e os heróis. Com o intuito de trabalhar a 
identificação do público com os mais diversos personagens e o porquê dessa identificação, 
também vão ser analisados os aspectos relativos aos monstros e heróis do passado; os monstros 
e heróis brasileiros (por que são tão esquecidos?); as imagens da Ciência em relação às 
Identidades; monstros e heróis na história do século XX e XXI; Ciência e Ficção; Mutantes, 
ciborgues, clones e a pós-modernidade. 
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