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Apresentação

Andréa Lacerda Bachettini e Noris Mara Pacheco Martins Leal
Organizadoras dos Anais da Semana dos Museus

 Apresentamos ao leitor os Anais da Semana dos Museus da UFPel, 
este primeiro volume traz parte dos artigos que foram apresentados nas 
três últimas edições da Semana dos Museus da UFPel que ocorreram nos 
anos de 2015, 2016 e 2017 e, a partir de agora esta publicação realizada 
pela Rede de Museus e Acervos Museológicos da Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceira com a 
Editora e Gráfica da universidade será uma publicação anual.

 A Semana dos Museus da UFPel integra a Semana Nacional dos 
Museus promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) que 
acontece anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus 
(18 de Maio), a cada ano o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 
escolhe um tema para comemorar esta data que serve como balizador para 
as atividades da Semana Nacional dos Museus. No ano de 2015 o tema 
escolhido foi “Museus para uma Sociedade Sustentável”, em 2016 “Museus 
e Paisagens Culturais” e no ano de 2017 a semana tratou do tema: “Museus 
e histórias controversas dizer o invisível em museus”.

 Os objetivos da Semana dos Museus da UFPel seguem os princípios 
da Semana Nacional dos Museus que são promover, divulgar e valorizar 
os museus, aumentar o número de visitantes e intensificar a relação dos 
museus com a sociedade.

 Portanto, esta publicação tem por objetivo divulgar os trabalhos 
realizados dentro dos museus da universidade e os projetos e cursos de 
graduação e pós-graduação que compõem área de preservação da memória 
e do patrimônio cultural.

1
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Um Dia e uma Semana: Museus

 As pessoas costumam dizer que os museus podem ou devem ou fazem produzir 
conhecimento. Compartilhamos dessa ideia. No entanto, há outro elemento que o museu 
propicia para o visitante e que o faz, potencialmente, tão atraente: o sentimento. 

 Nós, os visitantes, queremos visitar museus que nos façam sentir beleza, encantamento, 
tristeza, alegria, curiosidade, fraternidade e tantos outros sentimentos que, ao fim, nos levam 
a pensar sobre a nossa humanidade e sobre o ser humano. Seguro é que não há tema que não 
encontre em um museu o seu lugar, porque a vida cabe nos museus.

 Tamanho é o poder emotivo desta instituição que chamamos de museu que há uma 
semana na qual todos os países abrem as portas dos seus museus, mais do que nos outros dias, 
e abraçam um tema. A partir desse tema, juntam suas vozes para falar do mundo através dos 
museus e para falar dos próprios museus, estando neles.  O dia é 18 de maio, instituído pelo 
Conselho Internacional de Museus, que o comemora lançando um tema diferente a cada ano e 
propondo que todos os países celebrem a data contemplando o tema.

 No entanto, um dia é pouco para todas as emoções que, nós os agentes dos museus, 
desejamos. Desse modo, o Brasil instituiu a Semana Nacional dos Museus, que engloba o Dia 
Internacional dos Museus. A Semana iniciou quando os museus ainda eram um assunto do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir de 2009, o recém criado Instituto 
Brasileiro de Museus assumiu a pauta e a tomou no núcleo da sua missão de valorizar os museus 
brasileiros. As metas do IBRAM eram diversas: aumentar o público dos museus, intensificar a 
integração dos museus com a sociedade e, consequentemente, fazê-los instituições mais fortes, 
mais visíveis, mais visitadas, mais variadas e mais envolvidas com as questões sociais.

 Durante uma semana, os museus que assim o desejarem, ou melhor dizendo, aqueles 
que cuidam dos museus, unem-se no ato simbólico da celebração e nesses dias juntam suas 
programações de portas abertas para fazerem se ouvir de todos os modos possíveis.

 Pobres ou ricos, os museus compartilham uma parte do corpo simbólico de cada lugar. 
Vivem para a aura mágica dos significados e emprestam um valor soberano ao que lhes cabe 
guardar. São instituições que vivem para o público, por isso não querem suas portas fechadas. 

 Pode ser que sejam forçados a fechá-las quando diante das dificuldades, são obrigados 
a retrair-se, resguardar-se, a juntar seus acervos e entrar em estado de espera. No entanto, 

2
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depositários da memória, da permanência e da conservação, resistem no tempo e a ele. 
Enfrentam o abandono, apenas existindo e aguardam a ocasião em que novamente estarão 
abertos.

 Na Universidade Federal de Pelotas, essas Semanas têm sido celebradas com ações que 
objetivam qualificar o trabalho que se desenvolve nos museus da instituição. As três últimas 
semanas, de 2015, 2016 e 2017, lançaram, no bojo das discussões entabuladas, a proposta da 
Rede de Museus e Acervos Museológicos da UFPel. A Rede, ferramenta para a elaboração de 
uma política de apoio e fomento aos setores que guardam os suportes da memória científica, 
tecnológica e cultural da Universidade, decorreu da 13a Semana Nacional dos Museus, ocorrida 
de 18 a 24 de maio de 2015. Nessa, discutiu-se o panorama dos museus universitários nas 
Instituições Federais com a presença de representantes de instituições que implantaram a rede 
de museus. Intencionava-se, então, aproximar os interesses dos museus existentes na elaboração 
de objetivos comuns para as ações de conservação, comunicação, divulgação, documentação 
dos acervos e acessibilidade. Desejava-se identificar modelos de gerenciamento capazes de 
indicar um novo padrão de gestão que fortalecesse esses Museus e que pudesse lidar com os 
valores sociais que tanto os acervos como os espaços históricos continham, potencialmente. 
Sobretudo, desejava-se contribuir para afirmá-los, consolidá-los e fortalecê-los no desempenho 
de sua missão.

 Em 2016, com o tema “Museus e Paisagens Culturais”, novamente os museus da UFPel 
aderiram à celebração, oferecendo oficinas, palestras, mesa redonda, cinema, entre outras 
atividades culturais. 

 Em 2017, parte dos sonhos já estava encaminhada quando foi lançado o tema da 15a 
Semana Nacional de Museus: “Museus e histórias controversas: dizer o invisível em museus”. 
Foi, então, a primeira ação conjunta dos Museus e Projetos Museológicos já integrantes da 
Rede de Museus da UFPel.  A programação conjunta incluiu conferências, comunicações de 
trabalhos, exposições e visitas guiadas. Foi assim, então, que se lançou o Catálogo “Os Museus do 
Conhecimento da UFPel”, que registra o primeiro levantamento das instituições museológicas 
das unidades de ensino da Universidade Federal de Pelotas.

 Nesse momento, a Rede de Museus da UFPel, em parceria com o Museu do Doce, 
reúne parte das palestras e comunicações que foram realizadas nas três edições da Semana e as 
apresenta neste volume. Assim, registra-se uma trajetória e, ao mesmo tempo, a formação de 
um grupo que vem crescendo na proposição de um trabalho conjunto e cooperativo para os 
museus da UFPel.

 Estamos diante de um momento de incertezas que faz vacilar o futuro que desejamos 
para os nossos museus. No entanto, estamos nos somando na vontade de cuidá-los, pois 
sabemos o que é certo contra o esquecimento, a indiferença, a desumanidade e os conflitos 
menos ou mais sutis: os museus.
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 Rede de Museus da UFPel

 Os Museus no Brasil, no início do século XXI, ganharam destacada importância no 
cenário da cultura nacional como processos socioculturais colocados a favor da democracia, 
como um instrumento de desenvolvimento social que demonstra as mais diversas facetas 
do povo brasileiro. Criou-se a Política Nacional e foi regulamentado o setor através da lei 
Federal 11.904 de 14 de janeiro de 2009, regulamentada pelo decreto lei 8.124, fatos estes que 
aperfeiçoaram o fazer museológico. 

 A UFPel engajada a este movimento, que trazia nova esperança ao setor da Museologia 
e consequentemente do Patrimônio Cultural, criou os cursos de Bacharelado em Museologia, 
o de Conservação Restauração em Bens Móveis e o Programa de Pós-Graduação em Memória 
Social e Patrimônio Cultural. Com a mudança de conceitos, de práticas e com novas perspectivas 
de incentivo dos dois museus e um herbário existentes até o ano de 2002, hoje a UFPel possui 
doze espaços de memórias com diferentes tipologias e ações, além de uma gama considerável 
de acervos científicos distribuídos entre as suas unidades.

 Na busca do fortalecimento da sua memória e a afirmação de seus museus como 
instituições de primeira grandeza dentro da perspectiva de transformação conectados 
ao mundo contemporâneo a fim de promover a transformação social, foi criada a Rede de 
Museus da UFPel, pela resolução do Consun no 15, de 28 de setembro de 2017, que é um órgão 
suplementar da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e que tem como missão unir os museus 
e processos museológicos para a implantação e a manutenção de uma política para a área de 
forma a desenvolver ações de gestão, valorização do patrimônio museológico e de aproximação 
com a comunidade. Também compete a Rede de Museus inventariar e manter atualizado o 
inventário e as informações sobre o Patrimônio Técnico-Científico-Cultural da UFPel, além de 
promover a capacitação dos servidores que atuam nos diferentes espaços integrantes da Rede.

 Sendo assim, a presente publicação constitui uma das ações que afirmam e consolidam 
o escopo da Rede de Museus da UFPel, dando início ao trabalho de divulgação dos trabalhos 
apresentados durante a realização dos seminários desenvolvidos durante as comemorações das 
Semanas de Museus da UFPel nos anos de 2015, 2016 e 2017.
 
 

3
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 Integrada à 13ª Semana Nacional de Museus, a Semana de Museus da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) foi realizada de 18 a 24 de maio. Sob a luz da temática Museus 
para uma Sociedade Sustentável, o encontro teve oficinas, comunicações, palestras e, claro, 
exposições. Tudo para possibilitar a reflexão sobre a ampliação dos museus universitários, seu 
papel, seu panorama e a necessidade de tratamentos específicos e incentivos.

 Museus universitários podem, na diversidade de suas formas, ser apreciados como 
instituições dentro de instituições, que destas segundas dependem, mas que resguardam sua 
particularidade funcional, como todo o museu: não possuem fins lucrativos estão a serviço 
da sociedade e a ela abertas, conservam, investigam e divulgam o patrimônio que guardam 
(ICOM) e, no caso dos museus universitários, são - ou podem ser - poderosos difusores dos 
conhecimentos técnico, científico e artístico.

 Os museus universitários têm crescido em número no Brasil, acompanhando o que vem 
acontecendo com todos os museus, mas carecem de tratamentos específicos e seu incentivo, 
ainda, é uma opção dentro das universidades e não uma ação resguardada por uma política 
nacional. 

 No entanto, a amplitude da categoria, que inclui, além das instituições assim nomeadas, 
os lugares de caráter museológico (sítios, monumentos naturais, jardins, galerias de exposição, 
centro científicos, planetários, salas históricas e outros), indica, claramente, o desenvolvimento 
de outras funções de igual importância para a sociedade e, antes desta, para as instituições 
de ensino que abrigam estes órgão; eles são densos laboratórios nos quais se desenvolve o 
conhecimento e a formação de recursos humanos; são lugares onde se exerce a docência em 
todas as áreas, a pesquisa e o ensino informal da ciência e da cultura.

 Assim, comemorou-se a Semana dos Museus UFPEL com um evento que pretendeu 
discutir o panorama dos museus universitários, incentivando a reflexão sobre os problemas e 
as necessidades que os afligem na sua inegociável missão de propor novas formas de expressar 
a ciência, as artes e as demais expressões da cultura. 

    Semana dos Museus 2015
     Museus para uma Sociedade Sustentável
4
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 Contemplou-se o tema “Museus para uma sociedade sustentável” ao entender que 
compete aos museus universitários encontrar e apresentar as conexões entre a geração de 
novos conhecimentos e a compreensão dos temas pungentes sobre a vida sustentável em um 
planeta de recursos esgotáveis. 

 As comunicações do evento foram realizadas no Museu do Doce, no Casarão 8 da Praça 
Coronel Pedro Osório. As mesas e palestras tiveram lugar no Auditório do Prédio do Curso de 
Conservação e Restauro.
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Resumo: Este artigo apresenta parte da pesquisa científica e preservação de patrimônio cul-
tural através do estudo realizado sobre os espaços de guarda dos acervos museais que foi de-
senvolvida como tese doutoral dentro da linha de pesquisa “instituições de memória e gestão 
de acervos” do Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Ins-
tituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas e foi apresentado na Semana 
dos Museus no ano de 2015. O objetivo geral do projeto foi desenvolver uma pesquisa sobre as 
condições de conservação de acervos em áreas de guarda em instituições museais. A metodo-
logia seguiu a pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; estudo de campo: através de visitas 
às reservas técnicas e medições de umidade e temperatura; entrevistas com especialistas: com 
profissionais da área da conservação e que atuam nos museus; estudos de caso: elaboração de 
diagnóstico de conservação; organização do material coletado e apresentação dos resultados. 
Esta pesquisa surgiu pela necessidade de ampliar as discussões a respeito das questões ligadas 
à conservação preventiva e as reservas técnicas e principalmente pela falta de estudos relativos 
à viabilização de reservas técnicas e espaços de guarda de acervos, que sejam realmente viáveis 
e sustentáveis para as instituições.

Palavras-chave: Pesquisa Científica. Preservação de Patrimônio. Reserva Técnica. Museus.

4.1 Pesquisa Científica e Preservação de 
Patrimônio: Estudo Sobre os Espaços de 
Guarda dos Acervos Museais
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Introdução

 Este artigo apresenta o projeto de pesquisa cientifica e preservação do patrimônio cul-
tural que foi desenvolvido dentro do Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patri-
mônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) na linha de pesquisa “instituições de memória e gestão de acervos”. A escolha dessa 
linha de pesquisa se deu principalmente pela possibilidade de discussão sobre aspectos relacio-
nados à conservação de acervos e também por levar em conta os estudos e aplicabilidades de 
procedimentos de conservação e guarda de acervos em instituições museais, assuntos de maior 
interesse na trajetória acadêmica e profissional das autoras. 

 A orientação e co-orientação foi a cargo das professoras do Departamento de Museolo-
gia e Conservação e Restauro do ICH/UFPel, Juliane Conceição Primon Serres e Carla Rodri-
gues Gastaud e tem a participação dos acadêmicos do curso de Bacharelado em Conservação 
e Restauro de Bens Culturais do ICH/UFPel através do Programa de Bolsas de Iniciação à 
Pesquisa – Doutorado em Andamento (PBIP-DA) da UFPel, Amanda Scatolin (período 2013-
2014), Cacilda Oliveira Kirst (período 2014-2015) e Tales Kruger  Siefert (período 2015) que 
são orientados pela professora Andréa Lacerda Bachettini.

 Portanto, a pesquisa surgiu da necessidade de aprofundar e ampliar os estudos a respei-
to das questões ligadas à conservação preventiva e reservas técnicas e principalmente sobre a 
falta de estudos relativos à viabilização de reservas técnicas e espaços de guarda de acervos, que 
sejam realmente viáveis e sustentáveis para as instituições.

 O objetivo geral do projeto foi desenvolver uma pesquisa sobre as condições de conser-
vação de acervos em áreas de guarda em instituições museais.

 O problema que se apresentado foi porque as reservas técnicas, que são o local de guar-
da dos acervos das instituições museológicas, muitas vezes são esquecidas ou até negligencia-
das por essas mesmas instituições, uma vez que as reservas técnicas armazenam as coleções e 
os objetos que possibilitam a preservação da memória e do patrimônio de uma sociedade.

 É através da conservação destes objetos que o museu consegue comunicar e educar, por 
isso, a importância desse trabalho, que tenta estabelecer condições de conservação eficazes e 
sustentáveis, a fim de dar maior visibilidade a estas áreas que são o coração do museu.

 Apresentou-se as seguintes hipóteses para falta de atenção as reservas técnicas den-
tro das instituições museais: primeiramente, pela falta de políticas de preservação dentro das 
instituições. Em segundo, reservas técnicas não recebem os cuidados merecidos, pela falta de 
conhecimento especializado. Em terceiro, pela falta de profissionais capacitados nas institui-
ções. Em quarto, pela falta de recursos e financiamentos. E, por último por negligência de seus 
gestores.
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 As reservas técnicas deveriam ser um dos itens prioritários na política de conservação 
e difusão da informação de um museu, por ser o local de guarda e principalmente de cuidados 
especiais (Fig.01) para a preservação dos objetos do acervo.

Figura 02 – Imagem mostra uma reserva técnica que parece um depósito desorganizado.
Fonte: http://www.re-org.info/en/register/why-storage-reorganization.

Figura 1 – A imagem mostra o cuidado do conservador com o acervo.
Fonte:http://www.revistadacultura.com.br/Libraries/Edi%C3%A7%C3%B5es_em_PDF/

revista_cultura_site_46.sflb.ashx, pág. 34.

 Enfrentou-se algumas dificuldades para o desenvolvimento dos estudos, principalmen-
te no que diz respeito ao acesso aos museus, o acesso tem se dado mais pelas relações pessoais 
entre os profissionais do que institucionais. Alguns gestores talvez tenham receio em receber 
um diagnóstico da sua instituição, mas por outro lado, o projeto pode contribuir com a quali-
ficação das condições de guarda da instituição.

 As reservas técnicas, em algumas instituições, lembram depósitos desorganizados (Fig. 
02). Sem dúvida, existem instituições em que as reservas técnicas apresentam as condições ide-
ais estabelecidas pelos organismos internacionais (Fig.03), mas são muito poucas e, geralmente, 
estão localizadas em museus nas grandes cidades.
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Figura 03 – a imagem mostra a reserva técnica organizada de uma instituição
Fonte:http://www.revistadacultura.com.br/Libraries/Edi%C3%A7%C3%B5es_em_PDF/revis-

ta_cultura_site_46.sflb.ashx, pág.38.

Os desafios da preservação dos acervos

 Um dos grandes desafios das instituições museais em nosso país é tentar manter os 
padrões de conservação estabelecidos pelos organismos internacionais que dão as diretrizes 
na área da conservação, como o Conselho Internacional de Museus – Comitê de Conservação 
ICOM-CC.

 Não podemos esquecer as dificuldades econômicas que a maioria das instituições passa, 
muitas não tem orçamento próprio e acabam sobrevivendo através de projetos realizados por 
seus diretores, técnicos e também pelas associações de amigos, buscando recursos na renúncia 
fiscal, através das Leis de Incentivo à Cultura, tanto nacional, Lei Rouanet ,como estadual, a 
LIC, que trabalham com isenção fiscal para empresas privadas, ou buscando recursos em edi-
tais de empresas estatais que frequentemente investem nas linhas de museus e preservação do 
patrimônio cultural.

 Mesmo que a conservação preventiva tenha surgido na década de 90 do século XX, sa-
be-se que no Brasil ainda temos muito a avançar, principalmente nos aspectos relativos à guar-
da e manutenção de acervos, ainda existe pouco investimento, apesar de serem abertos editais 
para qualificação da área museológica como um todo.

 Importante lembrar que a implantação da Lei nº 11.904, de 14 de Janeiro de 2009, que 
instituiu o “Estatuto dos Museus” diz em seu Artigo 21 que os museus garantirão a conservação 
e a segurança de seus acervos. Para que isto efetivamente ocorra, as instituições museais deve-
rão se organizar e investir na implementação de reservas técnicas.

 Para Güths (2007, p. 27 apud Thomson) “Um mau restaurador pode destruir uma obra 
e um mau conservador pode destruir uma coleção inteira”. Para as autoras esta frase é muito 
impactante, mostra a responsabilidade do profissional da área diante do patrimônio. As ques-
tões que esta afirmação nos coloca reitera a importância da conservação preventiva.
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 Para muitos teóricos e profissionais, Gael de Guichen definiu da melhor maneira a visão 
gerencial que assumiu a conservação preventiva no século XX e XXI. O percussor dos estudos 
da  área da conservação preventiva nos diz:

Onde ontem se viam objetos, hoje devem ser vistas coleções. Onde se viam depó-
sitos, devem ser vistos edifícios. Onde se pensava em dias, agora se deve pensar 
em anos. Onde se via uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se via uma 
despesa de curto prazo, deve-se ver um investimento de longo prazo. Onde se 
mostram ações cotidianas, devem ser vistos programas e prioridades. A conser-
vação preventiva significa assegurar a sobrevida das coleções (GUICHEN, 2012).

 Em âmbito internacional o problema das áreas de guarda foi bem caracterizado pelo 
programa RE-ORG, uma inciativa recente do Centro Internacional de Estudos para o da Preser-
vação e Restauração dos Bens Culturais (ICCROM), criado a partir de uma pesquisa (Graf.01), 
em 2011, que apontou o abandono progressivo das áreas de armazenamento dos museus, e 
apresentou resultados surpreendentes, mostrando que este não é apenas um problema que afeta 
os países em desenvolvimento, mas todos os países. A pesquisa apontou que 60% dos museus 
de todo o mundo estão enfrentando este problema em particular, e as ferramentas e literatura 
sobre estas questões são praticamente inexistentes.

GRÁFICO 1: Principais Problemas Encontrados na Pesquisa RE-ORG/ICCROM

Fonte: Dados retirados do resumo de relatório de pesquisa. Disponível em: http://
www.iccrom.org/eng/prog_en/01coll_en/archive-re-org/2011StorageSurveyRe-

sults_en.pdf. Acessado em: 02/11/2013 às 19:37

 Portanto, segundo a pesquisa do ICCROM as áreas de reserva não têm as condições 
ideais na maioria dos museus, este foi um dos principais motivos para o desenvolvimento desta 
pesquisa.
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Metodologia da pesquisa

 A metodologia empregada nesse projeto foi baseada no levantamento bibliográfico, 
pesquisa documental e em estudos relacionados à conservação preventiva, de reservas técnicas 
e, na pesquisa de campo, que consistiu em visitas a reservas técnicas e na elaboração de 
diagnóstico de conservação nas instituições selecionadas para fazer parte do projeto.

 A coleta de dados foi sendo feita através da aplicação de uma ferramenta para analisar 
a conservação das coleções nas áreas de guarda dos acervos para montagem de um diagnóstico 
preciso sobre a conservação.

Existem na literatura alguns exemplares de instrumentos diagnósticos para área da conservação 
para aplicação em museus.

 Uma das ferramentas que ofereceu, de forma clara e objetiva, uma serie de referências 
para formular um diagnóstico de cada instituição, foi publicada em 2004, sendo revisada e 
traduzida para o português por dois profissionais da área da conservação, Dra.Teresa Cristina 
Toledo de Paula e Dr. Gedley Belchior Braga, que tentaram em Parâmetros para Conservação 
de Museus, Arquivos e Bibliotecas estabelecer um contato com a realidade brasileira já que o 
texto original traz referências às normas e padrões ingleses.

 Outra ferramenta do Laboratório de Ciência da Conservação da Universidade Federal 
de Minas Gerais (LACICOR/UFMG), publicada em 2008, coordenada pelo Prof. Dr. Luiz 
Antônio Cruz Souza e pela Dra. Yacy-Ara Froner, Roteiro de avaliação e diagnóstico de 
conservação preventiva o qual foi traduzido e adaptado do modelo original de diagnóstico 
utilizado pelo Getty Conservation Institute (GCI), The Conservation Assessment: A Proposed 
Model for Evaluating Museum Environmental Management Needs (1999), coordenado por 
Kathleen Dardes, que teve o objetivo de diagnosticar e desenvolver soluções apropriadas 
e sustentáveis para problemas que afetam as coleções.

 A ferramenta desenvolvida pelo programa RE-ORG do ICCROM, para 
reorganização de reservas técnicas apresenta quatro áreas de ação: gestão, edificação/
espaço, coleção e mobiliário/equipamentos e orientou a proposta de intervenção em 
uma reserva técnica que se pretende apresentar ao término da tese.

 Foram realizadas consultas e entrevistas com especialistas da área da conservação 
de acervos e com profissionais das instituições museais selecionadas.

 E finalmente, será realizada a organização de todo material coletado e os 
resultados serão analisados à luz da bibliografia para formação do suporte teórico.
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Considerações Finais

 Pesquisa está em seu terceiro ano, já se tem um bom levantamento das 
informações, mas ainda insuficientes para conclusões.

 Percebe-se a falta de profissionais específicos da área da conservação efetivos nas 
instituições.

 Falta de bibliografia sobre o tema é uma realidade, o que se encontra são 
publicações gerais sobre museus, mas especificamente sobre reservas técnicas é 
praticamente inexistente.

 A invisibilidade das áreas de reservas técnicas dentro das instituições, se 
comparadas com as áreas expositivas.

 Está sendo observado na pesquisa a recente, mas crescente, discussão sobre a 
abertura a visitação das reservas técnicas dos museus, alguns estudiosos da área de 
museus apresentam argumentos que a abertura seria uma forma de democratização dos 
acervos, permitindo assim o acesso às reservas técnicas.

 Nota-se que a problemática de acesso às reservas técnicas merece atenção 
especial, levando em consideração em primeiro lugar à segurança dos acervos, como 
diz artigo 23 do Estatuto dos Museus: “Os museus devem dispor das condições de 
segurança indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob 
sua guarda, bem como dos usuários, dos respectivos funcionários e das instalações” (Lei 
Nº11.904, 2009).

 Finalizando, as áreas de reserva na maioria dos museus não têm as condições 
ideais como são preconizadas pelos organismos internacionais, por isso a necessidade 
de estudos que instrumentem as instituições para qualificação e implementação de 
reservas técnicas compatíveis com a realidade de cada região.
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Resumo: Este trabalho aborda as principais normas, políticas e instituições patrimoniais 
uruguaias a partir de fatos históricos e casos contemporâneos de disputas em torno do 
patrimônio deste país. O texto resulta de palestra realizada junto da Semana dos Museus da 
UFPEL, ano de 2015, por sua vez resultado parcial de pesquisa de doutorado, fundamentada em 
revisão bibliográfica e estudo de campo sobre as legislações nacionais, políticas e instituições 
de patrimônio nos países do MERCOSUL. O trabalho cita algumas das principais normas e 
características das políticas patrimoniais uruguaias, com foco no patrimônio edificado. Busca 
compreender decisões relativas a bens patrimoniais envolvidos em polêmicas e citados no 
texto, a partir das diferentes relações surgidas entre as normas vigentes no país e profissionais 
atuantes. As políticas, instituições e normas patrimoniais uruguaias revelam-se resultado de 
avanços historicamente construídos e da atual conjuntura institucional do país, seja em suas 
qualidades ou limitações.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Instituições Patrimoniais. Políticas Públicas. Uruguai.

 Esse trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa de doutorado sobre o tema 
das políticas públicas para o patrimônio cultural no âmbito do MERCOSUL, realizada 
junto do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do ICH-
UFPel. O texto busca apresentar as principais normas, políticas e instituições patrimoniais 
uruguaias, apontando casos contemporâneos. As políticas de preservação patrimonial deste 
país encontram-se ainda em processo de consolidação. Atores do campo continuam a realizar 
esforços no sentido de atualização da legislação e de suas instituições preservacionistas. Ainda 
assim, nas últimas décadas a Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) 1, criada 
a partir da Ley nº 14.040 2, aprovada em 1971, tem sido uma das principais ferramentas com 
a qual os uruguaios tem se valido para encaminhar a proteção de seus bens culturais. O país 
conta ainda com outras normas e políticas patrimoniais posteriores e voltadas para diferentes 
questões ligadas ao campo do patrimônio. Rodriguez (2011) narra esses fatos demonstrando 
que ambas, Ley nº 14.040 e CPCN, continuam como principais referências para o campo do 
patrimônio uruguaio.

4.2 Pesquisa Científica e Preservação 
do Patrimônio: Normas, Políticas e 
Instituições Patrimoniais Nacionais do 
Uruguai

 1 Quintela (2013, p. 136) explica que a CPCN é nomeada Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación em 
função do Decreto nº 273-97. 
 2 O texto da Ley nº 14.040 está disponível em:
<http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33416/1/ley-14040.pdf>. Acessado em 28 de junho de 
2015.
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 Rodríguez (2011, p. 33-42) relata também algumas das etapas com que políticas e 
instituições patrimoniais uruguaias passaram até que se chegasse ao atual contexto. Em um 
primeiro momento histórico, posterior ao processo de independência nacional (ocorrida 
na década de 1820), se dá a estruturação do Estado uruguaio, com a criação de algumas 
instituições culturais, como no caso da criação do museu de história natural. Na sequência, 
durante o próprio processo de constituição de uma identidade nacional, em ações isoladas, são 
reconhecidos alguns monumentos históricos e realizadas ações preservacionistas de caráter 
pontual. No entanto, observam-se também importantes perdas de bens culturais, perdas essas 
que motivaram tentativas pioneiras de criação de leis ou políticas preservacionistas, de um 
modo geral insuficientes, porém, importantes por terem motivado debates públicos sobre o 
tema. Esses percursos criaram condições para a aprovação da atual Ley nº 14.040 e da primeira 
comissão nacional voltada para temas da preservação, ou seja, a atual etapa das políticas 
patrimoniais do país.

 Rodríguez (2011, p. 38-39) relata ainda que já nas primeiras décadas do século XX atores 
patrimoniais realizaram contribuições importantes para a consolidação de normas e políticas 
patrimoniais, a exemplo do antropólogo Horacio Arredondo (1888 – 1867) que atuou para o 
reconhecimento como Monumento Nacional do Forte Santa Teresa em 1927 e do Forte San 
Miguel em 1931, e do historiador Juan E. Pivel Devoto (1910 – 1997), pelo trabalho de décadas 
que desenvolveu junto do Museu Histórico Nacional, além de sua capacidade de mobilizar a 
atuação dos demais atores patrimoniais. 

 Péres (2011, p. 21) destaca a atuação da Sociedad de Amigos de la Arqueología que, 
embora tivesse sido fundada em 1926, voltada para temas específicos da arqueologia, acabou 
também exercendo importante papel preservacionista. O papel da referida sociedade também 
é relatado por Rodríguez (2011, p. 39) que aponta o seu envolvimento no ano de 1942 
com a Faculdad de Arquitectura e o Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, quando 
apresentaram a proposta de uma lei voltada a preservação patrimonial. Também no ano de 
1950, juntamente ao centenário da morte do General Artigas, considerado libertador da pátria, 
surgiu outra proposta, novamente não concretizada, para o estabelecimento de normas e 
políticas preservacionistas. A então idealizada Comisión Nacional de Monumentos Históricos 
chegou a listar cerca de 90 bens a serem protegidos como monumentos. Pérez (2011, p. 24-25) 
explica que essa comissão, embora efêmera, influenciou a posterior comissão de patrimônio 
criada a partir da Ley nº 14.040. González (2015)3, por sua vez, explica que a versão final do 
texto da Ley nº 14.040 também incorporou características de textos das propostas anteriores. 

 Arana (2015) e González (2015) explicam que o surgimento da Ley nº 14.040 e da CPCN 
não evitaram por completo a perda de bens culturais e não possibilitaram a recuperação de todos 
os bens então patrimonializados, sobretudo com a instauração da Ditadura Militar no Uruguai, 
entre os anos de 1973 e 1985. O governo militar mitigou a capacidade de atuação da comissão, 
retirou o status de monumento histórico de inúmeras edificações (algumas foram perdidas em 
definitivo) notoriamente imóveis da Ciudad Vieja, no centro histórico de Montevidéu.

 Por sua vez, Rodríguez (2011, p. 40) explica que em um determinado momento a 
resistência contra as demolições evitou perdas, destacando a influência na sociedade do Grupo 

  3 Entrevista concedida em Montevidéu em 12 de fevereiro de 2015. 
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de Estudios Urbanos, voltado para a defesa do patrimônio edificado. Esse grupo contou com 
a importante participação de Mariano Arana. Após o fim da Ditadura Militar, em pouco anos, 
Arana tornou-se um dos presidentes da CPCN, tendo colaborado para a recuperação do status 
patrimonial de bens comprometidos no período anterior, posteriormente tendo também sido 
eleito prefeito de Montevidéu por dois mandados (1995 a 2000 e 2000 a 2005). A histórica 
atuação pró-patrimônio de Arana influenciou sua atuação enquanto prefeito, além de várias 
outras políticas até então vigentes 4. 

 Além da Ley nº 14.040, outras normas patrimoniais exercem importante papel no país, 
a exemplo do Decreto nº 536 de 1972 5 que regulamenta a própria Ley nº 14.040, especificando, 
dentre outras questões, aspectos relativos ao funcionamento da CPCN. Pode-se também fazer 
menção a normas mais específicas, como o Decreto nº 139 de 1986 6 que estipulou critérios para 
a preservação dos imóveis localizados na zona da Ciudad Vieja de Montevidéu e arredores, ou 
também a Ley nº 15.964 de 1988 que aprovou tardiamente a Convenção da UNESCO de 1972 
para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 7. Não se trata da única convenção 
da UNESCO aprovada no país, porém, por sua importância própria, tal ato é exemplo de am-
pliação das ferramentas preservacionistas nacionais. Além da legislação específica para o tema 
do patrimônio cultural, de acordo com o relato de Quintela (2013, p. 136) existem normas que 
indiretamente afetam o tema, a exemplo da Ley nº 17.234 8 focada na importância da criação e 
gestão de um sistema nacional de áreas protegidas, e da Ley nº 18.308 de 2008 9, reguladora do 
ordenamento territorial e do desenvolvimento sustentável do Uruguai.

 Se por um lado Carámbula (2007, p. 137) reconhece que apesar das limitações, as leis e 
instituições representam avanços preservacionistas, por outro, Quintela (2013, p. 134-135) fala 
sobre a importância de iniciativas que buscam, ainda que sem sucesso, atualizar a Ley nº 14.040 
e o status da CPCN. Em uma das tentativas mais recentes, no ano de 2016, o Ministerio de 
Educación y Cultura10 (MEC) formou um grupo de intelectuais para debater um novo texto de 
lei, contanto com a participação de inúmeros atores importantes do campo no país, a exemplo 
de Marcos Carámbula, William Rey, Mariano Arana, Nery González, dentre outros11.

 O percurso desenvolvido para a consolidação de normas, políticas e instituições patri-
moniais uruguaias apresentou avanços quanto a este tema no país, criando também limitações, 

4 Informações de acordo com entrevistas realizadas com Mariano Arana e Neri González respectivamente em 11 
e 12 de fevereiro de 2015, na cidade de Montevidéu.
5 O texto do Decreto nº 536 de 1972 está disponível em: <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/
file/33416/1/decreto-536-1972.pdf>. Acessado em 28 de junho de 2015.
6 O texto do Decreto nº 139 de 1986 está disponível em: <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/
file/33416/1/decreto-139-1986.pdf>. Acessado em 28 de junho de 2016.
7 O texto da Ley nº 15.964 está disponível em: <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33416/1/
ley-15964.pdf>. Acessado em 12 de novembro de 2014. 
 8 O texto da Ley nº 17.234 de 2000 está disponível em: <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/
file/33416/1/ley-17234.pdf>. Acessado em 30 de junho de 2016.
9 O texto da Ley nº 18.308 de 2008 está disponível em:  <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/
file/33416/1/ley-18308.pdf>. Acessado em 30 de junho de 2016.
10 O portal do Ministerio de Educación y Cultura está disponível em: <http://www.mec.gub.uy/>. Acessado em 27 
de janeiro de 2017. 
11 Informações publicadas no portal Patrimonio Uruguay em texto de 25/10/2016 intitulado “Hacia una nueva 
ley”. Disponível em: <http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/95341/68/mecweb/ha
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a começar pela subordinação da CPCN ao MEC12, ainda que a referida comissão continue como 
principal instituição patrimonial nacional. Cabe mencionar que apesar de historicamente essa 
comissão ter atuado focada nos valores histórico e artístico nacional, Nery González (2015)13  
relata uma ampliação desse foco desde a década de 1990, quando o conceito de cultura oriundo 
do campo da antropologia começa a ser progressivamente reconhecido nos bens uruguaios em 
que se reconhece o título de monumento nacional. 

 Na sequência, o presente trabalho irá relatar o caso de três bens culturais/patrimoniais 
e suas particularidades, como forma de ampliar a compreensão sobre caraterísticas das normas, 
políticas e instituições do patrimônio no Uruguai. O Uruguai atualmente possui diversos tipos 
de bens culturais reconhecidos como patrimônio, com exemplos que vão do patrimônio ma-
terial ao imaterial, ainda que a distinção entre essas duas categorias possa ser problematizada. 
Considerando a brevidade do presente trabalho, como forma de avançar em alguns exemplos, 
a discussão irá focar o caso de bens imóveis e que se configuram também como casos contem-
porâneos das políticas patrimoniais uruguaias. 

 A capital uruguaia, cidade de Montevidéu, concentra um número expressivo de insti-
tuições nacionais, dentre elas aquelas responsáveis por questões do patrimônio, além de histo-
ricamente ser a maior cidade do país, concentrando em si inúmeros fatos relevantes do passado 
e do presente. Consequentemente, concentra também um número expressivo de monumentos 
nacionais: algo em torno de 700 exemplares, o maior conjunto do país14. Apesar dessas propor-
ções, mesmo assim atores do campo do patrimônio reclamam das possíveis limitações quanto 
aos critérios de escolha para os bens que são patrimonializados. 

 Nesse sentido, dois recentes casos polêmicos nos ajudam a melhor perceber o proces-
so de patrimonialização no país. O primeiro deles diz respeito ao Edifício Assimakos, que foi 
derrubado e criou uma espécie de comoção espontânea e viral nas redes sociais e na mídia. Tal 
repercussão gerou rumos não esperados ao trabalho das retroescavadeiras no local, ainda que 
efetivamente não tenha impedido a perda da construção. Assimakos foi uma obra arquitetônica 
erguida na década de 1940. A obra possuía características dos estilos Art Nouveau e Art Decô, 
além de um embrionário modernismo arquitetônico uruguaio, tendo sido projetada por Jorge 
Caprário, para originalmente abrigar uma fábrica de tapetes. Embora a antiga edificação não 
tenha sido reconhecida como Monumento Histórico Nacional pela CPCN, tampouco como 
portadora de algum valor patrimonial próprio da cidade de Montevidéu, a população percebeu 
no imóvel valores memoriais que motivaram um grande debate público e obrigou atores e ins-
tituições a se manifestarem15. 

12 Maiores informações sobre a Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación do Uruguai podem ser obtidas a 
partir do link do portal Patrimonio Uruguay disponível em:
<http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/mecweb/container.jsp?contentid=33414&site=35&chanel=mecweb&-
3colid=33414>. Acessado em 25 de junho de 2014.
13 Entrevista concedida em Montevidéu em 12 de fevereiro de 2015.
14 Números observados em tabela que representa a cidade de Montevidéu. Dados sobre o acervo patrimonial geral 
do país podem ser obtidos em link disponível no portal Patrimonio Uruguay em: 
<http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/33442/35/mecweb/patrimonio_material?3coli-
d=33440&breadid=null>. Acessado em 12 de julho de 2014.
15 Informações registradas em reportagem do Diário El Pais, de Carlos Cipriani López, intitulada “Lo demolieron 
sin pedir permiso”. Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/informacion/demolieron-pedir-permiso-edificio-
-assimakos.html>. Acesso em: 02 de julho de 2014.  
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16 Informações disponíveis em reportagens de periódicos uruguaios, primeiramente o texto do Diário El Pais, de 
Carlos Cipriani López, intitulado “Lo demolieron sin pedir permiso”. Disponível em: <http://www.elpais.com.
uy/informacion/demolieron-pedir-permiso-edificio-assimakos.html>. Acessado em 02 de julho de 2014. Outra 
reportagem que cobriu o caso foi realizada por Carlos Cipriani Lópes, com uma entrevista a Mariano Arana 
publicada em 31/01/2014 e publicada pelo diário El País, com o título de “Las fallas de memória montevideana”, 
disponível em: <http://www.elpais.com.uy/informacion/fallas-memoria-montevideana-mariano-arana.html>. 
Acessado em 03 de julho de 2014
17 Informações publicadas pelo diário El Pais, em texto de Andrés López Reilly intitulado “Suspensión y multa 
por derrumbe de Assimakos”, disponível em: <http://www.elpais.com.uy/informacion/imm-suspension-multa-
-derrumbe-assimakos.html>. Acesso em 14 de julho de 2014.
18 Informações disponíveis em reportagens de periódicos uruguaios, primeiramente o texto do Diário El Pais, de 
Carlos Cipriani López, intitulado “Lo demolieron sin pedir permiso”. Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/
informacion/demolieron-pedir-permiso-edificio-assimakos.html>. Acesso em 02 de julho de 2014
19 Entrevista concedida em Montevidéu em 11 de fevereiro de 2015.
20 Informações publicadas em texto do Montevideo Portal de 27/01/2014 intitulado “Impuesto ao patrimonio: de-
molición de Assimakos es una pena”. Disponível em <http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?224919>. Acesso 
em: 12 maio de 2015.

 O que o referido caso provocou, no contexto de uma sociedade conectada por meio 
das redes sociais, foi ampliar a percepção em relação aos temas e dificuldades vivenciados pelo 
patrimônio uruguaio. A sociedade outorgou o status de bem representativo de sua memória 
coletiva ao imóvel, e explicitou os dilemas que envolvem a demolição de edifícios antigos no 
país: se por um lado esses imóveis não necessariamente deveriam ter sido preservados por falta 
de uma normativa própria ou reconhecimento patrimonial para com os mesmos, por outro, 
essas mesmas construções podem gerar processos coletivos de atribuição de valores simbólicos 
e deveriam ao menos ser objeto de uma análise mais sensível quanto à permissão legal para sua 
demolição ou não. A partir desse caso, periódicos como El Pais (2014), impulsionados pela po-
lêmica, explicitaram as limitações da normativa vigente, demonstra que, por exemplo, o prédio 
não havia recebido o título de Monumento Histórico Nacional pela CPCN16.

 Outros canais de comunicação, a exemplo dos portais El Observador e El País, também 
descobriram possíveis irregularidades no processo de demolição. Mais precisamente aponta-
vam que a empresa que trabalhava com a derrubada do edifício parecia não ter vencido todo 
o percurso burocrático necessário para a sua execução, embora, na prática, tais etapas não 
tivessem relação com supostos valores patrimoniais do referido edifício17. Diversos atores do 
campo patrimonial do país se manifestaram a respeito do tema, a exemplo do ex-Presidente da 
CPCN, Alberto Quintela (2014), que apontou também a recorrente falta de recursos financei-
ros e suporte do Estado para a preservação dos monumentos uruguaios ou mesmo para a sua 
expropriação18. Mariano Arana (2015)19  também falou destacando que ao menos os rumos que 
o debate tomou serviram para explicitar o comportamento dos atuais agentes patrimoniais. Um 
dos poucos avanços obtidos com a perda de Assimakos surgiu a partir de setores responsáveis 
pela preservação do patrimônio da Intendência de Montevidéu: o relato do arquiteto Ernesto 
Spósito (2014) apontou a necessidade de reestruturação desses setores e de atualização das nor-
mas que regem a sua atuação20.
 Um caso que contrasta com o exemplo do edifício Assimakos surge a partir da recente 
demolição do “Cilindro”, uma construção da década de 1950 utilizada para a prática e audiência 
de eventos esportivos, localizada em um dos parques municipais de Montevidéu. Ahunchain 
(2014) falou que a “Dictadura de ló moderno” foi em parte responsável pela destruição das já 
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então ruínas do Cilindro. Ocorre que a referida arena sofreu um incêndio que comprometeu 
seriamente a sua existência. A implosão do que restou do Cilindro teve enorme audiência, com 
traços de celebração, possivelmente pelo seu ineditismo no país21. Ahunchain (2014) reclamou 
que não se esgotou como tema a possível preservação da antiga estrutura: sua demolição sempre 
fora uma espécie de única opção, apesar da importância histórica do Cilindro, tanto para o 
espaço urbano de Montevidéu, como para a história da arquitetura uruguaia (a estrutura teria 
inspirado a realização até mesmo do Madison Square Garden, famosa arena de Nova York)22. 
A implosão do Cilindro acabou de fato sendo um espetáculo acompanhado ao vivo e, de forma 
semelhante ao que aconteceu no caso do edifício Assimakos, viralizou nas redes sociais, porém, 
com o Cilindro aplaudiu-se a sua destruição. 

 As polêmicas em torno do patrimônio edificado uruguaio não estão restritas a cidade 
de Montevidéu. Nos últimos anos um dos seus conjuntos históricos mais conhecidos, nesse 
caso o centro histórico da cidade de Colônia de Sacramento, tem também sido foco de intensos 
debates que geram novas decisões e desdobramentos políticos e preservacionistas. O referido 
conjunto tem inúmeros imóveis reconhecidos como Monumento Histórico Nacional do 
Uruguai, reconhecidos também como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Além disso, algumas das mais antigas iniciativas preservacionistas uruguaias ocorreram com 
esse conjunto histórico que, representa por meio de suas ruas e construções, as seculares lutas 
dos impérios português e espanhol, em um momento em que as fronteiras dos futuros países 
sulamericanos estavam sendo esboçadas23. 

 Ibarlucea (2015, p. 42-57) narra a história de Colônia de Sacramento, desde sua fundação 
por portugueses no ano de 1680, até sua posse em definitivo pela Espanha, no ano de 1777. Por 
sua vez, no ano de 1970 o centro histórico foi objeto da Ley nº 13.835, que declarou como de 
interesse público a conservação do centro histórico de Colônia de Sacramento, seguida em 
1976 pelo reconhecimento de inúmeros imóveis desse centro como monumentos nacionais, a 
partir da já citada e criada Ley nº 14.04024. 

 Ibarlucea (2015a, p. 384) ainda destaca que antes desses marcos legais, já no início do 
século XX, publicações especializadas e instituições culturais defendiam os valores culturais de 
Colônia de Sacramento. A autora relata que na década de 1960 criou-se o Consejo Ejecutivo 
Honorario para la Preservación y Reconstrucción de la Colonia del Sacramento que, ao 
longo das décadas posteriores, vivenciou diversas dificuldades institucionais, inclusive a sua 
dissolução no período da Ditadura Militar, para depois ser recriado no ano de 1985 como o 
Consejo Ejecutivo Honorario, então sob o controle da CPCN (IBARLUCEA, 2015, p. 65-71).

21 O texto Álvaro Ahunchain de 31/05/2014 intitulado “Dictadura de lo moderno” foi publicado pelo diário El País. 
Disponível em: <http://www.elpais.com.uy/opinion/dictadura-moderno.html> Acesso em 22/06/2016.
22 Informações sobre a implosão do Cilindro estão disponíveis em texto intitulado “Cilindro Municipal – Este 
estádio foi derrubado em 12 segundos” disponível em: <http://www.instigatorium.com/cilindro-municipal-este-
-estadio-foi-derrubado-em-12-segundos/>. Acesso em 13 de agosto de 2014. O texto de Álvaro Ahunchain, inti-
tulado “Dictadura de ló moderno” está disponível em: <http://www.elpais.com.uy/opinion/dictadura-moderno.
html> Acesso em 15 de agosto de 2014. 
23 A UNESCO em sua página oficial disponibiliza informações sobre o Bairro Histórico de Colônia de Sacramento. 
Disponível em <http://whc.unesco.org/en/list/747/>. Acessado em dezembro de 2014.
24 Os monumentos de Colônia de Sacramento reconhecidos pela CPCN estão listados em planilha disponível em: 
< h t t p : / / w w w. p a t r i m o n i o u r u g u a y. g u b . u y / i n n o v a p o r t a l / v / 3 3 4 4 2 / 3 5 / m e c w e b / p a t r i m o -
nio-material?3colid=33440&breadid=null>. Acessado em 27 de agosto de 2016. 
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 Tamanha visibilidade ganha com a acumulação de títulos patrimoniais gerou sobre o 
centro histórico uma ampla exploração turística que constantemente coloca em risco a sua 
preservação. Seja pela pressão da exploração imobiliária, ou mesmo pela dificuldade de gestão 
de recursos e pessoas (público visitante e profissionais especializados). Uma situação de risco 
para a preservação do conjunto surgiu com o projeto de construção de um condomínio privado 
com um hotel de luxo que, segundo relato de Nery Gonzales (2013)25, aumentaria de forma 
expressiva o número de pessoas que frequentariam o centro histórico, sem uma avaliação 
mais profunda dos impactos gerados nesse local por esse público e por prováveis alterações 
visuais do conjunto e de sua relação com a paisagem circundante. O projeto já estava sendo 
debatido na década de 1990 e desde já instituições como a CPCN e a UNESCO criticavam a 
proposta. A pressão dessas instituições obrigou a cidade a estabelecer um plano de gestão para 
os monumentos que compõem o centro histórico. A atuação de órgãos como a própria CPCN e 
o Consejo Ejecutivo Honorario foi importante por promoverem o aperfeiçoamento de políticas 
e práticas preservacionistas (IBARLUCEA, 2015, p. 74-77).

 O desfecho das polêmicas patrimoniais em torno do centro histórico de Colônia 
de Sacramento foi felizmente diferente do caso do Edifício Assimakos ou mesmo do caso 
do Cilindro. Embora o conjunto não esteja totalmente livre de pressões que coloquem em 
risco sua perenidade, felizmente várias etapas formais foram cumpridas e atores, normas e 
instituições patrimoniais do país conseguiram colaborar para a manutenção dos monumentos 
do país. Embora em número reduzido, e circunscrito a problemática do patrimônio edificado, 
os três casos discutidos – Edifício Assimakos, o Cilindro, e o Centro Histórico de Colônia 
de Sacramento – nos permitem observar a complexidade dos fatores que envolvem os temas 
da preservação, e diversas características específicas do contexto uruguaio. Permitem também 
perceber a dinamicidade do campo do patrimônio cultural: na medida em que seus valores são 
cada vez mais assimilados, novos e mais complexos elementos surgem demandando respostas 
dos atores, o estabelecimento de normas e o aperfeiçoamento das políticas.
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Resumo: Este texto decorre de oficina ministrada em 21 de maio de 2015 na Semana de 
Museus da Universidade Federal de Pelotas. Busca ampliar o debate e o entendimento da 
questão interpretativa de como entender o Patrimônio Cultural e Natural no seio de seus 
locais de origem, de como lograr êxito na salvaguarda dos fazeres e haveres constitutivos 
dos aglomerados humanos e de como tornar a práxis humana um fator de desenvolvimento 
social. Por meio de resenha histórica dos acontecimentos que redundaram na formação de 
institutos nacionais e internacionais de preservação do ambiente construído, chegando-se 
num atual conjunto de documentos que congregam os princípios e recomendações destinados 
às organizações públicas e privadas em todas as esferas e aos especialistas e interessados em 
como contribuir no aperfeiçoamento de processos de gestão e de planejamento, bem como 
na mudança de políticas e legislação voltadas a proteção e promoção do Espírito do Lugar. A 
defesa dos diversos patrimônios materiais e imateriais é obrigação constitucional do município 
como ente basilar da estrutura administrativa brasileira, então a necessidade de desenvolver 
e operar ferramentas de salvaguarda desses bens culturais cabe aos seus efetivos operadores: 
Arquivos, Bibliotecas e Museus.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Cultura. História. Memória. Espirito do Lugar.

 A preocupação com as questões que envolvem a salvaguarda do Patrimônio Cultural 
é recente, tanto no meio acadêmico quanto no científico. Como regra, pode-se afirmar que os 
primeiros posicionamentos surgem no início do século XX, com a tomada de consciência por 
parte de interessados ou profissionais ante o enorme volume de bens, então vistos com potencial 
valor histórico, deixados a mercê de todo tipo de agressão, desde as mais simples (puro desleixo 
ou a nascente especulação financeiro-imobiliária) às mais engenhosas e extraordinárias 
(depredações, saques e conflitos armados).

 Quando da estruturação do organismo que ora conhecemos como Organização 
das Nações Unidas (ONU), foi criada uma instituição denominada Sociedade das Nações, 
também conhecida como Liga das Nações1, com o básico objetivo de produzir a paz entre os 
Estados Aliados diretamente envolvidos no violento conflito originado pela I Guerra Mundial. 
Antevendo os grandes problemas deixados pela bárbara destruição dos sítios em solo europeu, 
todos com um histórico de muitos séculos de existência, palcos e cenário da guerra finda, 
aliado à enorme pressão da intelectualidade diretamente atingida pelas hostilidades, criam-se 
a Comissão Internacional de Cooperação Intelectual para tratar do que fazer com o estrago 
material e intelectual deixado como herança.

4.3 Espirito do Lugar - Spiritu loci

1 Organização mundial que surge ao final da I Guerra Mundial, no momento em que as potências vencedoras se 
reúnem para negociar um acordo de paz - Tratado de Versalhes - em abril de 1919. Entre outras agências e comis-
sões instituídas surge a Comissão Internacional de Cooperação Intelectual, precursora da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
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 Em paralelo, Arquitetos e Historiadores iniciam reuniões de trabalho a partir dos anos 
1920, também visando organizar atividades em prol do que fazer com o espólio de guerra, 
bem como a realocação da Arquitetura como estrutura de conhecimento na Modernidade, 
processo este já em andamento em outros setores da tecnologia e das artes. Uma tentativa de 
estudar o fenômeno e a ebulição cultural em vigor, além de propor doutrinas capazes de evitar 
novos conflitos e salvaguardar as cidades alvo, em especial as europeias, vem ressaltar aspectos 
de vivência e resgate daquilo que foi destruído ao longo dos cinco anos – as históricas cidades 
palco do conflito armado com necessidades de urbanização de processos viários, fundiários, de 
mobilidade e outros tantos.

 Desse primeiro processo ressalta-se, entre outros, as expoentes figuras de Walter Gropius 
e Le Corbusier como os mais veementes organizadores daquilo que mais tarde será conhecido 
como Congresso Internacional de Arquitetura (CIAM), que traz como objetivo o resgate e a 
recolocação da arquitetura em outro plano social e cultural, aquele que percebe a economia 
a sociologia e a politica como ferramentas de suporte à vida em sociedades organizadas, 
passando a prestar serviços à sociedade com a proposição de um novo conceito interdisciplinar, 
conhecido como Urbanismo, como arma capaz de dirimir desigualdades.

 Entre julho e agosto de 1933, a bordo do transatlântico Patris, durante a travessia entre 
Marselha e Atenas, sob a batuta de Le Corbusier, é apresentado aos participantes da excursão/
congresso o documento que aponta os problemas culturais e tecnológicos existentes, desenvolve 
metodologias de inserção da Arquitetura no novo ambiente europeu, passando a sugerir 
processos de planejamento para enfrentamento da crise reinante no continente europeu, passa 
para a história como a Carta de Atenas, a de 19332.

 A meta dos participantes do congresso é reunir na cidade de Atenas – Grécia, ela mesma 
um dos alvos e rescaldo do conflito, sendo que Le Corbusier – o real autor da carta – um 
grupo de interessados para aprovar uma mudança de paradigmas, como se percebe pela leitura 
de seus argumentos introdutórios, propondo “… dar à arquitetura um sentido real, social e 
econômico…” desligando-a das artes, nesse sentido cabendo estabelecer limites tecnológicos 
para a difusão da Modernidade a ser implantada na reconstrução das cidades em busca de 
uma rápida solução de seus problemas. A aprovação do documento busca indicar uma base, 
um novo modelo de desenvolvimento urbano a ser adotado pelos países membros da liga em 
particular, contudo sem deixar de transparecer um ainda rançoso modelo europeizante de 
entender o mundo ressurgido do pós-guerra.

 O documento passou a ser reconhecido pelo nome de Carta de Urbanismo, justamente 
por trazer à tona, pela primeira vez, temas de planejamento e gestão que indicam a necessidade 
de ter em mente a importância e significação do bem cultural, do seu entorno, o meio público e 
privado no qual se encontra, o valor de significação social desse bem, além de propor a resolução 
dos já aparentes problemas estruturais das cidades causados pela exponencial produção de 
tecnologia posta a serviço das sociedades, gerando novo modelo de distribuição da terra intra 

2 Documento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN. Disponível em: http://portal.
iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf  Acesso em 02 jul. 2015.
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e extramuros, um modelo de legalização e ordenação fundiária do conjunto espacial da antiga 
urbe, agora definitivamente atrelada ao tecnológico sistema capitalista.

 Para o presente estudo interessa saber que pela primeira vez se discute, em âmbito 
internacional, a questão relacionada ao patrimônio das cidades, então referido como patrimônio 
histórico, tal como aparece em item específico da Carta de Atenas: Patrimônio Histórico das 
Cidades, evidenciando que estas urbes são portadoras naturais de bens materiais e imateriais 
que às identificam e referenciam aos seus heterogêneos grupos formadores, tanto que “Os 
valores arquitetônicos devem ser salvaguardados (edifícios isolados ou conjuntos urbanos)”, 
percebidos e nominados a partir de nova conceituação de planejamento.

 Devido, principalmente, à complexidade das questões sem solução aparente e o 
inevitável desencadeamento da hedionda II Guerra Mundial entre 1939 e 1945, os aliados 
resolvem, após grande esforço visando à rendição de Hitler e seus seguidores, reorganizar 
a antiga Liga das Nações, muito especialmente por esta não apresentar formas ou modelos 
capazes de criar condições para a manutenção de uma paz duradoura, embora quase duas 
décadas de existência sem aparentes resultados, transformando-a em Organização das Nações 
Unidas (ONU), oficialmente instituída em 18 de abril de 1946.

 Com a renovação mundial em todos os aspectos geradores das sociedades organizadas 
e em organização, em especial pelo avanço da tecnologia como forma imediata de resolução 
dos problemas diários dessas sociedades, a ONU inicia atividades herdando os compromissos 
firmados pela antiga Liga, cabendo aqui enfatizar a renovação e transformação da antiga 
Comissão Internacional de Cooperação Intelectual em diversos novos comitês, em especial a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), instituída 
em 04 de novembro de 1946, apresentando como escopo a necessidade de contribuir para a paz 
e segurança do mundo por meio do incentivo a educação, a ciência, a cultura e as comunicações.

 A UNESCO transforma-se na primeira Organização Não Governamental (ONG) que 
se tem notícia, ela mesma passando a incentivar a criação de novos comitês internacionais 
formados por profissionais atuantes e interessados nos temas em discussão, sempre tratando 
de temas de interesses específicos, cabendo à área da preservação de bens culturais a criação de 
comitês formados por profissionais com o objetivo de discutir e contribuir para a formação de 
doutrinas de cooperação internacional, capazes de gerar um sistema de proteção desses bens 
em permanente risco de degradação:

- ICOM - Comitê Internacional de Museus, criado em 1946, dedicado em 
assegurar a conservação e proteção dos bens culturais museais;
- ICROMM – Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de 
Bens Culturais, criado em 1956, dedicado à conservação do patrimônio cultural;
- ICOMOS – Comitê Internacional para Monumentos e Sítios, criado em 
1965, em princípio dedicado a operacionalizar os termos consagrados na Carta 
Internacional de 1964 que trata da Conservação e Restauro dos Monumentos e 
Sítios: a Carta de Veneza;
- DOCOMOMO – Comitê Internacional para a Documentação e Conservação de 
Edificações, Sítios e Bairros do Movimento Moderno, criado em 19883.

3 As abreviaturas apresentadas acima são decorrentes da formação do nome original dos comitês em Inglês, trans-
critos de forma livre, podendo ser acessadas pela internet utilizando-se a própria sigla.
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 De modo direto, os quatro comitês reportam-se à UNESCO que, por sua vez, incentiva, 
determina e financia programas destinados à salvaguarda do Patrimônio Cultural existente 
nos Estados Membros, passando a adotar políticas positivas para cada área de interesse e 
fomentando a organização regionalizada desses conselhos.

 Para o presente estudo importa salientar que estas políticas de defesa do Patrimônio da 
Humanidade, a partir de 1965, de modo amplo, provêm de encontros trienais realizados em 
locais em risco de colapso, previamente escolhidos pelo ICOMOS, como forma de divulgar o 
trabalho realizado e publicitar as teses, posturas e riscos encontrados.

 Como previsto, desses encontros com tomadas de decisão, sempre resultam em novo 
documento com diretrizes a adotar, além de oferecer uma oportunidade real para troca de 
informações e conhecimentos entre os pares e organizar a maneira de agir ante o risco de 
degradação detectado e transformado em objeto de preocupação para o próximo encontro. Os 
documentos extraídos desses encontros, assumidos e divulgados para adoção pela UNESCO, 
resultam assim em posturas que poderão ser assumidas pelas sociedades interessadas na 
salvaguarda de seu patrimônio, transformando-se em ferramenta de apoio técnico e legal que 
visa preservar os fazeres e haveres no ambiente em que surgiram e se encontram.

 Entre 17 de Outubro a 21 de Novembro de 1972, reunida em Paris para sua 17ª edição, 
a UNESCO conclama os Estados Membros para a adoção do documento dela extraído que 
leva em conta a união indissolúvel entre os Patrimônios Cultural e Natural, basicamente por 
constatar que estes “... estão cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas 
tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e econômica que as 
agrava através de fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais importantes”4.

 Pelos dois primeiros artigos do documento tornado público, percebe-se aquilo que 
doravante deverá ser considerado Patrimônio da Humanidade:

“ARTIGO 1°
Para fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio cultural:
Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 
elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de 
elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte 
ou da ciência;
Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude 
da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tem valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;
Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e 
da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um 
valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 
antropológico.
ARTIGO 2°
Para fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio natural:
Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

4 CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL, Pode ser 
analisada na íntegra em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao1972%20-%20br.pdf  
Acesso em 02 jul. 2015.
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grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista 
estético ou científico;
As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 
constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçados, com valor universal 
excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação;
Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com 
valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza 
natural”.

 Por seu lado, cabe ao ICOMOS, como conselho associado, destinado a coletar, 
reunir e apresentar processos indicativos do que passa a ser entendido como bem cultural, 
possibilitando a salvaguarda de bens em escala internacional, continuar interagindo por meio 
de seus capítulos nacionais e regionais de modo a identificar riscos existentes e promover sua 
preservação e conservação no próprio sítio, nominando aqueles com valor de manutenção a ser 
inscritos em Livros Tombo regionais, nacionais e internacionais, interagindo com as estruturas 
existentes nas sociedades em que se inserem.

 Sistematicamente, a cada triênio, os comitês nacionais se reúnem em encontros 
internacionais a fim de promover intercâmbio e formular posturas, apresentadas como 
documentos técnicos e científicos voltados a dotar os Estados Membros de ferramentas para 
promoção e desenvolvimento da salvaguarda do Patrimônio Mundial5.  Importa ressaltar no 
texto em apreço a importância daquele que ficou conhecido como Carta para a Preservação do 
Patrimônio de Quebec, ou como passou a ser divulgada: DECLARAÇÃO DE QUEBEC – Sobre 
a preservação do “Spiritu loci”.

 Reunidos entre 29 de setembro 04 de outubro de 2008, na histórica cidade de Québec, 
então comemorando o transcurso de seus 400 anos de fundação, por convite do ICOMOS-
Canadá, realiza-se a 16ª Assembleia Geral do ICOMOS para definição e publicidade de novo 
enfoque destinado à salvaguarda do Patrimônio da Humanidade. A assunção da declaração 
pelo plenário do encontro apresenta escopo baseado em quatro grandes eixos direcionais e 
definidores, aperfeiçoando o entendimento até então vigente do que é patrimônio e como 
estabelecer condições de utilização dos conceitos desenvolvidos.

 O grande enfoque adotado naquela declaração diz que os bens com valor cultural serão 
possuidores de características materiais e imateriais capazes de dotá-los de um espírito que, 
por sua vez, encontra-se inserido em local específico e de convívio próprio: o Espírito do Lugar, 
conceito que define a inter-relação entre os elementos tangíveis (edifícios, sítios, paisagens, 
rotas, objetos, pessoas, animais, etc.) e intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, 
rituais, festivais, conhecimento tradicional, valores, texturas, cores, odores, sabores, etc.), ante 
o entendimento de que estes elementos físicos e espirituais são responsáveis por dar sentido, 
emoção e mistério ao locus.

 Em vez de criar a separação entre espírito e lugar, intangível e tangível, imaterial e 
material e considerá‐los antagônicos entre si, importa entender o bem como uma interação 

5 Para melhor compreensão, interessante acompanhar a coleção de documentos oficiais do ICOMOS desde sua 
criação em 1965. Disponível em https://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/indice-das-cartas-do-icomos.pdf  
Acesso em: 02 jul. 2015.



q                     r37

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

entre conceito e meio, sem os quais há risco de perda da condição gregária que oferece aos 
humanos uma vida em coletividade com relativa proteção. Esta conceituação representa a 
ocupação ou domínio de um recanto especial num determinado meio físico/espiritual, um 
lugar no universo, aqui representado pela cidade, como se manifesta Aldo Rossi:

“A cidade é a memória coletiva dos povos; e como a memória esta ligada a fatos e 
a lugares, a cidade é o “locus” da memória coletiva.”6

 O termo Spiritu loci descende de um momento da cultura Romana (c. 27 a.C. ->14 
d.C.) em que a proteção do núcleo familiar definia-se a partir do reconhecimento da existência 
de um Genius loci, aquele conjunto de entidades com poderes de guarnecer cada um dos 
espaços privativos ocupados pelos habitantes de cada lar, promovendo o amparo e resguardo 
de tudo aquilo que impressiona física e moralmente, uma entidade com poderes de guardião de 
lugares específicos habitualmente freqüentados pelos humanos com os quais desfruta de certa 
intimidade.

 O Espírito do Lugar, portanto vem realçar certa oposição ao sentido de “Não Lugar”, 
expresão cunhada por Michel de Certeau e apresentada por Marc Augé em obra homônima, 
quando qualifica e dá sentido aos seres que convivem em espaços preferencialmente públicos, 
tais como mercados, estações de transbordo, templos ou hotéis, onde as relações não são mais 
de pertencimento, mas de transitoriedade, de ausência de relações de intimidade, porém 
geradoras de consequências culturais importantes. O novo termo vem propor e conferir união 
entre privado e público, como complemento intersocial, de tal sorte que qualquer interferência 
física ou espiritual manisfestada na ou para a parte, afeta o todo de modo indelével.

 Pouco desenvolvido por autores em geral, o tema resurge pela mão de dois historiadores 
da arte quando, ainda nos anos 1980/1990, percebem a necessidade de justificar em seus estudos 
o sentido humano de propriedade, de pertencimento, de vínculo com o passado, de amor ou 
devoção pelo espaço ocupado no seio das urbes europeias, de identidade com os históricos 
agrupamentos que lhes proporcionam abrigo e segurança7. 

 O termo original romano foi então renovado pela mão de Christian Norberg-Schulz; 
Espirito do Lugar transformando-se em conceito deontológico capaz de decifrar a cidade 
como elemento formador das sociedades e da própria História, sendo adotado pela Teoria 
da Arquitetura e da Arte como metodologia de abordagem fenomenológica do ambiente e da 
interação entre um lugar e sua identidade.

 A expressão Espirito do Lugar agora diz respeito ao conjunto de características 
socioculturais, arquitetônicas, de linguagem ou de hábitos que caracterizam um lugar, um 
ambiente, uma cidade, indicando e reconhecendo seu caráter (do lugar) e sua história, fator 
que também pode ser detectado em outras culturas, até mais antigas que a romana, como 
por exemplo, na árabe que entende que edificações e seu espaço de ocupação possuem um 
caráter místico e teológico, tornando sagrado todo solo que a recebe, sem possibilidades de 

6 Conforme A História da Cidade, p. 198, Aldo Rossi.
7 Historiadores Aldo Rossi e Christian Norberg-Schulz.
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transformação funcional, delimitando uma forte união entre material e imaterial, mesmo que 
se manifeste a partir de conceitos com imposição religiosa.

 Outras culturas mais antigas também já se manifestavam no sentido de dotar um lar com 
aspectos mágicos, propiciatórios e de proteção, valorização e preservação dos bens materiais 
edificados por e para o desenvolvimento humano.

 A DECLARAÇÃO DE QUEBEC – Sobre a preservação do “Spiritu loci” veio justamente 
para unificar e consolidar estas posturas culturais no sentido de identificar em escala mundial nas 
cidades estudadas a princiapal manifestação da busca pela perenidade humana, transformando 
a possibilidade de preservação desse status quo num objetivo a ser perseguido. Trata-se, 
portanto, da síntese de identificação histórico-cultural baseada em quatro eixos direcionados 
a forçar a identificação desses estabelecimentos humanos como portadores de valor cultural 
permanente.

 No âmbito dos muncípios brasileiros, objetivamente os responsáveis pela salvaguarda 
do patrimônio nacional, sem prejuizo do concurso e atuação pelos demais poderes que devem 
agir em comunhão de propósitos, conforme expresso pela Constituição Federal de 1988, 
criando-se a figura dos Equipamentos Municipais de Cultura – basicamente formados por 
Arquivos, Bibliotecas e Museus – bem como um significativo aparato de mecanismos próprios 
da Administração voltados à proteção e salvaguarda do Patrimônio Cultural e Natural sob 
sua custódia. Claro que com o passar do tempo se percebe a concorrência de equipamentos 
privados aumentando significativamente o rol de bens a preservar, especialmente quando as 
codições econômicas e educacionais passam a significar um valor meio pela sociedade fim.

 Os três institutos referidos acima, portanto, tornam-se os principais mecanismos com 
poder de transformação histórico e cultural, cabendo-lhes o papel de expoente na busca, 
identificação, catalogação, salvaguarda e transmissão do conhecimento adquirido, atuando 
preferencialmente de modo coordenado em busca do resgate da identidade e nacionalidade 
brasileira.

A coleção de documentos indicados no presente texto, em especial a DECLARAÇÃO DE 
QUEBEC – Sobre a preservação do “Spiritu loci”, devem ser vistos como ferramentas de 
utilização ou facilitadores para o alcance do objetivo proposto por cada uma dessas instituições 
em seu mister de reconhecer e combater a fragilidade humana em sempre avançar de modo 
mais lento do que o conjunto social no qual se inserem, promovendo e protegendo a essência 
de vida social e espiritual – o Espírito do Lugar.

 Em se tratando de museus, organismos com vocação para incentivar a educação, 
a ciência e a cultura, comunicando à sociedade um legado de ações positivas em busca do 
conhecimento na medida em que investiga, adquire, conserva, educa e difunde, expondo 
os testemunhos materiais e imaterias da efemera passagem do homem enquanto ser, pelos 
mais diferentes sítios culturais deixados como herança, cabe o uso e aprefeiçoamento dessa 
ferramenta que representa um novo enfoque, uma atualização de conceitos e ações.
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Resumen: Han transcurrido once años de la inundación del cementerio Pehuenche en la VIII 
Región del Alto Bio bio, Chile, motivo por el cual no puedo dejar de problematizar sobre la 
injerencia de la sustentabilidad en el patrimonio étnico. Esta localidad se ha visto gravemente 
afectada con la construcción de varias represas hidroeléctricas de la transnacional española 
ENDESA, quien bajo el alero del gobierno chileno inundó un antiguo cementerio Pehuenche, 
dejando bajo el agua los restos de los/as ancestros/as de 25 familias de la comunidad. Frente 
a esta situación nos preguntamos: ¿Cual es la noción de desarrollo sustentable que utilizan 
estas empresas? ¿Cuál es el papel que juega el patrimonio frente a esta situación? Resulta casi 
imposible abordar este cuestionamiento sin referirnos al informe “Brundtlan” (Informe de la 
comisión Mundial del medio ambiente y del desarrollo) elaborado por la ONU, ya que es bajo 
este prisma de “Sustentabilidad Débil” que se ampara ENDESA, para inundar el cementerio 
Pehuenche. Ante este panorama y otros muy similares, debemos ser más críticas sobre esta 
noción y  barajar otras posibilidades, como es la “Sustentabilidad SuperFuerte” (Eco ’92 de Río 
de Janeiro) que podrían ayudarnos a garantir y conservar el Patrimonio Natural y Étnico.

Palabras Claves: Pehuenches. Cementerio. Sustentabilidad. Informe Brundtland.

Introducción

Nuestros antepasados tenían gran cariño a su tierra, y querían mucho a sus 
reducciones. Contaban con sus cerros, montes, quebradas, arroyos y con 
variedades de árboles hermosos, con todos los animales del campo, todos los 
animales del monte y todo tipo de pájaros. Por todos lados tenían la hermosa vista 
de sus campos; los hallaban muy bonitos. Así, apreciando de corazón su tierra, 
tenían sus buenos campos donde vivían felices, ocupados en sus trabajos, tierra 
de vida y cantares, tierra de nguillatunes. Por eso no querían entregar su buena 
tierra a gente extraña. Por tal motivo, cuando llegaron los españoles a esta tierra 
se enojaron mucho (ANONIMO).

No me interesa el dinero, ni una casa con cocina. Tengo mi lugar, mi fogón y 
mi tierra para trabajarla. Tampoco quiero la luz que ofrecen, para eso tengo el 
sol… con eso estoy bien. Además, la represa no mejora la calidad de vida como 
dice el presidente. Sacar a una persona como un animal a un lugar que no le 
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sirve, que no conoce, eso no es calidad de vida. Vivir bien es permanecer en la 
misma casa donde nací. La tierra nos pertenece, tenemos que cuidarla igual que 
a la madera, al nativo, al río y al pasto donde comen chanchos, ovejas y chivas 
(Nicolasa Quintreman, 1999).

 Para situarnos, la Región del Alto Bio bio, se encuentra ubicada en la zona centro sur 
de Chile, donde habita una población indígena llamada Pehuenche1, que habita exclusivamente 
a las orillas del río Bio bio en la zona Cordillerana de los Andes de la VIII y IX región. El 
territorio Pehuenche es atravesado por el río Bio bio, uno de los principales ríos de Chile, tanto 
por sus características geográficas como por su importancia económica e histórica.

Figura 01: En memoria de Nicolasa Quintremán Cal-
pán, símbolo de lucha y resistencia Pehuenche.

Fuente: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103933.

1 Palabra en Chedungun que significa: Pehuén=Piñón, fruto de la Araucaria – Che=Gente. Ósea: Gente del Pehuén. 
El idioma pehuenche, Chedungun (el habla de la gente)  está, según la UNESCO, dentro del listado de lenguas 
destinadas a desaparecer. De acuerdo a estudios exploratorios publicados el año 2007 por el lingüista chileno 
Fernando Zúñiga, sólo 143.862 mapuches tendrían algún grado de competencia activa en su idioma originario. 
Más información disponible en :<http://www.museopewenche.cl/>.

Figura 02: Mapa político de Chile y de América



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r42

Figura 03: Mapa de la Región del del Sur Alto Bio bio, Chile.
Fuente: http://www2.udec.cl/serynacer/mapachile.html.

Figura 03: Lugar en que antiguamente se en-
contraba el cementerio.  

Figura 04 Represa y lago artificial Ralco. 
 

Fuente: <http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php http://radio.uchile.cl>.

 Por este motivo la empresa ENDESA2, se inserta en la zona con un discurso sobre 
la ineficiencia energética del país y desarrollo sustentable, construyendo varias represas 
hidroeléctricas3, sin una mínima consideración sobre el impacto que esto podría causar sobre 
el pueblo que habita esas tierras, su cosmovisión y su legado ancestral. La población pehuenche 
se vio fuertemente afectada en su patrimonio étnico y natural sin autorización de la población, 
ni su consentimiento, siendo desplazada de sus territorios ancestrales, viéndose alterados 
seriamente todas sus actividades y modo de vida.

2 Para más información sobre ENDESA y su política de sostenibilidad, visitar: <http://www.endesa.com/es/
sostenibilidad/home>.
 3 Proyecto, autorizado en 1998 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, e inaugurado durante la presidencia 
de Ricardo Lagos Escobar. Ambos gobiernos del pacto de la Concertación.
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Megaproyectos afectan el Patrimonio Y Dignidad Pehuenche

 A 100 metros de profundidad, se encuentra el cementerio pehuenche que fue inundado 
por el embalse del megaproyecto hidroeléctrico de la empresa ENDESA el año 2004 y que tiene 
entre 1 y 2 hectáreas de extensión. La instalación de aquella represa no solamente involucro 
consideraciones ambientales sino también étnicas. El lugar donde ENDESA construyo la central 
correspondía a las tierras del pueblo Pehuenche. En esa tierra no solamente recolectaban su 
sustento y tenían su morada, sino que ahí estaban sus lugares sagrados y su cementerio ancestral. 
Se estipula que en el cementerio se encontraban enterrados/as alrededor de 700 Pehuenches.

 Observando este situación de crecimiento desmedido basado en el interés financiero 
bajo una lógica de la acumulación, nos preguntamos: ¿Se puede ser sustentable en una sociedad 
capitalista como la que conocemos?  Para respondernos creemos pertinente problematizar 
sobre el rotulo de “sustentable”4 bajo el cual se han enriquecido todas las transnacionales, como 
ENDESA, MONSANTO, SYNGENTA, VALE4, etc.

 La etiqueta de sustentabilidad genera confusión, porque es una noción bajo la cual 
hay distintas conceptualizaciones que atienden distintas dimensiones, como: “Desarrollo 
Sustentable”, “Crecimiento Sustentable”, “Ciudades Sustentables”, “Patrimonio Sustentable”, o la 
utilización de bolsas y embalajes con frases sustentables6, etc. Todas bajo la óptica ilusoria de 
alguna solución.

 De esta manera tenemos la sensación de ser personas, perdón, consumidores más 
consientes, y responsables con el medio ambiente, pero en realidad lo que sucede es que 
mientras más usamos la palabra sustentable, pareciera que más perdemos la noción del desastre 
ecológico que se está  produciendo:

El concepto de sustentabilidad será la idea comodín que definirá una nueva etapa 
de crecimiento económico basada en la conciliación de la economía y la ecología 
a través del mercado mundial de la catástrofe ambiental. En el momento en que 
el desastre ecológico se vuelve rentable, el capitalismo se vuelve ecologista (...) En 
lo sucesivo, el capitalismo será “verde” o no será. El desarrollo capitalista ha de 
ser sostenible, es decir, ha de contener el desastre o, como mínimo, disimular sus 
desmanes (PONCE, 2014, p. 8).

 De este modo, la difusión y empleo de la sustentabilidad, cumple la función de apaciguar 
y acallar las voces críticas de la ecología social, difundida por la bioeconomia7 y de otros grupos 

4 Sustentable o sostenible vendría de sostener, cuyo primer significado, de su raíz latina “sustinere”, es “sustentar, 
mantener firme una cosa”.
5 VALE, el 27 de enero de 2012 fue elegida la peor empresa del mundo, otorgándose  el “Oscar da Vergüenza”, 
por The Public Eye Awards (Premio ojo del público), una iniciativa no gubernamental que anualmente elige a la 
“vergüenza corporativa mundial” en materia de  problemas ambientas y sociales. 
6 Actualmente a esta práctica se la conoce como Greenwashing, un término usado para describir la práctica 
de ciertas compañías, al darle un giro a la presentación de sus productos y/o servicios para hacerlos ver como 
respetuosos del medio ambiente. No obstante, este giro e meramente de forma y no de fondo por lo que se convierte 
en un uso engañoso de la comercialización verde.  (GREENWASHING, 2015)
7 Economía Política fundada por Georgescu- Roegen (1906-1994).
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más radicales8, dando lugar a un único ecologismo institucional, conocido como Capitalismo 
Verde.

Noción De Desarrollo Sustentable Y El Informe Brundtland

La definición posiblemente más citada de desarrollo sustentable la ofrece “Nuestro futuro 
común” – cuyo nombre completo es: Informe de la Comisión Mundial del medio ambiente y del 
desarrollo (CMMAD) -  dado a conocer en 19879. El documento es conocido como el Informe 
Brundtland10  el cual tardo cuatro años en ser formulado para las Naciones Unidas (ONU):

 El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. (CMMAD, 1987, p.76).

 El rasgo principal de esta definición es su calculada ambigüedad y antropocentrismo, lo 
que explica su persistente popularidad entre los más conservadores y más innovadores:

Por lo que respecta a las “necesidades”, permanecen en la misma conveniente 
indefinición. Podrían ser las de un europeo de clase alta o un africano de clase 
baja (…). Y es que la “generación presente” y las “generaciones futuras” son 
contempladas como conjuntos indiferenciados y homogéneos” (PONCE, 2014, 
p. 13).

 El éxito reside en su vacío conceptual, carente de contenido, empleado para mantener el 
estado actual de las cosas, su polisemia permite un uso muy variado, entre las grandes empresas 
y Estados defensores de definiciones más parciales y contradictorias, lo que explicaría su 
creciente adhesión y popularidad (GUDYNAS, 2011).

 Para contextualizar, el panorama frente al cual se elabora el informe Brundtland 
es un momento de transición, recordemos que los años 80 están marcados por un proceso 
de transformación mundial y crisis de reestructuración capitalista; “fin” de la Guerra Fría, 
precios altos del petróleo, desmoronamiento del socialismo en Europa del Este, dictaduras 
latinoamericanas, entre otros. Una época en la que se comprende que los recursos naturales 
no son ilimitados como se había creído. Por lo cual es necesaria una renovación del sistema 
económico, que bajo la doctrina de Shock11, conoceremos como el sistema neoliberal:

El argumento legitimador central era la insostenibilidad del paradigma productivo 
de la postguerra mundial, y la presunta sostenibilidad que brindaría un capitalismo 
renovado. La verdadera motivación de fondo era el patente agotamiento del 
paradigma fordista-keynesiano, y no su alto grado de nocividad ecológica, que el 
nuevo paradigma ha conseguido incluso multiplicar (PONCE, 2014 p.20).

 8 Por ejemplo el movimiento antinuclear, anti-desarrollista, el anarco-ecologismo, eco-feminismo, veganarquismo 
y primitivismo.
 9 Podemos encontrar referencias anteriores, como, por ejemplo, su uso en la Conferencia de Cocoyoc, México, en 
1974.
 10 La presidenta de la comisión  era Gro Harlem Brundtland , de ahí el nombre del informe.
 11 Para más información leer: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, de Naomi Klein.
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Sustentabilidad débil, sustentabilidad fuerte y sustentabilidad superfuerte

 La difusión masiva de Sustentabilidad y desde donde se generalizó su aplicación, es 
en el encuentro gubernamental sobre temas de ambiente y desarrollo: la Eco ’92 o “Cumbre 
de la Tierra”, ocurrida en Río de Janeiro. Fue una de las primeras cumbres celebradas a gran 
escala. Si bien anteriormente existió la versión latinoamericana del informe Brundtland, con 
el  informe “Nuestra propia agenda” en 1990, no fue hasta  la Eco ’92 que se generalizo y se dio 
total adhesión de los Estados a la Sustentabilidad, el encuentro conto con una masiva cobertura 
de prensa y la participación de más de 100 jefes de estado.

 A partir de este encuentro se caracterizaron tres posturas sobre el Desarrollo Sustentable, 
cada una de ellas respondiendo de distinta manera a las exigencias de desarrollo y otorgando 
distintos papeles a la naturaleza:

1. Sustentabilidad Débil
2. Sustentabilidad Fuerte
3. Sustentabilidad SuperFuerte

1) Sustentabilidad débil: los adeptos a esta clasificación se sienten confortables siguiendo el 
espíritu del informe Brundtland, un espíritu utilitarista de la naturaleza. Si bien en esta categoría 
se acepta la crisis ambiental actual, se considera que es posible resolverla por reformas aplicadas 
a los estilos de desarrollo, y en especial por medio de instrumentos técnico-económicos. 
Admiten los límites ecológicos y por lo tanto apelan a una mezcla de una economización de 
la naturaleza y de medidas científico-técnicas (GUDYNAS, 2011). Sostienen que una buena 
gestión ambiental se basa en la valoración económica y el ingreso de la naturaleza al mercado. 
Los componentes ambientales deben tener un precio (valor de uso o de cambio), lo que 
conocemos como “capital natural”.

2) Sustentabilidad fuerte: considera que no toda la naturaleza puede ser considerada como un 
capital natural, porque no todas las valoraciones son económicas y postula una crítica mayor 
al progreso actual:

Es mucho más sencillo tener un árbol (capital natural) y generar sillas, venderlas 
y lograr cierta suma de dinero, que a partir de éste volver a generar un árbol. 
(GUDYNAS, 2011 p.125).

 Si bien se pueden financiar programas de reforestación, por ejemplo en el caso del Alto 
Bio bio, las araucarias no crecerán más rápido por más dinero que se tenga; de la misma manera, 
el dinero no podrá resucitar los lugares sagrados de las Pehuenches, como el cementerio y la 
cancha de Nguillatún, o las especies que se extinguen.

3) Sustentabilidad superfuerte: en esta categoría no se utiliza el concepto de Capital Natural, 
sino el de “Patrimonio Natural”, este es definido como un acervo que se recibe en herencia 
de nuestros/as antecesores, que debe ser mantenido y preservado, y también legado a las 
generaciones futuras. Si bien este concepto no excluye que algunas porciones de ese patrimonio 
se puedan transar en el mercado, impone una ética de la responsabilidad de mantener ese acervo 
(GUDYNAS, 2011). Esta postura además de reconocer una multiplicidad de valoraciones 
humanas sobre el ambiente, reconoce valores propios o intrínsecos en la naturaleza, afirmando 
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que existen múltiples escalas de valoración de la naturaleza, que no se pueden expresar en un 
valor monetario. Estos valores no dependen de la utilidad o apropiación del ser humano/a; son 
valores inherentes a los seres vivos y a su ambiente (GUDYNAS, 2011). Éste es un aspecto muy 
importante, ya que los valores intrínsecos implican ir más allá de los valores antropocéntricos 
asignados por el ser humano y dar paso a una postura más equilibrada y antiespecista como es 
la biocentric12.

 Si bien las tres corrientes que acabamos de describir, poseen visiones muy distintas del 
modelo de desarrollo a seguir, es importante no olvidar que son categorías desarrolladas desde 
un “ecologismo institucional” y advertir que tales categorías no son opuestas entre sí, y que de 
alguna manera una incluye a la otra.

Conclusión

Mientras no exista una discusión más profunda sobre el estilo de desarrollo actual y se continúe 
considerando la participación ciudadana solo en materia de reciclaje domiciliar, ahorrar 
agua o apagar la luz, las transnacionales bajo el alero del Informe Brundtland y la noción 
de Sustentabilidad que cumplen una función legitimadora del modelo actual, continuaran 
construyendo hidroeléctricas en territorios indígenas, lucrando y destruyendo nuestro 
patrimonio étnico y natural.

Si bien la corriente de la Sustentabilidad SuperFuerte, es la única opción institucional  factible 
para proteger dichas aéreas, la critica central a esta corriente y a las tres en general, es que 
se fundan sobre la aceptación de la economía capitalista y sus necesidades, no buscan una 
transformación social más profunda de nuestro modelo de civilización vigente que respete la 
multiculturalidad. A nuestro juicio la empresa ENDESA junto al Gobierno de Chile, cometieron 
un etnocidio con el pueblo pehuenche y no es raro que en este minuto la principal causa de 
muerte en la comuna de Alto Bio bio sea el suicidio, y que sea la comuna con más suicidios per 
cápita en el país.
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Resumo: Este artigo apresenta duas ferramentas diagnósticas de conservação em museus 
que fazem parte da coleta de dados do projeto de pesquisa “As reservas técnicas em Museus: 
um estudo sobre os espaços de guarda dos acervos”. Este projeto é desenvolvido dentro do 
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pelotas, referente ao doutorado da Profª. Andréa Lacerda 
Bachettini do Departamento de Museologia e Conservação e Restauro- ICH/UFPEL. A coleta 
de dados está sendo realizada através da aplicação de duas ferramentas, existentes na literatura, 
para analisar a conservação das coleções nas áreas de guarda dos acervos, para montagem de 
um diagnóstico preciso sobre a conservação. A primeira ferramenta aplicada “Parâmetros para 
Conservação de Museus, Arquivos e Bibliotecas” oferece uma série de referências para formular 
um diagnóstico de cada instituição. A segunda ferramenta “Roteiro de avaliação e diagnóstico 
de conservação preventiva” tem o objetivo de diagnosticar e desenvolver soluções apropriadas 
e sustentáveis para problemas que afetam as coleções.

Palavras-chave: Ferramenta Diagnóstica. Reservas Técnicas. Conservação Preventiva. Museus.

Introdução

 Este artigo apresenta duas ferramentas diagnósticas de conservação que estão sendo 
utilizada na coleta de dados do projeto de pesquisa doutoral da professora Andréa Lacerda 
Bachettini, desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 
Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, que 
tem como título “As reservas técnicas em Museus: um estudo sobre os espaços de guarda dos 
acervos”, e que tem orientação da Professora Juliane Conceição Primon Serres e co-orientação 
da Professora Carla Rodrigues Gastaud. Optou-se pela utilização de duas ferramentas já 
consolidadas na bibliografia existente da área da conservação para aplicação em duas instituições 
escolhidas para fazer parte do projeto como estudos de caso. Estas Instituições são o Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo do Centro de Artes da UFPel e o Museu Municipal Parque da Baronesa 
ligado à Secretaria da Cultura da Prefeitura de Pelotas. A aplicação destas ferramentas tem o 
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objetivo de diagnosticar e desenvolver soluções apropriadas e sustentáveis para problemas que 
afetam as coleções que estão armazenadas nas reservas técnicas.

Metodologia

 A metodologia utilizada no trabalho está baseada na pesquisa bibliográfica, 
pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevista com profissionais de museus: diretores, 
conservadores-restauradores, museólogos e técnicos da área do patrimônio. Para a realização 
das entrevistas segue-se um plano de perguntas estruturadas, num total de 14, sobre as áreas 
de acondicionamento dos acervos nas instituições. Para pesquisa de campo foram colocados, 
nas duas instituições escolhidas para os estudos de caso, pelo período de dois anos, aparelhos 
datalloger nas áreas de reserva que fazem o registro de umidade e temperatura, com a finalidade 
de monitorar os ambientes em que se encontram os acervos. A pesquisa de campo tem por 
objetivo as avaliações das condições ambientais e necessidades de gerenciamento dos espaços 
de reservas dos museus.

 É importante salientar que os conservadores-restauradores contemporâneos buscam 
amparar suas decisões com base em critérios científicos e para tal é necessária uma análise dos 
espaços de guarda nas áreas de exposição e de reservas técnicas. É justamente por considerar 
a relevância das reservas técnicas dentro das instituições que se propõe este estudo. Observar 
as condições ambientais dos edifícios e principalmente dos acervos é fundamental para propor 
melhorias nos aspectos relacionados à guarda e exposição dos materiais. O acompanhamento 
destes espaços segue, aplicando as ferramentas utilizadas no trabalho, aumentando o 
conhecimento tanto dos profissionais que atuam na pesquisa como dos que atuam nas 
instituições. Atualmente vive-se um momento propício para o desenvolvimento de pesquisa 
na área de museus, no Brasil, devido à criação dos Cursos de Graduação em Museologia e em 
Conservação e Restauração de Bens Culturais.

 Neste trabalho em especial, utiliza-se dois modelos de ferramentas, a saber: A primeira 
é “Parâmetros Para Conservação de Acervos” foi publicada em 2004, sendo revisada e 
traduzida para o idioma português por dois profissionais da área da conservação, Dra. Teresa 
Cristina Toledo de Paula e Dr. Gedley Belchior Braga, que buscaram de forma clara e objetiva, 
estabelecer um contato com a realidade brasileira já que o texto original traz referências às 
normas e padrões ingleses de conservação. Este manual foi projetado como um formulário. 
A equipe da instituição deve trabalhar usando as três diferentes colunas de parâmetros para 
avaliação. Pode ser usado pela instituição tanto para coleções como para o edifício.

 A segunda ferramenta aplicada “Roteiro de Avaliação e Diagnósticos em Conservação 
Preventiva” foi desenvolvida pelo Laboratório de Ciência da Conservação LACICOR/EBA/
UFMG, publicada em 2008, coordenada pelo Prof. Dr. Luiz Antônio Cruz Souza e pela Dra. 
Yacy-Ara Froner, o qual foi traduzido e adaptado do modelo original de diagnóstico utilizado 
pelo Getty Conservation Institute (GCI), “The Conservation Assessment: A Proposed Model 
for Evaluating Museum Environmental Management Needs” (1999), coordenado por Kathleen 
Dardes, que tem como objetivo verificar, avaliar, identificar e definir prioridades, estabelecendo 
metas apropriadas de manutenção e gestão, com a intenção de implementar soluções técnicas 
sustentáveis e apropriadas a cada espaço.
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 Também utiliza-se uma entrevista com quatorze perguntas direcionadas ás instituições 
com a intenção de saber como os profissionais veem as reservas técnicas.

 Cabe salientar que os próprios responsáveis pelos espaços de guarda, respondem 
aos Roteiros, que vão desde informação da documentação, funcionários, treinamento dos 
funcionários, orçamentos, mobiliário das reservas, embalagens para armazenamento, etc. Todas 
estas informações fornecidas pelas instituições estão gerando planilhas onde são sistematizadas 
informações para posterior análise.

 Acredita-se que as ferramentas fazem parte de uma metodologia para formação de um 
diagnóstico. As ferramentas sozinhas ou apenas os itens que são aplicados por elas, não serão 
suficientes para as melhorias e para soluções práticas aos Museus, mas devem ser adaptadas 
pelos pesquisadores e profissionais responsáveis pelas instituições, estas adaptações devem 
ser seguidas de acordo com a situação e necessidade específica do Museu e profissionais 
responsáveis pelas instituições.

 Esperamos com este trabalho de aplicação das ferramentas diagnósticas juntamente 
com as entrevistas, ajudar os profissionais envolvidos nas instituições a avaliar seus espaços e 
coleções periodicamente, protegendo seus bens culturais. O sucesso das ações que estão sendo 
desenvolvidas depende sem dúvida alguma de um trabalho em equipe, onde juntos tanto os 
profissionais das instituições quanto os pesquisadores, terão que lidar com as adversidades 
impostas pela falta de condições ideais de manutenção tanto dos prédios como das coleções, 
mas buscando soluções compatíveis com cada instituição.

 O que se espera através deste trabalho interdisciplinar, é que seja possível utilizar-se das 
técnicas disponíveis e criar soluções, fornecendo conhecimento para realização de um trabalho 
ético, responsável e de qualidade.
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Resumo: Este artigo discute a atribuição de valor aos objetos ordinários ao propor uma reflexão 
sobre o “banal” a partir do exemplo do Museu das Coisas Banais (MCB). A criação de um 
museu virtual de objetos cotidianos, banais, cujo valor maior do acervo é de caráter afetivo, 
permite democratizar, não apenas o acesso aos museus, virtuais, portanto globais, mas também 
a formação do acervo: o que se pode ver neste museu é uma memória muito familiar; todos 
temos lembranças associadas a objetos. Esta proposta permite também valorizar a experiência 
das pessoas e sua relação com os bens materiais. Ao redimensionar os valores atribuídos aos 
objetos museais, talvez seja possível afirmar que a política de aquisição de acervo do MCB,  
embora não trate da materialidade dos objetos, e se utilize de meios de reprodução em massa,  
permita pensar em um retorno da aura, a partir do vínculo afetivo que conecta objetos, coisas 
e memórias.

Palavras-chave: Valor. Afeto. Web. Democratização.

 Os museus preservam bens culturais considerados importantes para uma sociedade. 
Porém, por muito tempo, a origem desses objetos foi restrita a determinados eventos e grupos 
sociais, excluindo os vestígios materiais de grande parte da população, cujas memórias não 
eram representadas nos museus, fazendo com que, em muitos casos, fossem vistos como locais 
elitizados, distantes da vida da comunidade. Na maioria das instituições museais existentes, 
os acervos ainda têm o status de relíquias, assim, o Museu das Coisas Banais buscar preservar 
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esses objetos, não no sentido material, mas preservá-los no sentido de registrar e discutir seu 
valor e significados.

 A criação de um museu virtual de objetos cotidianos, banais, cujo valor do acervo é 
afetivo, segue uma tendência da valorização das experiências em detrimento da própria da 
materialidade, ou uma valorização do imaterial, se preferirmos. 

 Algumas instituições no Brasil e no exterior vêm trabalhando com esta perspectiva de 
forma muito exitosa. No Brasil, temos como maior exemplo o Museu da Pessoa (São Paulo), 
criado em 1991, cujo acervo conta com mais de 16 mil histórias de vida, 72 mil fotografias e 
documentos e 25 mil horas de gravação em vídeo. No exterior, os museus com essa temática 
com maior destaque são o Museu da Inocência (Istambul), que trabalha com objetos de afeto, e 
o Museu dos Corações Partidos (Croácia) cujo acervo conta com objetos referentes a relações 
terminadas. Todas são propostas inovadoras para trabalhar temas como memória, patrimônio, 
identidade, afeto. Uma “museologia do afeto”, que pretende aproximar o Museu das pessoas 
comuns, compartilhar experiências, desenvolver a alteridade.

Coleções

 Historicamente os museus são considerados instituições onde se preservam bens 
culturais, considerados importantes para uma determinada sociedade, que saindo de um 
circuito econômico ou de uso, passam a compor o acervo dessas instituições, adquirindo 
valor simbólico (POMIAN, 1984). Considerando que cada época constrói o seu patrimônio 
(BALLART, 2007), esses bens nem sempre foram os mesmos. 

 Na Antiguidade, na Grécia mais especificamente, onde teve origem a instituição museu, 
se preservavam tesouros oferecidos aos deuses; em Roma, presentes, espólios de guerra; no 
Renascimento, antiguidades, objetos de arte, que formaram as coleções principescas; na Idade 
Moderna, a esses bens, foram acrescidos outros, os objetos de ciência, além de tesouros de 
mundos distantes (BAZIM, 1969; POMIAN, 1984; BALLART, 2007; POULOT, 2013), criaram-
se museus particulares. A trajetória do colecionismo foi marcada em seu início pelos “gabinetes 
de curiosidades’’, compostos por objetos, exóticos, em sua maioria ou com importância histórica, 
que vinham de diferentes lugares do mundo (RÉGIS, 2004).  

 No século XVIII se difundiu a ideia dos museus públicos, acessíveis aos interessados. As 
coleções aumentaram, os museus se proliferaram.

 No século XIX, cada país vai reivindicar seus museus nacionais, paradoxalmente, com 
acervos, em sua grande maioria, estrangeiros. Até as primeiras décadas do século XX os museus 
gozaram de enorme prestígio, considerados um instrumento socializador, um templo do saber 
(BALLART, 2007). 

 No século XX o museu vai viver seu apogeu e crise, enquanto tornam-se lugares mais 
democráticos, ao mesmo tempo são mais questionados, mas afinal, para que serve o museu? As 
críticas partiam da constatação de que, os museus eram lugares elitizados, que conservavam bens 
relacionados a determinados grupos sociais, que de fato não comunicavam, mas aprisionavam 
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o patrimônio. Essa crítica é mais forte ainda na América Latina com a difusão da chamada 
Nova Museologia (SANTOS, 2008).

 Apesar das transformações, e essas vem ocorrendo de forma acelerada nas últimas 
décadas, inclusive com a criação de museus comunitários e populares (VARRINE, 2013), na 
maioria absoluta das instituições museais existentes, tem seus acervos ainda com status de 
relíquias, ou porque foram objetos “produzidos por” ou porque “pertenceram a” – alguém 
importante. São exceções os museus de ciências, arqueologia e história natural, cujos acervos 
tem outras proveniências e das referidas experiências de museus comunitários, cujo acervo 
provém da própria comunidade (LERSCH & OCAMPO, 2004).

 Em meio a uma nova visão da museologia e com o advento de uma tipologia crescente 
de novos museus, entre eles os virtuais, e novas coleções, os visitantes do MCB passam a ser 
“habitantes” do espaço criado pelo museu (DEBARY, 2004, p. 302). 

 O MCB,  ao utilizar a web como meio,  interface comunicacional e ferramenta para a 
difusão, o contato, e a troca de experiências, acredita integrar uma política de valorização das 
identidades, ao considerar a relação entre as pessoas e os seus objetos/coisas do cotidiano. 

 Neste caso, o modo clássico de exposição, não existe a não ser como referência. Ao 
eliminar o método de exposição em vitrines, em que o objeto se torna intocável, o método 
utilizado no MCB, que faz uso do registro fotográfico e da narrativa escrita e acessível em rede,  
online,  a partir de qualquer dispositivo com acesso a internet, permite dessacralizar o objeto 
de exposição.

 Com relação à materialidade do espaço expositivo percebemos, até o momento, alguma 
frustração por parte dos visitantes quando sabem que o MCB não existe na forma física. 
Contudo, as mesmas pessoas, logo a seguir, ficam satisfeitas com a possibilidade de visitar o 
MCB em exposições físicas eventuais. 

 Ao evidenciar a importância dos objetos banais para a conservação da memória das 
pessoas, a partir da sua relação com objetos, atuais, do cotidiano, é possível discutir a afinidade 
entre objeto e o seu dono; abordar os objetos que são comercializados nos “mercados de pulgas”, 
os objetos reciclados, de segunda mão, ressignificados; os objetos herdados e os objetos que 
dizem respeito às nossas escolhas jornaleiras, aos modos como vivemos. Em outros termos, é 
possível pensar em uma arqueologia do presente. Pensar nos objetos descartáveis, ao mesmo 
tempo ícones do tempo e metáfora das relações humanas no tempo presente. Objetos que são 
conservados e valorizados, tanto na forma afetiva de quem guarda para eventualmente recordar 
quanto na comercialização de nostalgias do ausente, como é o caso das “garrafas vazias” da 
marca Jack Daniels, comercializadas como “objetos de segunda mão” em um mercado de 
pulgas na França (DEBARY; GABEL, 2012, p.130). Aqueles objetos que não foram mantidos 
pela relação de afetividade com seu dono têm, nessas feiras de segunda mão, a oportunidade de 
entrar num novo “circuito de vida”, em outro contexto, com outra pessoa. 

 O que leva à escolha do objeto “despretensioso” pelo expectador que passeia pela feira, 
como eventual comprador? As marcas registradas pelo tempo, pelo uso, pelos deslocamentos, 
pela utilidade, estopim para a recordação de muitas lembranças vividas em torno e com eles, os 
objetos.
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 No caso do Museu das Coisas Banais cada objeto doado, e que passa a compor o acervo 
do museu, criado de modo colaborativo com a participação do doador, é estímulo à diversidade 
e à troca de memórias relacionadas aos objetos e coisas que compõem o nosso cotidiano.
Com a interatividade da rede, o MCB vem cumprindo um papel social e educativo. O objeto 
passa a ser um gerador, Bruno Latour lembra que em uma mesma atividade, podemos usar 
objetos de tempos distintos, como, por exemplo, a furadeira elétrica, que foi inventada há mais 
de 40 anos, e o martelo, que é um invento com milhares e milhares de anos. No uso que fazemos 
dos objetos e no uso que o objeto faz de nós nunca estamos no presente puro. (RÉGIS, 2004, 
p.35).   

 O MCB apresenta e compartilha as narrativas de pessoas comuns, com objetos “banais”, 
cotidianos, ordinários, que funcionam como reminders (RICOUER, 2010, p.55-56), ou como 
diria Jöel Candau “sociotransmissores” (2009, p.52), objetos que participam da transmissão 
da memória, como extensões do humano. Na maioria das vezes, esses objetos “banais”, aos 
quais não atribuímos muita importância, mas que cumprem funções cotidianas assumem um 
estatuto biográfico, como afirma Ecléa Bosi:“mais que um sentimento estético ou de utilidade, 
os objetos nos dão um assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade.” (BOSI, 
2009, p.441). 

“Essas touquinhas (Figura 01) foram usadas por minha mãe quando nasceu, pois vi algumas 
fotos dela quando bebê. Estavam guardadas em uma caixa forrada que penso ser de aparelho de 
barba de meu avo. Olho e lembro deles dois” (E. G. B. Museu das Coisas Banais, 18 abr 2015).

 

Figura 1 - Toquinhas. Museu das Coisas Banais, 2015.

 São objetos que se incorporam à vida, envelhecem junto com a pessoa e nos rodeiam, 
criando, como diria Mazzuchi Ferreira (1998, p. 209), uma espécie de moldura social  para as 
lembranças e uma sensação de continuidade.

 Mas, além de entender os objetos como potenciais dispositivos para a rememoração 
e, portanto, estabilizadores em relação ao tempo, é possível pensar os objetos como agentes, 
objetos feitos de “muitas camadas de significação, exatamente do mesmo modo que as pessoas: 
compostos de corpo, linguagem, e as suas questões” (LATOUR, 2006, p.342 ). Sobre a curadoria 
do seu acervo, o MCB recebe fotografias de objetos e narrativas de qualquer pessoa que tenha 
o interesse de compartilhar uma história sobre objetos ou coisas que possuem um significado 
ou “importância” permeados pelo afeto. Dessa forma o MCB exerce uma importante ruptura 
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com as políticas de aquisição de acervo tradicionais, ao democratizar o aseu acervo, tanto sob o 
ponto de vista do que é exposto, como com relação ao acesso de quem visita, e de onde visita.
 
 “Ganhei este vinil (Figura 2) de uma pessoa muito especial no Natal de 2006. Como é uma das 
minhas bandas preferidas e uma raridade eu o guardo com muito carinho e apreço até hoje”. 
(Anônimo. Museu das Coisas Banais, 15 abr 2015).

 

Figura 2 - Disco de vinil. Museu das Coisas Banais, 2015.

O valor dos objetos no cotidiano

 Excertos das narrativas que integram o MCB nos fazem pensar sobre as nossas próprias 
experiências. São narrativas carregadas de memórias que apresentam em comum um forte 
vínculo afetivo, com nenhuma ou pouca valoração econômica, e nem sempre vinculado a um 
objeto material, mas à referências materiais.  O amor que ainda vive na dedicatória escrita 
no primeiro livro de francês; a maternidade, ou a vida reavivada pelo já ressecado  cordão 
umbilical armazenado em uma caixa de fósforos, cuja marca nem existe mais; o anel feito com 
o ouro derretido das alianças da mãe e do pai, hoje separados, são alguns exemplos de como os 
objetos compõem a existência humana de modo intenso, extrapolando sua função utilitária ou 
estética.
 
 Podemos, a título de provocação, propor que a humanidade não teve origem com a 
invenção da técnica, mas com os usos e sentidos criados “com” e “a partir” do surgimento dos 
primeiros objetos. Estes primeiros artefatos foram um divisor de águas, não apenas sob o ponto 
de vista da técnica (que requalifica o próprio uso do tempo), mas também, e desde então, sob 
o aspecto da identificação de si a partir daquilo que é produzido, e em relação à produção do 
outro.  A partir do momento em que os seres humanos passam a se identificar como capazes 
de gerar coisas, foi uma questão de tempo até que os objetos passassem de utilitários  a objetos 
de desejo e de consumo.  Pensando desta forma, o aprimoramento das relações com os objetos 
ao longo do tempo é uma característica evolutiva – se assim podemos chamar sem incorrer 
no risco de sermos rotulados como evolucionistas – que ainda prevalece nas sociedades pós-
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modernas e contemporâneas. O homem continua a se identificar pelos seus objetos e a lhes 
atribuir valores diversos. 

Acho que sequer sou capaz de dizer a idade deste cordão. Verdade seja dita, o 
cordão, em si, é relativamente novo, 1 ou 2 anos talvez. O pingente por outro lado, 
deste sim não sou capaz de dizer a idade com exatidão. Ganhei-o de meu irmão, a 
uns 15, talvez 20 anos atrás. Na época ele cursava um destes cursos de engenharia, 
acho que mecânica e, se me lembro bem, o fez com “as próprias mãos”.
[...] forçando o olhar é possível perceber que esse pingente foi, em outros tempos, 
uma moeda de 400 réis. Datada de 1901, na verdade. Quando o ganhei, lembro-
me bem, o tempo e o uso ainda não haviam subjugado suas características físicas 
mais distintivas. A pele e o suor ainda não haviam removido suas saliências, mais 
ou menos como a vida faz conosco, “polido suas arestas” até seu presente estado 
de disco fino e irregular, recortado em forma de pássaro.
Enfim, imagino que para alguns numismáticos mais ortodoxos pode parecer um 
disparate as transformações aplicadas sobre este objeto de mais de 100 anos – que 
talvez até pudesse ser uma moeda digna de algumas coleções. Outros podem achar 
estranho que eu diga que este pingente foi uma moeda, e não que esta moeda é um 
pingente, pois aqui sim a ordem dos tratores altera a colheita.
Mas a verdade é que não acho que importa muito o que este objeto foi, e sim 
o que ele é. E ele é, para mim, além de lembrete daquilo que ficou para trás, a 
materialização daquela sensação de que “nem tudo está perdido”. É, ao mesmo 
tempo, lembrete de que coisas mudam, perdem e ganham valor. 
(B. L. R. Museu das Coisas Banais, 30 mar 2015).

 

Figura 3 - Moeda de 400 réis. Museu das Coisas Banais, 2015.

 Sem esforço percebemos que a narrativa íntima e aquela familiar ou comunitária quase 
sempre são referenciadas por esses elementos, aparentemente inócuos, que dizem tanto de nós. 
Fotografias, suvenires, diários, mas também, um ângulo da casa, ou de um espaço público, 
artigos que endossamos, são elementos do cotidiano que servem como dispositivos memoriais. 
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Quando vestimos aquele sapato comprado na feira da rua tal, vestimos com ele a história daquele 
dia, daquela viagem, dos encontros e dos  sentimentos provados, dos lugares percorridos.

 Neste sentido, percebe-se que a mente humana, embora preserve com mais ênfase 
memórias fortes, memórias provocadas por impactos emocionais significativos, possui um 
sistema de registro das lembranças apoiado no ordinário, em elementos tornados familiares 
pela convivência, em coisas banais. 

 Destarte, mais que pensar “a vida social das coisas” (APPADURAI, 2003), é indispensável 
pensar as coisas sob o ponto de vista das emoções, ou seja, numa dinâmica menos material e 
mais subjetiva que permita pensar a relação de afetividade que se estabelece com os objetos a 
ponto de se compreender as relações humanas por eles permeadas. Para Proust (1956, p. 45), 
em “O caminho se Swann”, a “busca pelo tempo perdido” pode ser exitosa se for possível o 
encontro com um objeto do passado. O autor afirma ser inútil tentar evocar a memória pela 
inteligência, já que o passado estaria fora deste domínio racional, muito mais mediada pelo 
afeto que os objetos podem despertar. Assim, a memória está impregnada na vida cotidiana em 
relação aos objetos em tal medida, que o homem pode pontuar o tempo a partir deles. Neste 
sentido, o relógio de Baudrillard, ao assumir feições antropomórficas, indica a “presença da 
duração” que cumpre uma função estabilizadora frente ao tempo que passa: “O relógio é um 
coração mecânico que nos tranquiliza a respeito de nosso próprio coração (BAUDRILLARD, 
2009, p.30). 

 Construímos mapas identitários aonde depositamos/distribuímos nossas memórias e 
as reorganizamos como em um mosaico temporal.

 A cartografia das nossas vidas é impregnada de traços e registros dos mais conscientes 
aos mais primitivos, do tipo: “estive aqui”. Toda a ação do homem sobre a natureza, quer 
se transforme em algo material ou não, tem um produto que funciona como marco de sua 
experiência e existência (HALBWCHS, 2004). É nestes marcos materiais ou imateriais, que 
podemos igualmente chamar “objetos”, que o homem se exprime, se regozija, saúda, festeja, e 
recria a si próprio.

Conclusões

 O desconforto denunciado por Walter Benjamin ao identificar a reprodução em massa 
possibilitada pelo surgimento da fotografia no século XIX e o compartilhamento como um 
estopim para a “perda da aura” (BENJAMIN, 1984) antecipava os fantasmas da revolução 
industrial que assombraram e assombram as sociedades moderna e pós-moderna. A perda da 
aura nas sociedades industriais seria provocada pela perda da individualidade e pela perda do 
particular em detrimento do universal. A banalização do consumo e do descarte de objetos 
e a naturalização do consumo de objetos “modernos” em detrimento dos antigos parece ter 
caminhado depressa para um abismo de excessos contemporâneos. As pessoas querem integrar 
o progresso e ser beneficiadas pelo conforto prometido pelos novos objetos. Por outro lado, 
uma contra corrente parece estar se formando e crescendo no sentido da revalorização dos 
objetos do passado a partir da memória e da afetividade vinculada aos objetos. Os motivos que 
levam a este retorno, podem ser: nostalgia, moda, estética, afetividade, seguidos de critérios de 
seleção e discursos diversos que carecem de investigação. 
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 Ao considerar preservável todo e qualquer objeto portador de memória e formador 
de identidades, o MCB põe em xeque a questão do valor e propõe uma requalificação das 
discussões sobre a “formação de acervos” e de “reconhecimento” sob a lente do patrimônio 
cultural; propõe a desnaturalização da categoria “patrimônio”; e aproxima o público do museu 
a partir de uma proposta de aquisição colaborativa.

 Democratizar o museu é uma forma de fazer uso da categoria patrimônio para “agir” 
em favor da redução das distâncias e das diferenças, com a maior participação dos visitantes, 
que em outras palavras passam a habitar este espaço virtual ubíquo, potente em possibilidades 
em constante “devir” (LEVY, 2010). A característica virtual do MCB dialoga com a proposta de 
uma antropologia da sobre modernidade, onde os lugares de fluxo nem sempre são estáticos, 
mas lugares de transição, ou de deslocamento, os “não-lugares” (AUGÉ, 2005, p.33), espaços 
simbólicos de comunicação para muitas memórias com origens e destinos diversos. Da mesma 
forma que o acervo assume um caráter familiar, pois diz respeito a elementos comuns, também 
está dentro das nossas casas, em nossos dispositivos móveis, que como próteses e extensões de 
nossos corpos, nos permitem passeios e atuações adaptáveis e ilimitadas, uma vez conectados.
 
 Finalmente, fotografia e narrativa escrita enfatizam, por meio de sinais e  marcas, a 
presença de um tempo transcorrido, do qual os objetos são suporte. Longe de ser um museu 
de verdades cristalizadas e expostas a partir de objetos, o MCB se apresenta como uma 
instituição de guarda, exposição, ensino, pesquisa e entretenimento, que só é possível a partir 
da valorização de experiências diversas, cujo fio conector é a memória afetiva. Deste modo, o 
caráter de raridade do bem preservado pelo museu é relativizado, e redimensionado, pois raro, 
nesta perspectiva, é considerado tudo aquilo que integra a vida cotidiana, após ter participado 
do passado ligeiramente recuado, e constitui-se  num elo com o passado a partir de sua presença.  
Uma forma de retorno da aura? 
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade investigar as razões do afastamento do público 
leigo em relação ao Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, situado na cidade de Pelotas/
RS. As perguntas que norteiam a pesquisa redundam em: “Por que o público leigo se encontra 
afastado do museu?”; “Quais os principais fatores deste afastamento?” Em termos metodológicos 
utilizamos como ferramenta o estudo de público, estruturado na forma de um questionário, 
composto de perguntas abertas e fechadas, que foi aplicado nas proximidades do Museu, tanto 
para aqueles que não o visitaram em nenhum momento (o não-público), como aqueles que já 
o visitaram ao menos uma vez. Buscou-se, igualmente, delinear um breve histórico da origem 
da instituição, assim como explanar sobre o acervo que preserva. Este trabalho detalha também 
como essa ferramenta de análise foi constituída e traz os principais resultados alcançados em 
pesquisa de campo. 

Palavras-chave: Comunicação museológica. Pesquisa de público. Museu de Ciências Naturais 
Carlos Ritter. 

Introdução

 A pesquisa ora apresentada parte de uma investigação preliminar realizada no Museu 
de Ciências Natural Carlos Ritter, na qual se obteve acesso a um levantamento do número 
de visitantes que a instituição recebeu nos últimos anos, período compreendido entre 1998 e 
2012. As informações iniciais foram obtidas dos livros de assinaturas, que já se encontravam 
tabuladas pelo museu, e foram cedidos pela instituição para a realização desse estudo. Os dados 
apontaram para o fato de que o Museu vem atravessando um processo de declínio no número 
de visitantes.  Em termos quantitativos, no ano de 1998, o Museu tinha uma visitação anual de 
mais de 19.000 pessoas, porém, em 2012, somou pouco mais de 3.000 visitações. 

 A partir desses dados, foram levantadas as seguintes questões: “Por que o público leigo 
se encontra afastado do Museu?” e “Quais os motivos que vêm levando a isso?”. Diante dessas 
inferências, buscou-se problematizar a comunicação em museus, tendo como pano de fundo 
as questões endereçadas ao distanciamento histórico entre os museus e a sociedade. Como 
ferramenta de análise, fez-se uso da construção e aplicação de uma pesquisa de público nos 
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arredores do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, Pelotas -RS. Com base na coleta dos 
dados, buscou-se investigar alguns indicadores que apontam para as razões desse afastamento. 

 A relevância deste trabalho tem como alicerce a intenção de conhecer o público visitante 
e em potencial, suas opiniões e, por fim, compreender os motivos que vêm levando ao seu 
afastamento. Ancorados em Almeida (2003), acreditamos que os museus estão cada vez mais 
investindo nas pesquisas de público para identificar as opiniões, sugestões, comportamentos, 
falas, entre outros, oferecendo ao receptor um papel ativo no processo comunicacional, de 
sorte a estreitar a relação entre museu, objeto e público. Nesse mesmo enfoque, Koptcke (2010, 
2012) e Cury (2006) compreendem que a importância do público para o museu é essencial 
e indispensável para o desenvolvimento das suas atividades, sendo o público a razão da sua 
própria existência. Em última análise, não há museu sem público. Esse trabalho buscou, 
justamente, entender as circunstâncias que levam ao afastamento entre museu e sociedade, 
sem perder de vista a reflexão sobre possíveis formas de reconectá-los. Em última análise, no 
momento em que o museu não tem visitação, sua missão de coletar, pesquisar, documentar, 
preservar e comunicar a memória de um coletivo começa a ser questionada.

Metodologia 

 Para investigar o que foi indicado no objetivo, fez-se uso dos métodos qualitativo e 
quantitativo1. Utilizou-se, como ferramenta principal desse estudo, a pesquisa de público, 
confeccionada e estruturada na forma de um questionário, com perguntas abertas e fechadas, 
aplicadas aleatoriamente a pessoas de idades variadas, em locais de maior movimentação da 
cidade, como o calçadão2 e paradas de ônibus próximas ao museu. Refutou-se a ideia inicial de 
realizar as entrevistas em frente ao museu, por esta rua possuir um maior movimento de carros 
e menos de pessoas. 

 Inicialmente, pensou-se em realizar dois questionários, um com o público frequentador 
e outro com o público não frequentador. Após algumas reflexões, chegou-se à decisão da 
aplicação de apenas um questionário, mesclando as perguntas tanto para o público que já o 
visitou, como para aquele que ainda não havia frequentado em nenhum momento. As perguntas 
iniciais consistiram em um levantamento de gênero e faixa etária, além de ser perguntado se 
o entrevistado costumava frequentar museus. Caso afirmativo, com qual frequência visita 
museus, e se já visitou o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter. Para o público que não havia 
visitado ainda o museu, perguntou-se especificamente: Qual o motivo de ainda não ter visitado 
o museu? Quais atividades a instituição poderia realizar para que você pudesse vir a frequentá-
lo pela primeira vez?

1 Para Appolinário (2009) a pesquisa qualitativa trabalha com fenômenos. Apresentam poucas condições de 
generalização das análises. Usa-se ainda, de análises subjetivas. A pesquisa qualitativa ainda, é muito utilizada nas 
áreas das ciências humanas. Já, as pesquisas qualitativas, lida com fatos. Utiliza-se no uso de estatísticas, e podem 
apresentar altos índices de generalizações. É utilizada, principalmente nas ciências  naturais.
2 Alguns questionários foram aplicados no calçadão da cidade de Pelotas que está localizado na Rua Andrade 
Neves. 
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 Ao público que já havia visitado o Museu alguma vez, indagou-se as seguintes questões: 
Você poderia informar quando frequentou o museu? Você poderia informar com quem você 
frequentou? Após a sua primeira visita, você retornou ao museu? Se sim: o que fez você retornar? 
Se não: qual(s) motivo(s) que fez com que você não retornasse ao museu? Quais atividades a 
instituição poderia realizar para que você pudesse vir a frequentá-lo novamente? 

O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter 

 O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter3 (MCNCR) tem suas raízes fincadas na 
compilação de coleções particulares pertencentes a Carlos Ritter, um naturalista autodidata que 
viveu no período de 1851 a 1926. Natural de São Leopoldo, RS, e filho de imigrantes alemães, 
Ritter foi responsável por trazer modernidades da época à cidade de Pelotas, no século XIX. O 
referido naturalista foi responsável, em 1872, por fundar na cidade a cervejaria “Ritter e Irmão”, 
que comercializava em todo o estado do Rio Grande do Sul e na região Norte do Brasil. Foi, 
também, responsável por promover a arborização da Avenida 20 de Setembro, atual Duque de 
Caxias, da praça de esportes do 9º Batalhão de Infantaria do Exército e do “Jardim Ritter”, local 
onde hoje é a Faculdade de Medicina, vinculada à Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
Como apreciador da entomologia, confeccionou mosaicos feitos de insetos. Ritter foi, ainda, 
um taxidermista, (em que se destacou em seu trabalho) no qual realizou a confecção de animais, 
principalmente aves. (MEDEIROS, 2012, apud, SANTOS, 2002). Após sua morte em 1926, 
sua esposa doou grande parte do seu acervo de coleções zoológicas à Escola de Agronomia. 
O Museu ainda conta com acervo pertencente ao pesquisador, professor, entomólogo, e 
naturalista de origem polonesa Ceslau Maria Biezanko (1895-1985). Biezanko que também 
atuou como professor na Escola de Biologia e Veterinária Eliseu Maciel, da UFPel. Suas coleções 
entomológicas e inúmeros periódicos publicados são considerados como referência obrigatória 
para pesquisadores da área, ainda hoje. A sua coleção foi adquirida pela UFPel após a sua morte 
em 1985. 

 O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter foi inaugurado ao público no ano de 1970 
e, inicialmente, possuía seu acervo depositado no local onde atualmente encontra-se instalada 
a Biblioteca da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), também vinculada à UFPel. 
“Após um período de oito anos o MCNCR foi desativado e só teve sua reinauguração em 15 
de setembro de 1988, ocupando um espaço no centro da cidade” (MEDEIROS 2012, apud 
PARANHOS, 1997, p. 24). No ano de 2010, o Museu se mudou para sua atual localização, 
situado na Rua Barão de Santa Tecla, 576, no centro da cidade de Pelotas. O atual espaço é 
mais amplo em relação ao anterior e possui, ainda, um auditório para a realização de palestras 
e eventos. Atualmente o Museu está vinculado ao instituto de Biologia da UFPel, com status de 
departamento. 

 Segundo o site do Museu4, a instituição possui um acervo de cerca de seis mil espécimes 
e a coleção de insetos é considerado uma das maiores do Brasil, com 4500 espécimes – coleção 

3 As informações relativas ao histórico do Museu de seus acervos e coleções utilizadas nesse trabalho estão 
disponíveis em: <http://ib.ufpel.edu.br/museu/carlritter.html> Acesso em: 20 fev. 2014. 
Foi utilizado ainda o material de folders do Museu para a elaboração do texto. 
4 Informações disponíveis em: <http://ib.ufpel.edu.br/museu/carlritter.html>. Acesso em: 20 fev. 2014.
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que pertenceu ao prof. Ceslau Maria Biezanko. O acervo do museu ainda é constituído 
por coleções osteológicas (de esqueletos de animais) e Ornitológicas (aves), que foram 
taxidermizadas por Ritter e pertenciam ao seu acervo pessoal. É possível afirmar que o Museu 
é um dos maiores do Brasil nessa categoria. Além das coleções anteriormente citadas, possui 
coleções Mastozoológica (mamíferos), Herpetológica (répteis), Ictiológica (peixes), Osteológica 
(esqueletos), Paleontológicas (fósseis) e Entomológica (insetos). Os quadros entomológicos 
criados por Ritter, que estão expostos no Museu, podem ser observados por meio de três 
mosaicos compostos por centenas de insetos, que são responsáveis por formarem o desenho 
de fachadas de prédios históricos de Pelotas e de brasões. Ainda, segundo o site do Museu, a 
instituição se apresenta como importante fator pedagógico para a valorização e conscientização 
do público sobre a importância da preservação e a manutenção do equilíbrio do meio ambiente.

Resultados e análises da pesquisa 

 Foram aplicados 150 questionários na cidade, durante o mês de fevereiro de 2014. Foram 
entrevistados um total de 64 homens e 84 mulheres, sendo as pessoas de mais idade aquelas 
que demonstraram maior resistência ao questionário.  Contrariamente, o público mais jovem 
se mostrou entusiasmado e, muitas vezes, interessado em participar.  Conforme já mencionado, 
foi indagado aos entrevistados se se consideravam frequentadores5 de museus. Os dados dos 
questionários apontaram que 121 pessoas não se consideram frequentadoras, seguido de 29 
que se consideram visitantes. Os dados apontam para o fato de que a população da cidade ainda 
não está tão familiarizada com a ideia de utilizar esses locais como espaços culturais, de lazer 
e conhecimento. Nesse ponto, acreditamos que cabe aos órgãos governamentais contribuírem 
para uma maior difusão do patrimônio cultural local, para, dessa forma, despertar o interesse 
e curiosidade do público pelotense. Com base em Santos (2005), os cidadãos têm o direito de 
conhecer o patrimônio musealizado, pois “uma nação que não conhece, não preserva e não 
valoriza seu patrimônio cultural é uma nação sem ‘alma e sem sentido’, que fatalmente estará 
fadada a se extinguir.” (SANTOS, 2005, p. 24). 

 Entre os 29 entrevistados que se consideram frequentadores de museus, 14 declararam 
visitar esses locais a cada um ano, seguido de cinco a cada seis meses, cinco pessoas a cada três 
meses e cinco delas menos de uma vez por ano. Com isso, pode-se considerar que são poucas 
as pessoas entrevistadas que visitam os museus de forma assídua, mesmo estando dentro do 
grupo que se considera frequentador desses locais. Isso pode apontar para o fato de que os 
museus, talvez, não sejam tão atrativos para o pelotense comparados a outros eventos culturais. 

 Das 150 pessoas entrevistas, 105 disseram não terem visitado ainda o Museu. Entre os 
principais motivos indicados pesou o fato de não terem ciência sobre sua existência, resposta 
lançada por 41 pessoas, na qual, mencionaram que a pouca divulgação do museu colaborou 
para este fato. Já 33 pessoas disseram que nunca visitaram o museu por ele possuir pouca 
divulgação (colocada, também, como um dos fatores de o público não saber da existência do 
museu e, dessa forma, não frequentá-lo), seguido, ainda, por 31 pessoas que disseram que não 

5 Almeida (2005, p. 41) apud Marilin Hood (1983), define 3 categorias de público, a partir de sua assiduidade aos 
museus. Podendo ser considerado público frequentador de museus, pessoas que o visitam pelo menos três vezes 
ao ano. 
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o visitaram por não possuírem tempo, e 14 pessoas pelo fato de o museu não possuir novas 
exposições (Gráfico 01). 

Gráfico 01: motivos do público não visitar o Museu Carlos Ritter
 

Fonte: Elaborado pelos autores.

 A maioria dos entrevistados, porém, mostrou-se interessado em conhecer o museu pela 
primeira vez, mas não o visitou por ainda não saber que ele existe, ou mesmo por não ficar 
ciente da atual localização da instituição e das suas atividades, para que, dessa forma, possam a 
vir a frequentá-lo, pela primeira vez ou novamente.  Tais motivos vêm levando ao afastamento 
do público não especializado da instituição. 

 Alguns entrevistados comentaram que sabiam da existência do museu, mas não 
possuiriam tempo para visitá-lo por questões de trabalho. Vale ainda ressaltar que os museus 
atualmente vêm coexistindo, cada vez mais, com diversas outras formas de lazer, como cinemas, 
lojas, internet, passeios turísticos, jogos de futebol, entre muitos outros. Essas outras formas de 
lazer acabam despertando um maior interesse por parte do público quando comparados aos 
museus. Conforme esclarece Mork (2004), diversas são as ameaças externas que podem afetar 
o desempenho dos museus, entre ela está a concorrência enfrentada “outros museus, locais de 
património, várias atividades de tempos livres inclusive estabelecimentos de desporto, assim 
como, e cada vez mais, estabelecimentos comerciais orientados para o lazer”. (MORK, 2004, p. 
180). 

 Em relação à visitação do museu, 45 pessoas disseram já ter o visitado. A maior parte 
das visitas, de acordo com os entrevistados, foram realizadas com a família, 15 pessoas, ou com 
a escola, também 15 pessoas, seguidos de 10 pessoas que visitaram o Museu com amigos, e 9 
delas, dissera  o ter sozinhos6. Isso mostra que as pessoas da cidade costumam visitar os museus 
acompanhadas, principalmente, de seus familiares ou em grupos escolares, em vez de sozinhas. 

6  Nessa questão o entrevistado pode marcar mais de uma das alternativas. 
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Isso mostra, ainda, a importância da relação participativa e ativa entre escola e museu com o 
seu público, pelo fato de que 15 pessoas que visitaram o museu com a escola pela primeira vez, 
sendo que 7 delas retornaram posteriormente a visitá-lo. Inferimos que as visitas realizadas 
por elas, ainda quando pequenas, poderão estimular a sua visitação quando adultas. Por esse 
prisma, pensamos que possivelmente os mais jovens tornar-se-ão frequentadores de museus no 
futuro. Compartilhamos com Martha Marandino quando afirma que:  

Museus e escolas são espaços sociais que possuem histórias, linguagens, propostas 
educativas e pedagógicas próprias. Socialmente são espaços que se interpenetram 
e se complementam mutuamente e ambos são imprescindíveis para formação do 
cidadão cientificamente alfabetizado. (MARANTINO, 2001, p. 14). 

 Das 45 pessoas que afirmaram ter visitado o museu, 22 delas não voltaram à instituição 
após sua primeira visita, seguidas de 23 que retornaram. Entre os principais motivos de não o 
visitarem figura a falta de tempo; nove pessoas, por não ter interesse pelo tema; cinco pessoas, 
pelo fato de o museu ter pouca divulgação de suas atividades, cinco pessoas, por falta de novas 
exposições; duas pessoas, e seguido por uma pessoa, que disse não ter gostado do Museu 
(Gráfico 02). 

Gráfico 02: Motivos do público não visitar o Museu após a sua primeira visita.

 

Fonte: Elaborado pelos autores

 Cabe uma reflexão, baseada nos dados acima: será mesmo que as pessoas não possuem 
tempo para retornar aos museus? Estima-se que um dos motivos que podem levar a isso é a 
preferência dos entrevistados por outros locais de lazer, conforme já trabalhado anteriormente. 
Isso, talvez, mostre que as pessoas não compreendam os museus como um lugar de lazer, 
entretenimento e diversão, mas como apenas lugares de coisas velhas e empoeiradas, destinadas 
a um público seleto de eruditos e não voltadas ao público leigo. 
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 Durante a entrevista, cinco pessoas disseram, conforme os dados acima, que não 
possuem interesse pelo tema do museu, por isso não retornam ao local. Fica a indagação: será 
o acervo do museu responsável por isso? Avalia-se que não seja esse o único motivo, mas a 
pouca divulgação realizada pela instituição; este fenômeno influenciaria o público pelo fato de 
esse não ficar a par das atividades realizadas e, desse modo, não seria ativado o interesse em 
retornar. Vale ainda ressaltar, ancorados em Mork (2004), que o museu também precisa ser 
atrativo ao público por intermédio de suas diversas atividades, de outra sorte “não ganhará e 
manterá popularidade, mesmo que ofereça admissão gratuita e gaste fortunas em publicidade” 
(MORK, 2004 p. 177).  Alguns entrevistados comentaram que não retornaram ao museu para 
visitá-lo porque não sabiam, como já citado anteriormente, do seu atual local7.

 Entre o público que retornou ao museu após a sua primeira visita, observa-se as 
seguintes motivações: o fato de terem gostado do acervo e do Museu, por curiosidade, com a 
finalidade de mostrá-lo a outros, para questões de aprendizagem com o acervo da instituição, 
entre outros fatores. Percebe-se, aqui, que parte do público se interessa pelo acervo do museu. 
Isso denota que as coleções da instituição também são atrativas, não sendo esse somente o 
motivo do afastamento do público que o visitou anteriormente e não retornou. Cumpre 
ressaltar também que o acervo pode ser dinamizado pela forma que é apresentado, não apenas 
pela cultura material em si.

 Das 45 pessoas entrevistados que disseram que já visitaram o museu, apenas 20 delas o 
frequentou no novo local. Pode-se aferir com isso que a mudança de endereço, aliada a pouca 
divulgação da instituição, tenha colaborado para esse pequeno índice de frequência por parte 
do público nos últimos anos.

 Entre os principais fatores assinalados pelo público entrevistado para que visitem o 
museu pela primeira vez, ou retornem, estão uma maior divulgação, 112 pessoas; a realização 
de palestras e eventos, 44 pessoas; a elaboração de novas exposições, resposta obtida por 33 
entrevistados, seguido da renovação da exposição atual 20 pessoas; bem como, a realização de 
exposições itinerante, resposta lançada por 12 entrevistados (Gráfico 03)8. 

Gráfico 03: Atividades que a instituição possa realizar para que o público possa vir a
frequenta-lo novamente ou vir a frequenta-lo pela primeira vez

  Fonte: Elaborado pelos autores

7 Atualmente o Museu está situado na Rua Barão de Tecla, 576. Alguns entrevistados não sabiam que o mesmo 
havia mudado de endereço no ano de 2010. 
8 Nessa questão os entrevistados poderiam maçar mais de uma das alternativas.
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 Foi salientada, ainda, por parte do público, a importância da divulgação do museu em 
escolas, internet, como nas redes sociais ou outras ferramentas comunicacionais, ampliando a 
comunicabilidade do Museu.  Em complemento disso, a realização de novas atividades, como 
exposições, palestras, eventos, entre outros, igualmente poderiam despertar a sua curiosidade 
e interesse em visitá-lo pela primeira vez ou que se torne um visitante habitual. Ou seja, 
infere-se que as pessoas visitam os museus novamente se esses espaços oferecem novidades. E, 
principalmente, se esses forem bem divulgadas, conforme visto anteriormente. 

 Concordamos com Bloise (2011) quando afirma que o distanciamento enfrentado 
pelos museus é um desafio atual a ser resolvido e superado. Os motivos que podem levar ao 
afastamento do público são vários, como o modelo de gestão, no planejamento institucional, no 
processo de comunicação e, até, na construção de coleções e acervos com pouca significação e 
representação. Conforme se pode aferir no estudo, um dos principais motivos da diminuição 
de público do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter passa pela sua função comunicacional.  
Ainda, para a autora, a questão do distanciamento do público dos museus é um problema 
enfrentado não somente pelos grandes museus em grandes cidades, mas em museus de menor 
porte em cidades pequenas. Essa ideia é confluente com o Museu em questão, em que, mesmo 
estando situado na zona central da cidade, e, teoricamente, próximo da sociedade, apresenta 
um afastamento em relação ao seu visitante. 

 O desconhecimento do Museu pelo visitante não frequentador, a falta de tempo como 
argumento para não o visitar e a pouca divulgação realizada pela instituição se mostraram como 
algumas das principais barreiras que vem o afastando da sociedade nos últimos anos. A pouca 
divulgação, também, pode estar associada ao fato de que algumas pessoas, durante a entrevista, 
não sabiam do atual local do museu, ou mesmo, que esse havia mudado de endereço. Por 
algumas vezes, inclusive, foi questionado se a instituição ainda existe, por não mais encontrá-la 
no antigo endereço para lhe realizar uma visita. 

 Pode-se associar a esta linha argumentativa, no que tange o “não público”, uma pesquisa 
conduzida no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, conduzida por Ribeiro et al (2010). Da 
mesma forma, a pouca divulgação também se mostrou como umas das principais barreiras 
do afastamento entre este Museu e o público, também situado na cidade de Pelotas. O referido 
autor aponta para o fato de que 70,39% das pessoas entrevistadas responderam que nunca 
visitaram o museu, sendo 47,35% delas por falta divulgação, 13,64% por não possuírem tempo 
e 16,71% por não terem nenhum interesse na instituição. 

 A partir disso, entende-se que a divulgação do museu é indispensável para o 
desenvolvimento e eficácia das suas atividades com a comunidade e de sua aproximação com a 
mesma. Conforme apresenta a autora Costa (2006): 

Sem divulgação, não haverá efetivação do trabalho. A divulgação deve ser um 
hábito constante, diário. Deve ser feita boca a boca, na imprensa, visitando escolas, 
contatos com a comunidade, cartazes, mala direta via correio ou email. Tudo que 
traga a comunidade para dentro do museu deve ser utilizado. O museu muito 
silencioso e vazio é sinal de pouca divulgação (COSTA, 2006 p. 70). 

 Cumpre tomar nota, por outro lado, que essa pesquisa não teve somente o objetivo 
de propor o aumento do número de visitantes no museu, por acreditarmos que a quantidade 
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de público não tenha relação direta com a qualidade das ações propostas (SARTINI, 2010). 
Mas busca oferecer, sim, uma possibilidade de expandir o diálogo e a interação entre museu 
e sociedade, tornando-o um espaço mais dinâmico e construtor de conhecimento com o seu 
público.  

Considerações Finais

 A presente pesquisa fundamentou-se na compreensão das razões do afastamento do 
público leigo em relação ao Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, por meio da aplicação 
de um estudo de público. Os dados levantados indicaram que a maioria do público que não 
frequenta o museu nunca o visitou porque desconhecia a sua existência, seguido da falta de 
tempo, da pouca divulgação realizada pelo museu, e da falta de novas exposições que sejam 
atrativas. Motivos esses que vêm se mostrando como uma das principais barreiras do afastando 
da sociedade em relação à instituição nos últimos anos. A pouca divulgação, também, pode ser 
atribuída ao fato de que as pessoas desconhecem a instituição ou o local em que ele é abrigado 
atualmente. Por algumas vezes, inclusive, foi questionado se a instituição ainda existe, por não 
mais encontrá-la no antigo endereço para lhe realizar uma visita.

 Esse estudo buscou ressaltar a relevância das pesquisas de público como importante 
ferramenta para se aperfeiçoar a comunicação entre museu e sociedade. Uma ferramenta 
que busca diminuir as barreiras comunicativas entre museu e sociedade – evitando discursos 
excludentes, para um público seleto. Nesse caminho, abre-se aos museus novas possibilidades 
de diálogo e interação, trazendo para si discursos heterogêneos e participativos.  Almeida 
(2005) ainda diz que as pesquisas têm o potencial de ajudarem os museus na elaboração de 
exposições com maior conhecimento do público pelo tema, como, também, um maior interesse 
em visitá-la por sua parte.  Ao mesmo tempo, espera-se que a instituição se torne um espaço 
mais atrativo, estando a serviço da sociedade em seu cotidiano, porque, assim como não há 
museu sem acervo, pode-se afirmar baseado em Koptcke (2012), que, sem público, esse também 
não exista em sua função plena.
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4.8 O Patrimônio Arqueológico sob a 
guarda da Ciência da Conservação

Juliana Bizarro Cascais
Mestranda de Antropologia / Arqueologia pela 

Universidade Federal de Pelotas

Resumo: A gestão de materiais arqueológicos desde sua descoberta, antes mesmo de sua 
retirada do solo até sua exposição, demanda um controle significativo no sentido de garantir 
sua estabilidade e possibilidade de apresentar informações sobre as sociedades passadas. A 
gestão dos objetos arqueológicos é uma temática que se baseia em um universo de discussão 
internacional, sendo que as nações em reuniões têm proposto ações para seu cuidado e 
preservação constantemente. O conservador na maioria das vezes é visto de forma equivocada, 
apenas como um profissional fundamentado em valores estéticos, porém o mesmo deve ser visto 
como um cientista pautado em ações e experiências ligadas à conservação de bens patrimoniais. 
O texto aborda sobre a conjectura da arqueologia pública atrelada à conservação arqueológica. 
A arqueologia pública - aqui vista como forma de externalização da cultura arqueológica - 
surgiu em um contexto político e de demandas conservacionistas, partindo desse conjunto 
a conservação arqueológica se desdobra, abrindo espaço para a discussão de problemáticas 
recorrentes em escavações arqueológicas. Portanto esta pesquisa tende a averiguar e amparar 
como a gestão de materiais metálicos oriundos de sítios arqueológicos pode ser mais bem 
desenvolvida a partir do processo derivados da ciência da conservação. Tendo como objetivos 
propostos, a indagação sobre gestão de materiais arqueológicos metálicos oriundos de sítios 
arqueológicos da área central da cidade de Pelotas - especialmente do Casarão Conselheiro 
Francisco Antunes Maciel - a partir do processo de conservação desenvolvido após a inserção 
em reserva técnica. 

Palavras-chave: Patrimônio Arqueológico. Ciência da Conservação. Conservação Arqueológica. 
Arqueologia Pública.

O entendimento sobre cultura na possibilidade de compreender a memória dos objetos 
materiais

 A cultura desenvolveu-se de formas diferentes nos diversos espaços do mundo e também 
foi reconstruída e reformulada em diversos momentos históricos, sendo sua compreensão 
diversificada dependendo das perspectivas das diversas correntes de estudo nos diferentes 
momentos e universos de explicação teórica. Existe uma concordância entre os autores sobre o 
conceito de cultura, caminhando junto a um mesmo imaginário, sendo generalizada sobre as 
implicações direcionadas a respeito de natureza e identidade. A ideia de natureza alterada pela 
ação humana, conforme suas identidades são importantes para conhecer a cultura material de 
grupos humanos em estudo.

 A antropologia vem estudando com profundidade a construção da cultura, 
diferenciando contextos sociais e suas variações. A noção de cultura é compreendida pelo 
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viés de interação entre o intelectual e o espiritual, porém ligada a vida social. Um exemplo 
importante disso dentre os autores que estudam a cultura é a interpretação de Tylor, que em 
1871, cria a concepção antropológica universalista de cultura, “conjunto complexo que inclui 
o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades 
ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade” (apud CUCHE, 1999), 
o autor do século XIX, pensava a cultura humana de forma linear, como se havia descrito 
anteriormente. Esta concepção é vigente até a atualidade, com múltiplas alterações, mas cuja 
essência permanece, entretanto novas propostas de interpretação surgem. O aprofundamento 
dos estudos antropológicos criou amplas generalizações sobre o que representavam as culturas. 

 As generalizações, marcadas pelo método evolucionista, advindo da ciência positivista, 
penetraram no senso comum da sociedade, e com o desenvolvimento da antropologia 
evolucionista, onde a cultura era vista como universal e unilinear esta concepção do mundo se 
perpetuou. Assim compreende-se ainda que na sociedade, haveria apenas uma cultura humana 
que se manifestavam nos diversos grupos sociais, esta apenas constituída por graus de evolução 
e não pela distinção histórica e cultural de cada grupo social (LARAIA, 2001). É interessante 
perceber que em muitas sociedades marcadas pela modernidade capitalista esta concepção 
vigora e é propalada pelas mídias difusoras desta ideia do século XIX.

 No século seguinte, Roy Wagner, em 1975, escreve o livro “A invenção da Cultura”, 
onde apresenta uma grande diferenciação, e reforçamos neste artigo, em relação às correntes 
desenvolvidas na época, tais como do interpretativismo de Geertz e o culturalismo estruturalizado 
de Sahlins. Wagner se pauta na ideia de invenção de cultura e propõe que o estudioso compreende 
o conhecimento do nativo através do conhecimento de si próprio. Essa invenção se daria diante 
do “choque cultural”, isto analisado quando o pesquisador vai de encontro com o cotidiano dos 
nativos e há a reciprocidade entre os dois, criando assim uma fonte de informações para ambos 
os lados. A noção de criatividade empregada pelo autor é ligada aos símbolos desenvolvidos na 
troca entre antropólogo e nativo, – observador e observado –, como equivalentes e simétricos 
em questões conceituais dentro da cultura.

 Assim segundo Wagner (2012) toda cultura é equivalente, e então pensamos que 
é possível valorar a cultura material de forma igualitária, independente de sua origem e seu 
contexto e colocar-se em pé de igualdade com os sujeitos em investigação, experenciando 
novas potencialidades e estranhamentos junto desta. A continuidade de um objeto da cultura 
no tempo e sua preservação por gerações anteriores e no presente está ligada a uma ideia de 
memória. A memória por vezes esteve ligada a materialidade, documentos – objetos artísticos – 
edificações, entre outros, e é, portanto, um dos agentes de preservação que cabe elencar quando 
tratamos de preservação objetos arqueológicos ou materiais da cultura.

A memória como agente 

 Após Revolução Francesa cria-se a conscientização da memória da nação com arquivos 
que reúnem documentos com referências históricas, com intuito de democratização do 
conhecimento e afirmação da memória como identidade e, contudo, como preservação do 
coletivo (ALMEIDA, 2009) A relevância é dada a materialidade a partir do contexto que a 
memória trás no presente em que ela é apresentada.
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 A memória também está relacionada as percepções mentais que o indivíduo carrega, 
depende de seus relacionamentos, sua classe social e economia, ou seja, a memória tem 
caráter essencialmente social. A linguagem media as relações. A linguagem é diferente em 
cada grupo e depende então de sua cultura. A palavra criada por cada cultura toma forma 
dentro dela transportando além da função, forma e uso do objeto tratado os valores aferidos a 
ela. Exemplificando a palavra “mateira” é comum no Rio Grande do Sul para identificar uma 
bolsa que transporta os objetos relacionados ao mate (cuia, bomba, erva e garrafa térmica), no 
Paraná e nos estados do centro-oeste e norte, a “mateira” é uma bolsa que os caçadores levam 
quando estão caçando. Assim a palavra informa, mas quando apropriada pelo grupo toma a 
forma deste, mas as concepções novas quando entram na cultura tendem a conduzir os valores 
que foram originalmente formados para ela e vão se modificando com o tempo na memória 
do grupo. A cultura material, arqueológica, formulada pelos arqueólogos torna-se memória 
de grupos quando inseridas nestes através de agentes que praticam estas ideias. Assim não é 
um caminho de mão única a nova ideia ou objeto entra no grupo, mas é resignificada por ele a 
partir de suas ideias e memórias sobre aquele objeto ou ideia.

 Os contextos da imagem (aqui como artefatos arqueológicos) dentro de um grupo 
assumem noções de memória individual, que aliada à memória de um grupo cunha a 
formação de identidade, que por fim formam a memória coletiva (HALBWACHS, 2004). 
Portanto aqui designamos modos de como podemos se utilizar da memória para a preservação 
da cultura material arqueológica. Halbwachs (2004) e Wagner (2012) caminharam para a 
interdisciplinaridade referente à troca e acrescência de informações em grupos sociais e que estão 
sempre sendo trabalhadas e renovadas e algumas esquecidas, pois estas últimas não tem mais 
valoração ao grupo no presente e assim não precisam ser revividas a todo tempo no espaço social, 
assim dando lugar a novas experenciações.

 Aqui, portanto trataremos a memória como dinâmica e inventiva. A memória e a noção 
de patrimônio de bens culturais arqueológicos sucedem de um pensamento do Ocidente, assim 
o mesmo acontece com o conceito de cultura abordado anteriormente. 

 O patrimônio bem como a invenção descrita por Wagner (2012) é realizado a partir 
de trocas de experienciação do que se julga importante dentro de um grupo cultural. Sendo o 
patrimônio umas das grandes invenções do Ocidente, tende-se a dizer que o mesmo não deixa 
de ser realizado diante de uma dinâmica de memória – aqui como um campo do conhecimento 
– porém com a relevância voltada para a materialidade – não humanos – no presente.

 Agora arqueologicamente, ao lembrar-se de um vestígio arqueológico ou de artefato 
arqueológico cria-se o sentimento de pertença do momento ocorrido em localização espacial 
e temporal definida. A não perda de informação contextual e a salvaguarda da memória 
coletiva que este contém são uma das grandes preocupações dos preservadores de memória na 
atualidade. 

 Quando os artefatos são retirados do solo através de escavações arqueológicas, a 
significação dos mesmos é reconstituída no presente em que se encontram, desse modo a 
cultura material não se finda na materialidade do artefato escavado, mas em todo o contexto em 



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r74

que esse se encontra. A arqueologia não deve tratar de observar os artefatos como comparáveis 
e estáticos em qualquer contexto para definição de sistemas culturais (BINFORD, 1973). 
Mas por que, nós humanos, nos preocupamos tanto em reter, de forma mais estática, essa 
memória? Nós humanos somos constituídos de lembranças, frutos do coletivo e utilizamos das 
imagens e da cultura material para fortalecer e rememorar o passado (HALBWACHS, 2004). 
Essa rememoração dá vitalidade e preservação ao tempo passado. A memória acontece entre 
humanos e não humanos, e os últimos como firmação de identidade e de referenciação ao seu 
grupo pertencente. 

 A relação entre coisas e pessoas a partir de uma perspectiva, tanto antropológica 
quanto arqueológica, adquiriu significados referente à simbologia da cultura material perante 
a manipulação humana, com o intuito de chegar à identidade e afirmação frente ao contexto 
social do momento.

 Os humanos podem ser vistos como agentes manipuladores de artefatos, cunhado 
através da comunicação entre os dois. Entretanto os artefatos podem se moldar as pessoas e 
vice versa, essa troca de significações podem também influenciar na construção das pessoas e 
criar status e certo controle dentro das dimensões sociais, como questões hierárquicas sociais 
(GONZÁLEZ-RUIBAL; HERNANDO; POLITIS, 2013). Na dimensão da arqueologia este 
novo status social que ela vai tomando, sua popularização, traz os significados que por ela são 
produzidos e na sua introdução são resignificados pela cultura que vai assumido-a. A criação 
de significados, ou seja, invenção cultural se dissemina e toma forma conforme os interesses da 
sociedade a qual de integraliza.

 Cabe ressaltar também a dualidade, reciprocidade e a interação entre humanos e 
não humanos dentro de um universo antológico da cultura material, pode ser vislumbrado 
como uma simetria entre a memória cultural e a cultura material (símbolos e tecnologia) de 
uma sociedade em questão. Portanto ao se realizar pesquisas arqueológicas e de contextos de 
reconhecimento de identidade de grupos sociais, a informação tem que percorrer um caminho 
que seja em direção ao coletivo e a memória coletiva do mesmo. A pesquisa se dá a partir 
da invenção e rememoração do passado frente ao presente e em contrapartida as políticas de 
preservação e de destruição de bens culturais e de bens patrimoniais, segundo Funari (2001). 
Essas políticas são referentes ao presente vigente e ao controle de valores exercidos perante do 
que são de interesse rememorar e o que é de interesse esquecer, como por exemplo, sociedades 
menores e de pouca influência no Estado atual. A proximidade entre pesquisador e grupo 
em que se entroniza a pesquisa no ato de sua realização pode minorar as discrepâncias entre 
pesquisa e efeito dos mesmos, possibilitando apoio em na preservação da cultura material.

 A cultura material está sendo vislumbrada como testemunho, e aqui empregamos na 
noção de arqueologia pública como efeito para fomentar a memória diante da preservação 
patrimonial arqueológica. Assim sendo a memória como meio de preservação realizada a 
partir da invenção de Wagner (2012) não pode ser vista só como rememoração, mas também 
com reinterpretação de contextos. 
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A conservação arqueológica

 A conservação arqueológica e a arqueologia pública têm um caminho paralelo quando 
o tema é referente a questões preservacionistas. O movimento da conservação foi realizado 
no começo da noção arqueologia pública, com leis referentes à antiguidades (1906), parques 
nacionais (1912) e referente a sítios arqueológicos (1935). A arqueologia implica em gestão, 
legislação e ética. Considerar a opinião pública, visando a promoção de preservação do registro 
arqueológico para o uso da educação, defende e garante a proteção do patrimônio arqueológico 
e os interesses profissionais, científicos e públicos do campo arqueológico (FERNANDES, 2007). 
A partir 1940 a 1950, adquiriu-se maior conscientização e resgate de sítios arqueológicos com 
programas de salvamento e em seguida, desde de 1960 a 1970 apresenta-se ética na conservação 
e responsabilidade social na esfera pública (FERNANDES, 2007).

 A significação dos recursos arqueológicos faz relações diretas com a arqueologia e a 
sociedade, e a natureza dos dados arqueológicos recolhidos como benefício para o público e 
para conservação de recursos arqueológicos (SCHIFFER, GUMERMAN, 1977).

 Quando considerados os objetos como patrimônio cultural, formamos assim uma 
cadeia de conhecimento mútuo, o que deve se passar nas melhores condições para as gerações 
futuras. Essa soma de todos os valores ajuda a determinar, reconhecer e estabelecer o que 
podem ser considerados herança e patrimônio cultural. Assim compreendemos a conservação 
arqueológica como a preservação desde os sítios arqueológicos até os artefatos encontrados, 
juntamente com todo tipo de associação relacionado a ele dentro de um contexto histórico e 
patrimonial.

 A conservação arqueológica, segundo Caldararo (1987), apesar de ser um tema bem 
discutido contemporaneamente foi mencionada desde o século XIX. Os primeiros trabalhos 
realizados são de autoria alemã, Voss (1888) e Rathgen (1905), com o intuito de preservar 
artefatos egípcios em museus europeus.

 O conservador não está presente in situ na maioria dos casos, assim muitos aspectos 
podem ser deixados de lado por falta deste profissional, como o estudo da complexidade dos 
materiais escavados e o desequilíbrio dos objetos com o novo ambiente. Isso faz com que se 
encontrem descontextualizações envolvendo documentação e níveis de degradação acelerados 
a campo (FRONER, 1995). Esse profissional vem exercendo um ofício de grande importância, 
atuando desde os procedimentos iniciais de intervenção in situ, caracterizados pelo conjunto 
de medidas emergenciais de conservação, passando pelos laboratórios e terminando dentro das 
reservas técnicas de laboratórios e museus, executando conservação preventiva, conservação 
curativa e restaurações. 

 As ações interdisciplinares devem existir em cada projeto arqueológico que se preze, 
garantindo o trabalho da pesquisa científica, como as intervenções de um conservador, 
inevitável a partir do momento da descoberta. Mais uma vez a compreensão, a cooperação 
científica e o trabalho interdisciplinar levam todo o objetivo de salvaguardar ao bem comum 
desses profissionais.
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 A complexidade dos artefatos arqueológicos, devido à diversidade de seus componentes 
e a circunstância de terem estado enterrados durante períodos de tempo prolongado requerem 
um gerenciamento rígido dos mesmos até ao seu acondicionamento nas reservas técnicas, 
com o objetivo de salvaguardar e sistematizar adequadamente os acervos. Esta gestão envolve 
a práxis do trabalho arqueológico in situ e ex situ, em um processo metodológico que deve 
respeitar os distintos procedimentos demandados pela equipe de profissionais envolvidos na 
preservação dos bens patrimoniais arqueológicos.

 A desinformação a respeito das políticas de preservação e a grave carência de profissionais 
especializados na gestão e conservação de materiais arqueológicos têm levado freqüentemente 
a deterioração do patrimônio arqueológico, seja pela dissociação documental ou pela perda 
desta cultura material. Em muitos casos, a legislação pertinente não é cumprida de forma 
apropriada ou o corpo normativo não é o mais adequado para assegurar a conservação do 
patrimônio arqueológico.

 Segundo Cronyn (1990), a conservação arqueológica tem como objetivo prevenir a 
desintegração do objeto quando este é exposto à atmosfera e descobrir a verdadeira natureza 
do artefato original, sendo assim um processo contínuo na gestão do patrimônio arqueológico. 

 Almeja-se o alastramento da necessidade de uma maior integração dos profissionais 
ligados ao patrimônio arqueológico institucional. Evidenciando a importância do conservador 
restaurador na preservação do patrimônio arqueológico, salientando a problemática da 
conservação de artefatos e subsidiando os trabalhos de conservação curativa e preventiva destes 
no campo, no laboratório e na reserva técnica.

 A taxa de deterioração do nosso patrimônio é diretamente proporcional à velocidade 
da perturbação ambiental. Também deve ser uma prioridade para os conservadores estabelecer 
linhas de pesquisa para renovar e revitalizar a eficácia das ações (MARTÍNEZ, S. D.; ALONSO, 
E. G, 2011). A formação, a investigação e a divulgação são as chaves para a sobrevivência da 
nossa memória e herança cultural.

A arqueologia pública como resultado

 Nas últimas décadas a arqueologia tem-se afastado da compreensão positivista e 
processual, ligando mais profundamente a ciência com a sociedade. Portanto, aproximando-
se da arqueologia pública1, que é contra a perspectiva da arqueologia tradicional descritiva 
fomenta os aspectos necessários a preservação da cultura material dos grupos do passado. A 
arqueologia pública tende a ultrapassar o caráter estático, expondo o caráter histórico e social 
e analisando as situações em suas dimensões indutivas e complexas (ZAMORA, 1990). O 
significado sobre os objetos não é de mão única, partindo do pesquisador, mas fruto de uma 
interação deste com a sociedade envolvente.

1 Não estamos defendendo este caminho como o único possível, mas sim compreendendo como este pode 
consolidar ações de preservação do patrimônio arqueológico que por vezes está abandonado em gabinetes, museus 
e laboratórios, sem uma possível interação com a sociedade.
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 A partir dos anos 1970, o campo arqueológico começou a dar âmbito para as funções 
sociais da arqueologia, estabelecendo relações entre os arqueólogos, suas pesquisas e a sociedade 
(MERRIMAN, 2004), criando a abordagem preservacionista da arqueologia existente desde o 
século XIX.

 A destruição de sítios arqueológicos está pautada no grande crescimento da urbanização 
e pelo comércio ilícito de materiais arqueológicos. As pesquisas arqueológicas são financiadas 
com fundos públicos, assim tornando consequentemente toda arqueologia teoricamente 
pública. As relações entre a arqueologia e a sociedade em geral podem ser de interesses 
equivalentes ou opostos, visto que a sociedade é formada por diferentes grupos de indivíduos, 
sendo então a arqueologia pública uma disciplina compreensiva com os diferentes públicos 
vigentes (CARVALHO; FUNARI, 2007).

 No Brasil, a partir da década de 1990, abriu-se espaço para a consolidação da arqueologia 
pública. Assim como em vários outros países, a arqueologia permaneceu por muito tempo 
restrito à investigação acadêmica. A nova proposta surgiu há pouco tempo, junto com as 
grandes transformações vindas dos meados do século XX, como a construção de diálogos sobre 
patrimônio, identidade e memória ligados a arqueologia (FUNARI; ROBRAHN-GONZÁLEZ, 
2008).

 A preservação dos sítios arqueológicos e da cultura material extraída está diretamente 
relacionada com a compreensão adquirida pela sociedade, do valor e apoio ligado à preservação 
da memória de um sítio e da interpretação arqueológica do mesmo, com a participação efetiva 
da população para a importância da temporalidade e da rememoração.

 Em 1990, o Comitê Internacional para a Gestão do Patrimônio Arqueológico (ICAHM 
– ICOMOS) publicou a Carta Internacional para a Gestão do Patrimônio Arqueológico2, 
direcionada aos profissionais da área, que objetivava estabelecer meios de proteção específica 
de vestígios considerados como patrimônio arqueológico. A carta propõe a necessidade da 
informação relacionada ao patrimônio arqueológico para a sociedade como forma de integração 
e memória.

 A Arqueologia Pública, paralelamente às políticas públicas, deve endossar que o 
Estado leve em conta a opinião da sociedade nas tomadas de decisões relacionadas ao meio 
arqueológico. Segundo Merriman (2004), o campo da arqueologia pública é de fato significativo, 
pois estuda os processos desenvolvidos por meio dos quais a própria disciplina se torna parte 
de uma cultura pública, onde a contestação e a dissonância são inevitáveis por ser uma questão 
de conflito pelo significado e pelo o que ela propõe. Os diferentes modos de conhecimento 
relacionada a ciência gera cidadãos capazes de tomar decisões, tornando as pessoas dispostas a 
apreciar e valorizar a arqueologia (MERRIMAN, 2004). 

 Portanto, a arqueologia pública tem como objetivo o diálogo com a sociedade, 
proporcionando benefício mútuo, tanto para a pesquisa arqueológica quanto para as 
comunidades e acima de tudo para o nosso patrimônio. A meta de integração das comunidades 

2 Carta Internacional para a Gestão do Patrimônio Arqueológico online: <http://5cidade.files.wordpress.com/2008/ 
03/carta-do-patrimonio-arqueologico.pdf>.
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locais nas escavações visa o conhecimento arqueológico, sobretudo o compartilhamento de 
noções de memória e identidade, sendo assim a base da gestão do patrimônio cultural material 
e também o intangível.

 A memória diante da arqueologia pública pode ser veículo no que se refere à preservação 
da cultura e como efeito da cultura material arqueológica através da invenção do presente a 
frente do passado, pois as noções de preservação advêm da modernidade e do capitalismo, 
criando um grande contraste com a noção de cultura/ natureza do passado.
 As noções explicitadas no texto são relacionadas à identificação de analogias entre 
humanos e não humanos. As ideias fazem aplicações de diversos conceitos desenvolvidos de 
acordo com a época e as teorias arqueológicas em suas respectivas vertentes e também como a 
conceituação de cultura que pode ser vista paralelamente ao campo arqueológico. 

Conclusão

 Diante da criação de diversas normativas patrimoniais referentes a proteção do 
patrimônio arqueológico e a concessão de uma melhor compreensão da gestão arqueológica e 
da influência da intervenção in situ e ex situ, a junção da arqueologia pública com a conservação 
arqueológica manifesta entrosamento entre essas duas áreas. Portanto envolvendo fatores 
históricos, sociais e políticos relacionados com as transformações e interpretações do registro 
arqueológico, vinculando o patrimônio à educação, noções sobre cultura material e fruição do 
desenvolvimento de práticas educativas.
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Resumo: O presente trabalho concebe a Rua Pedreirinha como um espaço de agregação 
antiviolência por meio da cultura popular e, assim, de patrimônio cultural. Neste sentido, 
objetiva-se conhecer a realidade deste contexto de convivência e conceber seu reconhecimento 
de patrimonialização perante o Poder Público e respectiva comunidade. A metodologia 
procedeu-se através de revisão bibliográfica e entrevistas com lideranças de cada manifestação, 
tendo a finalidade de conhecer a realidade dos entrevistados, modos de vida, influências 
e dificuldades vivenciadas no grupo e na comunidade. Foram entrevistadas sete lideranças, 
sendo quatro manifestações religiosas e três manifestações artísticas. Os resultados evidenciam 
que a Pedreirinha vivenciou e vivencia histórias de resistência e resiliência dos grupos artísticos 
e religiosos. Suas ações não demonstram comportamento de acomodação, conformismo ou 
lamentação, pois presenciamos a mobilização para o autofinanciamento das atividades culturais 
e religiosas, que já se tornaram tradição na rua. Essas ações procedem de uma consciência 
cidadã presente nas narrativas que expressam resistência e insubmissão, pois enfrentam a não 
efetividade das políticas públicas, e assim realizam ações, criando seus próprios instrumentos 
de proteção por meio da arte e do patrimônio não apenas na rua, mas no bairro, constatando 
em suas ações elementos propiciadores de transformação social do sujeito. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Cultura Popular. Resiliência. Transformação Social.    



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r82

Guamá e suas várias visões da realidade

O Bairro

 Guamá é vocábulo indígena que significa rio que chove. Está localizado na Região Sul 
da cidade de Belém, às margens do Rio Guamá. É considerado um bairro periférico, apesar 
de localizar-se próximo ao centro da cidade. Nele encontram-se alguns serviços públicos que 
subsidiam a área metropolitana de Belém, como exemplo da Universidade Federal do Pará e do 
Hospital Universitário Bettina Ferro, entre outros.  

 O bairro é o mais populoso da cidade de Belém, possui 94.610 habitantes (IBGE, 
2010). É considerado um dos mais violentos da cidade, de acordo com o Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS LA/PSC, registrando um dos maiores números 
de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida – LA e 
de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, 187 casos são do Guamá e também de jovens 
envolvidos em conflitos e gangues de rua (CREAS/ FUNPAPA, 2008). 

 

Figura 01: Dados Cartográficos do Bairro do Guamá.
Fonte: Google MapsLink.

Por motivo da violência no bairro, os jovens precisavam cada vez mais receber 
esse apoio da parte social, cultural e também levar a palavra de Deus pra eles, 
porque tem modificado e trazido uma resposta imediata para muitos. Tem tirado 
algumas pessoas de situações que poderiam até levar a morte, não só a questão 
dos roubos, mas também alguns assassinatos muito frequentes que, com a igreja, 
já tem inibido muito algumas pessoas. Porém, está faltando um pouco mais, dar 
oportunidade às pessoas, criarem uma instituição própria para os tratarem do 
vício das drogas, acredito que esse seja o ponto principal que o governo deveria 
intervir. Penso que a pobreza está reproduzindo a marginalidade, pois pessoas 
que vivem nesta situação já não têm tanto as oportunidades diante da sociedade, 
já que a partir do momento em que comentem o primeiro crime, são julgados, e 
ninguém quer dar mais emprego para quem cometeu algum delito (Entrevistado 
Fabio Silva, Pastor da Assembleia do Avivamento Pentecostal “Brasa Viva”).
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 São tais situações que mais se destacam na mídia e não a riqueza de suas manifestações e 
luta de seus habitantes pela manutenção dos seus bois- bumbás, cordões de pássaros, escolas de 
samba, cantigas de ladainhas, quadrilhas juninas, trabalho social das instituições religiosas, que 
são espaços de agregação de cultura antiviolência que deveriam ser reconhecidos e respeitados 
pela sociedade, o que leva os moradores a terem a descrença do Poder Público no que diz 
respeito à efetivação de ações para a melhoria do bairro. 

A minha visão como morar, como artesão, como vivenciador da cultura... Acho 
que esse bairro é uma cidade com a sua cultura própria, com a sua religião, sua 
cor, sua raça, seu suor. Tenho uma visão maravilhosa do Guamá, apesar das 
partes negativas, mas 70% é positivo, são coisas lindas, coisas boas, histórias 
maravilhosas para serem contadas, tradições e tradições. (Entrevistado Kleber 
Oliveira, Presidente do Bloco Carnavalesco e Cultural Mexe-Mexe).  

 O Guamá possui uma população equivalente a médios municípios brasileiros, mas 
quase não possui espaços multiuso que facilitem os encontros para ensaios e socialização entre 
as gerações. Através das pesquisa realizadas pelo Programa Luamim-FASS/UFPA, (EVELIN, 
2011) constatou que os líderes cujos quintais ainda não foram ocupados para construção de 
moradia de seus descendentes os usam para encontros e ensaios. E quando não o possuem ou 
se já estão sendo usados, os ensaios ocorrem nas ruas. 

É um bairro carente, sofrido, muito grande, o que a gente faz o povo acompanha 
e gosta... Infelizmente por não ter praças estruturadas e esportes, por não 
ter investimento na cultura e por não ter outras atividades, a violência tomou 
conta, como está acontecendo em todo Brasil, não somente no Guamá. Então 
como é um dos maiores bairros é um dos mais violentos, mas acredito que tenha 
solução, ainda dá tempo de trabalhar com as crianças de hoje. Infelizmente com 
a juventude que já está deturpada não tem mais jeito, porém com a garotada 
ainda dá tempo de fazer algum trabalho para melhorar daqui a alguns anos esse 
índice de violência. (Entrevistado Herivelton Martins, Presidente de Honra da 
Associação Carnavalesca Bole-Bole).  

 Verificamos que o Guamá apresenta várias facetas, boas e ruins, encontradas também 
em outros bairros periféricos e não periféricos da cidade de Belém. Contudo, o que nos chama 
atenção é a forma como a população guamaense enfrentou e enfrenta a realidade de um 
bairro carente de investimentos de políticas públicas, com frequentes episódios de violência 
e um índice alarmante de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social. O artista 
popular, Vetinho (Presidente de Honra da Associação Carnavalesca Bole-Bole), expressa em 
poesia1 o “habitus2 construído desses indivíduos, que enfrentam as adversidades vivenciadas no 
dia-a-dia:

1 MARTINS, Herivelton . Mania Guamaense. Samba Enredo do Carnaval de 1987 do Bloco Carnavalesco Bole – 
Bole. (DIAS JUNIOR, 2009, p. 62-63).
2 Pierre Bourdieu considera a categoria habitus como: um sistema aberto de disposições, ações e percepções 
que os indivíduos adquirem com o tempo em suas experiências sociais (tanto na dimensão material, corpórea, 
quanto simbólica, cultural, entre outras). O habitus vai, no entanto, além do indivíduo, diz respeito às estruturas 
relacionais as quais está inserido, possibilitando a compreensão tanto de sua posição num campo quanto seu 
conjunto de capitais. (SOCHA, 2011, p.46).
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Essa mania guamaense
de levar a vida com amor,

esse jeitinho diferente,
de espantar a tristeza

e esquecer a dor,
eu sei, a vida não é mole.

É ralado viver na periferia.
Mas, deixa a tristeza para lá,  

o Bole-Bole é alegria.
Helivelton Martins (Vetinho)

Rua Pedreirinha: contexto cultural e patrimonial

 A origem do nome da Rua Pedreirinha se deu porque naquele local era uma pedreira. 
O primeiro nome da rua foi Pico da Pedra, depois a nomearam de Pedreirinha. Dona Elsa 
(responsável pela Festividade de São Pedro e São Paulo), em entrevista, diz que depois desse 
nome a renomearam, porém o nome não vingou. 

 A rua possui um espaço territorial micro, de quase 400 m². Atualmente, no seu pequeno 
território há uma imensa diversidade de organizações culturais e religiosas: Associação 
Carnavalesca Bole-Bole; duas igrejas evangélicas (a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja 
Assembleia do Avivamento Pentecostal – Brasa Viva); a Festividade de São Pedro e São Paulo; 
o Terreiro de Mina Dois Irmãos que é o mais antigo da cidade de Belém, fundado no ano de 
1890; o Bloco Carnavalesco Mexe-Mexe e o Boi-Bumbá Malhadinho.

Figura 02: Dados Cartográficos da Rua Pedreirinha – Localizada no Bairro do Guamá.
Fonte: Google MapsLink.
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A passagem Pedreirinha compreende uma série de atividades culturais [...] Trata-
se de um lugar pacífico e democrático onde as pessoas sentam-se às suas portas 
para conversarem e trocarem informações em interação umas com as outras, 
diariamente, mas especialmente nos dias de eventos festivos, incluindo-se aí as 
relações de bem ou conflituosas. Mesmo com o enfrentamento de todos os tipos de 
problemas: perigos da violência urbana como em qualquer cidade; desigualdade 
social; falta de recursos para a promoção de atividades culturais; endividamentos 
para que isto seja possível, etc. (FERREIRA, 2011, p.01).  

 É considerada por muitos como a rua cultural do Guamá, pelo fato do Bairro presenciar 
a quase inexistência de equipamentos culturais (praças, cinemas, teatros, pontos de cultura 
reconhecidos pelo Ministério da Cultura - MINC, bibliotecas públicas para o acesso dos 
estudantes, etc). Sendo apontada como referência no bairro, pois seus moradores se mobilizam 
para realizar atividades culturais, recreativas e festejos religiosos, tendo a população guamaense 
oportunidade de participar e obter acesso a um espaço de sociabilidade, de alegria, de troca de 
experiências e de ludicidade que leva ao alcance da aprendizagem.

 

Figura 03: Visão panorâmica da Rua Pedreirinha, esquina da Av. José Bonifácio.
Fonte: Juliana C. Modesto, 2013.

 Ao ter o primeiro contato com os moradores da Rua Pedreirinha no ano de 2010 
(através do Projeto Guamá e Terra-Firme: a morada de artistas, ao qual estava como bolsista de 
monitoria do Programa Luamim/UFPA), principalmente nas organizações artísticas, presenciei 
dedicação, muito esforço e amor no que diz respeito às ações que realizam para a manutenção 
das manifestações culturais.

Desde quando eu cheguei à Pedreirinha, foi uma coisa que mudou totalmente 
a ‘nossa vida’ (minha e do meu marido Evaldo - falecido), porque em termos 
de cultura eu só tinha o carnaval e quando eu cheguei aqui começamos a nos 
envolver em muitas coisas, no boi, em quadrilhas, nas festas de São Pedro e São 
Paulo, no Bole – Bole, e com o Arraial do Pavulagem, passamos a ter um convívio 
maior com a cultura. Eu me envolvi muito e, se fosse pensar, talvez se eu não 
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viesse morar aqui na Pedreirinha a minha vida hoje não estaria tão envolvida com 
cultura. (...) acho que vivemos felizes aqui nesta rua. Tem muita gente que diz que 
nunca viu rua como a Pedreirinha que é muito divertida, que eles veem as pessoas 
conversando na porta, se envolvendo uns com os outros; se tiver alguma festa 
todo mundo se ajuda, pode até ter aquela briguinha, mas quando é pra ajudar 
todo mundo se envolve, é difícil eu sair daqui, porque pra achar uma rua como 
a Pedreirinha, esta difícil. (Entrevistada Doralice Maciel, Coordenação do Boi 
Malhadinho).  

Figura 04: Registro Fotográfico das manifestações artísticas e religiosas, entrevistas, da Rua Pedreirinha.
Fonte: Juliana C. Modesto, 2013.

 Concordo com (FERREIRA, 2011, p.02), quando destaca haver “possibilidades de 
constatação de formas de sociabilidade inseridas nas manifestações e a ampliação das relações de 
interação” vivenciadas nas festividades, com os parentes, vizinhos, amigos que são convidados 
a participar dos eventos promovidos no local. 

Sobre as manifestações culturais na Pedreirinha respondo de duas maneiras: 
enquanto professor de música eu acho interessante porque são manifestações de 
um mesmo povo, com visões diferentes sobre essas realidades musicais, sobre a 
realidade de ideias, com o mesmo intuito, o mesmo objetivo que é o bem comum, 
quer seja através da música ou através da religião. Agora enquanto religioso eu 
entendo que existe certa separação entre o fazer religioso e o fazer cultural, então 
nessas horas eu preciso observar a minha condição espiritual que a cultura pode 
me afastar. E lógico, enquanto um ser cultural eu preciso também observar essa 
questão da cultura. Gosto de falar da questão do equilíbrio, eu sou um ser cultural, 
mas também sou um ser religioso então eu preciso fazer com que um não anule o 
outro. E o legal é que na Pedreirinha a gente não tem um diálogo tão aberto, mas a 
gente tem o respeito entre as manifestações culturais. (Entrevistado Judson Brito, 
Diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus). 
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A Rua Pedreirinha enquanto Espaço de Resiliência no Guamá

 O estudo da resiliência no Serviço Social brasileiro é bem recente, sendo o Programa 
Luamim-UFPA precursor. Através de pesquisas aprofundadas deste conceito em outras 
áreas das ciências (Psicologia, Sociologia, Biologia, Física, etc), fundamentou-se um conceito 
direcionado ao Serviço Social relacionado ao processo de aprendizado como fortalecimento. 

Admitir as potencialidades do ser humano em pensar sobre a sua vida e planejar 
o seu futuro é um exercício ético que exige do profissional a desconstrução de 
algumas crenças e conceitos, principalmente, a de considerar o indivíduo em 
situação de vulnerabilidade social como subalterno e excluído, homogeneizando 
a história, desconsiderando as diferenças. (EVELIN, 20, p. 10-11).
  

 Para compreender o conceito de resiliência, (Ribeiro, 2007) faz uma analogia com o 
semáforo, onde o sinal vermelho representa o enfrentamento da adversidade que nos faz parar 
por um momento; o sinal amarelo representa a superação e, o sinal verde, o fortalecimento, 
indicando que estamos prontos para novos desafios. O sinal amarelo é muito rápido, mas não 
podemos ignorá-lo e passarmos para mais uma etapa de nossas vidas, levando adversidades 
não resolvidas, que dificultarão etapas seguintes. Em síntese, no Serviço Social considera-se 
o conceito consolidado de resiliência como a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar 
adversidades vivenciadas no dia-a-dia, superá-las , com o intuito de se fortalecer. Porém, é 
importante ressaltar que a resiliência nas pessoas deve diferenciar-se da resiliência de materiais 
principalmente por não estabelecer medidas, não podendo haver assim, um padrão ou uma 
fórmula de resiliência humana, nas ciências sociais e humanas.

 A autora acima, também ressalta que é importante compreender que na resiliência 
humana há os fatores de risco e os fatores de proteção (internos e externos). Os fatores de 
proteção constituem-se no conjunto de fatores que pode levar uma pessoa a acreditar que está 
protegida, estimada e que há pessoas e/ou instituições de sua confiança a quem poderá recorrer 
em caso de necessidade, ou seja, são fatores que servem como uma proteção para diminuir o 
impacto causado por fatores de risco. Já os fatores de risco podem ser considerados externos - o 
meio social e/ou pela relação familiar em que a pessoa está inserida; e internos, caracterizados 
por qualidades humanas e o grau de conscientização. Tais fatores precisam ser administrados 
de modo a manter o equilíbrio com os fatores de risco.    

 Com isso, o objetivo de solicitar aos entrevistados que citassem três fatores de risco e 
de proteção vivenciados no bairro do Guamá buscou constatar o equilíbrio existente entre os 
fatores de proteção e fatores de risco, que levam alguns cientistas a avaliar a Pedreirinha como 
uma rua de agregação antiviolência.

 Em relação aos fatores de risco todos os entrevistados citaram três: o mais citado foi as 
drogas (com quatro citações); dois fatores foram citados duas vezes: as aparelhagens e a falta de 
segurança; e os demais citados apenas uma vez: saneamento precário; a criminalidade; ausência 
do Estado; o alcoolismo; o desemprego; a prostituição; o aliciamento de menores; ausência da 
família; o não acesso a educação continuada; a ausência de praticas religiosas; o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e os assaltos. 

 Já os fatores de proteção, apenas a Mãe Lulu citou dois e os demais três. O fator de 
proteção mais citado foi os projetos comunitários (com quatro citações); quatro fatores foram 
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citados três vezes: o incentivo dos mestres de cultura; a religião de cunho social; os projetos 
escolares; e o policiamento; três foram citados apenas uma vez: o relacionamento com os 
vizinhos; a família; e as Ong’s. 

 Também, podemos fundamentar a concepção acima afirmada através dos próprios 
depoimentos dos entrevistados: 

Quando saímos com as crianças, ficamos felizes das pessoas elogiarem, porque 
é um trabalhado difícil de colocar boi-bumbá com crianças, pois exige muita 
dedicação e responsabilidade. Colocamos as crianças para ensaiar, para bordar. 
Eles ficam felizes ao se apresentarem, temos uma mãe que disse nunca ter ido 
à Praça da República, no Teatro da Paz e acha muito bacana o trabalho do 
Malhadinho. Temos quase dez crianças que vem do Tucunduba para a Rua 
Pedreirinha, um esforço que realizam para participar e antes de Maio vieram aqui 
em casa para perguntar se o Malhadinho iria sair... (Entrevistada Doralice Maciel, 
coordenação do Boi Malhadinho). 

A história do Bole-Bole é bonita, é sofrida, a nossa sede aqui nunca teve ajuda 
pública, a gente sempre pede e sem êxito. (...) nós temos que fazer empréstimo 
para que o nosso Carnaval aconteça, porque ninguém investe, o Guamá continua 
sendo um bairro de periferia, esquecido apesar de tudo, mas a gente consegue 
vencer, estamos nessa luta, é prazeroso fazer tudo isso. (Entrevistado Herivelton 
Martins, presidente de honra do Bole-Bole). 

A Representação Cultural e Social das Manifestações Populares e Religiosas da Rua 
Pedreirinha – Notas Iniciais

Serge Moscovici conceitua representação social como: 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação 
seja possível entre os membros de sua comunidade, fornecendo-lhes um código 
para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e de 
sua história individual e social. (MOSCOVICI, 2010, p. 21).

 Este estudioso interessa-se em não apenas compreender como o conhecimento é gerado, 
mas principalmente em analisar seu impacto nas práticas sociais e vice-versa. Aprofundou-se 
no estudo de como e por que as pessoas partilham o conhecimento e, desse modo, constituem 
a sua realidade comum, de como elas transformam ideias em práticas. 

 Este trabalho partiu do pressuposto da importância de realização da pesquisa no 
entendimento da Pedreirinha como um espaço de uma rica memória social e patrimônio 
histórico cultural, como também da própria representação positiva da Rua perante o bairro. 

 Provindo desta inferência, seria pertinente conceber e constituir a Rua Pedreirinha 
como um espaço de patrimônio cultural imaterial? E sendo assim, “possível de ser preservado 
no sentido de ‘registrar’ essas práticas e representações, de fazer um acompanhamento para 
verificar sua permanência e suas transformações”? (Gonçalves, 2002, p.24). Tais concepções 
de “patrimônio intangível” parte da moderna concepção antropológica de cultura (seu 



q                     r89

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

entendimento da categoria patrimônio reside, talvez, na ambiguidade permanentemente 
exposta às mais diversas concepções nativas), como afirma o autor acima, ao qual a ênfase está 
na classificação de bens tangíveis (lugares, festas, espetáculos e alimentos), configurados nas 
relações sociais ou nas relações simbólicas. Sendo assim, a pesquisa objetivou-se em identificar 
características de bens culturais intangíveis3 nas manifestações entrevistadas, através do diálogo 
entre os posicionamentos bibliográficos dos autores com as narrativas das lideranças religiosas 
e artísticas, utilizando como técnica a análise do discurso. 

 Adentrando na realidade sociocultural da Rua Pedreirinha constatou-se histórias de 
resistência e resiliência dos grupos como também dos moradores. É um espaço de grande 
diversidade artística e religiosa, onde no desenvolver das gerações os moradores aprenderam a 
respeitar-se e a conviverem com as diferenças de crenças e de gosto. Suas ações não demostram 
comportamento de acomodação, mas sim o incrível poder de criação, surpreendendo com a 
beleza e harmonia impressas nas suas produções de arte. 

 Conformismo e lamentação não fazem parte do dicionário dos artistas e religiosos 
da Pedreirinha. Pode-se afirmar que as ações realizadas pelas manifestações são fruto de um 
comportamento de consciência cidadã seja pelo viés da arte ou da religião. Nas narrativas das 
lideranças depreende-se resistência e insubmissão, uma vez que ante a não efetividade das 
políticas públicas em seu bairro, articulam-se e criam seus próprios instrumentos de proteção 
e cuidado, principalmente com as crianças.

 A importância da performance do sujeito artista para o ethos da comunidade, deve 
ser entendida como um veículo à instrumentalização desses sujeitos através de capacitações, 
palestras, aperfeiçoamentos que os qualifiquem a usufruírem dos recursos destinados à Política 
da Cultura. 

Considerações Finais

 Finaliza-se o artigo com o pensamento de (EVELIN, 2013, p.197), a qual ressalta que “a 
cultura está em pauta como um dos grandes desafios da humanidade”. 

 Aos seus olhares, (...) “muitos homens e mulheres não acreditam no advento de uma 
sociedade onde os bens econômicos e culturais sejam equitativamente distribuídos”. Alerta, 
que “uma das características das ciências hoje é a de ‘não compreender’ que cresce o número 
de indivíduos que, sem o advento de teorias, sabe que lhes cabe cumprir seu destino histórico 
e cultural ante a sociedade”. Os resultados da pesquisa evidenciaram que as manifestações 
culturais e religiosas da Rua Pedreirinha, “querem e precisam ser ouvidas”, pois possuem 
direitos constitucionais4, que assegura seu pleno exercício de cidadania (EVELIN, 2013, p. 58-
59).

3 Os bens intangíveis são manifestações de arte, formas e processos de conhecimento, hábitos, usos, ritmos, danças 
processos de transformação e aproveitamento de alimentos, etc (SOUZA FILHO,1997, p. 32).
4 A proteção dos bens intangíveis está prevista na Constituição de 1988, que considera “o patrimônio cultural 
brasileiros bens de natureza material e imaterial”.  (SOUZA FILHO, 1997, p.32 apud Santos, 1982).
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo principal estudar formas de tornar acessíveis os 
acervos têxteis de instituições culturais que por motivo de conservação não ficam a disposição 
do público. Este trabalho configura-se como uma pesquisa de caráter investigativo. Pretende-se 
ampliar a pesquisa na área e despertar estas questões ainda timidamente presentes em nossos 
espaços museais, levantando questões relevantes sobre a necessidade de preservação dos bens 
históricos e a importância da acessibilidade de uma instituição. Busca-se destacar a relevância 
da construção de réplicas táteis, estimulando e ampliando a discussão sobre a acessibilidade 
em museus, proporcionando que pessoas com necessidades especiais possam ter experiências 
modificadoras através do tato. A experiência diferenciada de “ver” através do toque, propicia 
adquirir vivências só obtidas através das réplicas, considerando que grande parte dos museus 
são espaços marcados por possuírem acervos intocáveis. Como considerações finais, esta 
investigação identificou que a presença de réplicas em museus, facilita o acesso a informação e 
contribui para uma experiência diferenciada em relação às peças e a história.

Palavras-chave: Réplicas. Acessibilidade. Museus. Acervos Têxteis.

Apresentação

 Este estudo iniciou-se na investigação sobre a importância de preservação de acervos 
têxteis em instituições e a necessidade de serem disponibilizados para pessoas com deficiência 
visual, ampliando o acesso a ambientes pouco visitados por este público. A proposta de 
construção de réplicas deste tipo de acervo vem com o intuito de proporcionar que o público 
tenha uma experiência diferenciada em relação as peças, sendo que através do toque, possam 
surgir novas descobertas e sensações. Busca-se com a participação mais ativa no museu e a 
utilização de réplicas táteis, facilitar o acesso ao conhecimento e a cultura, aproximando todos 
os tipos de públicos, independente de idade ou condição física, para estes locais educativo-
culturais. 

 Esta pesquisa tem o objetivo de estudar formas de tornar acessíveis os acervos têxteis de 
instituições culturais que por motivo de conservação não ficam a disposição do público. Como 
objetivos específicos, o estudo pretende discutir a importância da preservação dos acervos 
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históricos; mostrar a possibilidade de aproximar este público das peças replicadas; desenvolver 
o assunto em torno do conceito sobre a réplica.

 Como problemática este estudo procura investigar a importância da réplica e de todas 
as experiências através do tato. Contudo, a réplica é uma forma de aproximar o público visitante 
das peças e história de uma instituição museológica? 

 Parte-se da hipótese que poucos museus trabalham com peças táteis, onde boa parte 
utiliza obras originais - que o material permite o toque – ou realizam maquetes e réplica de 
obras de arte. A proposta que se quer discutir é a réplica de trajes e acessórios de vestuário, 
destacando a tridimensionalidade das peças e a questão inovadora sobre o tema. Observou-se 
também que a presença de réplicas em instituições e a forma de tornar acessíveis estas peças, 
são debates recentes, havendo poucas publicações sobre o tema.

 Justifica-se que grande parte dos museus nacionais não possuem espaços acessíveis e 
disponibilizados para todos os públicos. A necessidade de se criar formas alternativas de expor 
peças que são consideradas intocáveis, surgiu com a possibilidade de construção de réplicas. 
Estas peças devem ser expostas de maneira que atendam as necessidades do público especial e 
até de outros tipos de públicos que tem a curiosidade de tocar em alguns acervos da instituição.
 

A importância da acessibilidade e da conservação dos acervos.

 Para este estudo, utiliza-se o conceito sobre réplicas de duas formas diferentes, sendo 
que a primeira destaca a importância para a acessibilidade de uma instituição e acervo e a 
segunda, destaca a necessidade de conservação dos bens históricos expostos para o público.

 Em relação à importância da acessibilidade, priorizando tornar acessíveis os acervos 
e não só o prédio que sedia a instituição, busca-se destacar a relevância da construção de 
réplicas táteis, estimulando que pessoas com necessidades especiais possam ter experiências 
modificadoras através do tato. A experiência diferenciada de “ver” através do toque, propicia 
adquirir vivências só obtidas através das réplicas, considerando que grande parte dos museus 
são espaços marcados por possuírem acervos intocáveis. 

 Conforme a Lei 11.904 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus, destaca em 
relação ao acesso, que os museus deverão proporcionar a “acessibilidade universal de diferentes 
públicos, na forma da legislação vigente.” (Lei 11.904, 2009). Ações educativas realizadas em 
museus e instituições são formas de reunir uma comunidade em torno de algo, buscando 
“entender e transformar a realidade que nos cerca” (IPHAN).

 A participação da comunidade e o diálogo entre os diferentes agentes da sociedade, é que 
o museu deve proporcionar, promovendo a formação de públicos diversos e com necessidades 
específicas.

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1% da população mundial 
apresenta algum tipo de deficiência visual1 (http://www.abcegos.org.br/deficiencia-visual/, 
2009). No Brasil, segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 500 mil cegas e 6 
milhões com baixa visão (G1 Brasil – www.g1.globo.com, 2012). A deficiência visual foi a que 
apresentou a maior ocorrência entre a população brasileira.

 Com este elevado número, há a necessidade de inclusão e políticas de acessibilidade, 
inclusive em ambientes educativo-culturais como museus.

Há alguns anos, projetos expositivos, de revitalização ou criação de museus já 
agregam, desde a sua concepção, ações de acessibilidade, por meio de audioguias, 
legendas em braille, seleção de objetos originais ou réplicas de obras disponíveis  
para o toque, e maquetes ou plantas táteis da exposição ou do edifício sede. Todas 
essas iniciativas aproximam o público especial do museu e, ao mesmo tempo, 
proporcionam ao visitante comum novas experiências de convivência e interação 
(TOJAL, 2010a, p. 08).

 Para que se tenha acesso aos acervos expostos em museus, pretende-se com as réplicas 
possibilitar que as pessoas deficientes visuais possam tocar nas peças, destacando o caráter 
didático da proposta. Evidencia-se também a importância de áudio descrições das peças e local 
expositivo, facilitando descrever com mais detalhes todas as questões relevantes de cada objeto 
e história.

 As questões de acessibilidade em museus brasileiros foram iniciadas em meados da 
década de 1980. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) 
foi a pioneira em realizar iniciativas que tinham o objetivo de expor esculturas originais de seu 
acervo para o público com deficiência visual.

 A Pinacoteca de São Paulo desenvolve desde 2003 o Programa Educativo para 
Públicos Especiais (PEPE), “considerado uma referência em acessibilidade e ação educativa 
inclusiva para públicos especiais no atual cenário museológico brasileiro” (TOJAL, 2010b, p. 
12). O programa promove o “acesso de grupos de pessoas com deficiências sensoriais, físicas, 
intelectuais e transtornos mentais à Pinacoteca, por meio de uma série de abordagens e recursos 
multissensoriais” (http://www.pinacoteca.org.br/).

 Para garantir a visitação do público com deficiência visual foi desenvolvida a Galeria 
Tátil de Esculturas Brasileiras, onde os visitantes podem interagir com as obras selecionadas. 
Em geral, as peças são escolhidas antecipadamente, atendendo as práticas de conservação.

 As informações e atividades propostas estão baseadas nas ações desenvolvidas pelo 
Núcleo de Ação Educativa (NAE) da Pinacoteca. Os objetivos do Núcleo de Ação Educativa da 
Pinacoteca estão voltados a desenvolver ações educativas a partir das obras do acervo, promover 
a qualidade da experiência do público no contato com as obras, garantir a ampla acessibilidade 
ao museu, além de incluir aquelas pessoas que habitualmente não são frequentadoras, e 
incentivá-las à visitação (http://www.pinacoteca.org.br/).

1 De acordo com estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2011, a população 
estimada com deficiência visual no mundo é de 285 milhões, sendo 39 milhões cegos e 246 milhões com baixa 
visão (LARAMARA, s/d).
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 Segundo salienta Danièle Giraudy e Henri Bouilhet, tinha-se a falsa ideia que o museu 
era uma obrigação cultural tediosa, onde as obras-primas são “cuidadosamente resguardadas 
por vitrines ou cordões vermelhos, protegidos por molduras douradas, dissimuladas atrás dos 
reflexos e da poeira” (GIRAUDY; BOUILHET, 1990, p. 11).

 Não mais tedioso, o museu atualmente tem o intuito de comunicar, informar e 
disponibilizar toda a informação, buscando através da educação e da cultura, atender toda a 
comunidade, proporcionando o acesso ao conhecimento e novas experiências.

 A interação do público em um museu, fazendo dele um local atrativo, é um ponto 
importante que deve ser enfocado. Em relação à conservação preventiva dos objetos, destaca-se 
a proibição e o contato direto da peça com o público, mas segundo Ceres Storchi (2002), “[...] o 
tato é uma das maneiras mais eficientes para se conhecer, entender e sentir os objetos, pela sua 
conservação, esses são mostrados afastados do observador” (STORCHI, 2002, p. 120).

Foi detectado que experiências táteis ou multissensoriais melhoram 
significativamente a experiência no museu, oferecem mais acessibilidade ao 
conteúdo expositivo e representam uma parte muito agradável da visita. Para os 
cegos ou para aqueles que possuem baixa visão, essas experiências representam o 
principal método de acessar uma exposição. Participantes com essas deficiências 
aproveitam muito quaisquer oportunidades de tocar objetos (ou réplicas) e 
sentem que isso faz uma visita ao museu valer a pena (LANDMAN, 2005, p. 40 
apud TOJAL, 2010a, p. 14).

 A réplica de algumas peças expostas para o público, proporcionaria ao visitante um 
maior contato com a história e uma maior intimidade com a peça. Para o público com deficiência 
visual, a réplica propiciaria o contato através do toque e de sistemas de audiodescrições, sendo 
uma ponte entre o real e o imaginário. Para Juahani Pallasmaa (2011), “O olho é o órgão da 
distância e da separação, enquanto o tato é o sentido da proximidade, intimidade e afeição. O 
olho analisa, controla e investiga, ao passo que o toque aproxima e acaricia” (PALLASMAA, 
2011).

 Ações de inclusão possibilitam que as atividades, inclusive de comunicação do museu, 
possam ser mais diversificadas, procurando estimular e ampliar a discussão sobre acessibilidade 
e as réplicas em instituições.  Os museus que optarem por possuir peças de acervo replicadas, se 
diferenciam de outras instituições tradicionais e ampliam os ambientes de visitação de pessoas 
com necessidades especiais. 

 “É proibido tocar, [...] é proibido aproximar-se, é proibido fotografar, é proibido rir...
[...]” (GIRAUDY; BOUILHET, 1990, p. 13). Estas são atitudes que a cada dia mais, estão sendo 
repensadas. A conservação de acervos históricos deve estar na base da gestão de acervos em 
museus, mas sempre buscando equilibrar o tripé entre salvaguardar, pesquisar e comunicar.
A questão sobre o “proibido tocar” faz referência à impossibilidade de tocar em grande parte 
das peças históricas em instituições, sendo que para a conservação preventiva, este tipo de 
atitude é imprescindível, e somente deve ser realizado por pessoal qualificado para tal função. 
Muitos autores defendem a necessidade de acesso aos acervos, mas desconhecem os verdadeiros 
impedimentos em relação ao toque e conservação de algumas das peças. Não se quer colocar 
em patamares diferentes o público e o acervo, mas descobrir formas de atender, com a mesma 
importância os dois lados sem perdas significativas.
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 Fausto Viana e Luz Neira (2010), esclarece que a necessidade de preservação tem como 
principal intuito “possibilitar que gerações futuras usufruam dos mesmos recursos naturais que 
possuímos” (VIANA; NEIRA, 2010, p. 212). É com este intuito que a réplica ganha cada vez 
mais força e adeptos em museus locais e nacionais. Segundo os mesmos autores, um manuseio 
cuidadoso é elemento chave no cuidado com os acervos; “não permitir que pessoas estranhas 
fiquem manuseando os objetos” (VIANA; NEIRA, 2010, p. 230).

 Destaca-se sempre que as coleções de museus, nunca devem ser vestidas: Este tipo de 
uso nunca se justifica. O dano permanentemente causado, não vale o risco. Sugerem sempre 
o “uso de réplicas feitas com base no material do acervo” (VIANA; NEIRA, 2010, p. 229). Os 
trajes utilizados para fins teatrais ou educativos, em cortejos cívicos ou representações, devem 
ser réplicas (FRENCH; HEIBERGER; BALL, 2005, p. 72).

A Proposta de Réplica do Acervo Têxtil

 A réplica de qualquer bem de uma instituição é uma tarefa desafiadora. O objetivo 
principal, não é substituir uma peça original pela réplica, mas sim, construir uma peça que seja 
versátil, e que possa ser utilizada para várias finalidades. 

 A construção de réplicas que possam ficar a disposição do público, aproxima os 
visitantes das peças e consequentemente do contato com a história, despertando um maior 
conhecimento, sobre o vestuário, época, sociedade entre outros.

 A réplica conta também, com a finalidade de aproximar a história das pessoas que 
tenham necessidades especiais e que nunca visitaram o museu, sendo uma proposta inovadora. 
Seria uma peça que ficaria à disposição, para que possa ser tocado e/ou vestida, tornando mais 
próxima, à história do museu e a realidade dos visitantes.

 Mário Chagas (2006), discute o tema inovador, que é a proposta não alcançada do 
plano de um Museu de Reproduções. Este era um assunto novo para a época, na medida em 
que rompe com o original e “eleva a réplica (ou reprodução) à condição de objeto museal” 
(CHAGAS, 2006, p. 77). Para Chagas (2006) “O Museu de Reproduções radicalizava o debate 
em torno do falso e do verdadeiro, da réplica e do original, da imitação e do autêntico, do valor 
informativo e do valor aurático enquanto categorias definidoras do acervo museal” (CHAGAS, 
2006, p. 77).

 Conforme salienta Luz (2002), “a reprodução fiel [...] seria uma medida sensata, 
preventiva e até louvável” (LUZ, 2002, p. 245). Para ele, a réplica fidedigna, com sentido 
educativo ou visando preservar o original, é bem-vinda. 

 A proposta da discussão sobre a réplica de acervos têxteis, foram aprimoradas a partir 
do Projeto Replicar (USP). Como afirma Teresa Cristina Toledo de Paula, replicar indumentária 
histórica no Brasil, é uma questão inovadora, mas é uma forma de divulgar esta prática e a 
discussão sobre a presença de réplicas em instituições.
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 O assunto sobre réplicas e autenticidade em coleções, é um campo que possui muitos 
questionamentos, mas um assunto com muitas possibilidades de conhecimento. Em alguns 
períodos históricos, sempre se ouviu falar sobre este tema, como afirma Brandi (2004): “Não se 
poderiam excluir da história da falsificação o uso e a produção de cópias, réplicas e imitações” 
(BRANDI, 2004, p.118). 

 A questão que se quer discutir não diz respeito à influência do autentico ou não 
na percepção da obra, mas aproximar as questões referentes aos modos de ver as obras, 
complementando o entendimento sobre a história e ampliando a forma de compreender certas 
questões. A proposta de construção de réplicas com a finalidade de servir à acessibilidade 
tem caráter didático, auxiliando na percepção sobre a história da indumentária, texturas e a 
aproximação à história.

Considerações Finais

 Como considerações finais, observa-se que esta investigação, bem como a proposta de 
réplicas de algumas peças de vestuário, contribuirá para o aprofundamento do debate sobre a 
importância da preservação de artefatos históricos em museus, enquanto patrimônio cultural das 
cidades, mas também pertencente à memória individual e coletiva de uma sociedade. Conclui-
se que a interação em um museu, fazendo dele um local atrativo, é um ponto importante que 
deve ser enfocado. A presença de réplicas em museus facilita o acesso à informação e contribui 
para uma experiência diferenciada em relação às peças e a história. A réplica de algumas peças 
expostas para o público proporciona ao visitante um maior contato com a história e uma maior 
intimidade com a peça. 

 Os acervos têxteis e acessórios são fontes ricas de informação e cultura, pois possibilitam 
que através destas peças, possa ser narrada a história e representada à memória de uma 
sociedade. Os vestuários trazem com eles, muitas questões e indagações, que são carregadas de 
mistérios, curiosidades e descobertas. 

 A visitação das pessoas deficientes visuais em ambientes como museus, e a possibilidade 
de tocar nas peças têxteis, proporciona uma experiência diferenciada, pois aproxima e insere 
a sociedade nas mais diversas ações educativo-culturais, onde o museu passa a ser um local 
atrativo, proporcionando aos visitantes uma experiência diversificada e inovadora.
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Resumo: O presente trabalho pretende estudar os processos de degradação nos materiais 
empregados na pintura, em técnica óleo sobre tela, do pintor Iberê Camargo. Desta ciência 
é possível formular propostas de conservação preventiva. As instâncias de degradação físico-
químicas e os exemplos de Iberê e sua obra revelam como as questões de permanência não devem 
ser desconsideradas na atualidade!!! A discussão interdisciplinar entre arte e conservação visa 
estabelecer uma interfase entre os métodos da arte e como as escolhas de materiais e técnicas e 
como estas podem condicionar a permanência das obras.

Palavras-Chave: Conservação Preventiva. Iberê Camargo. Materiais na Arte. Restauração.

Introdução

 Para F. Gullar1, o artista foi pintor de prolífica obra numa época em que fazer arte era 
dispendioso demais. A leveza de cores da sua paleta transformava em colorido intenso os 
predominantes azuis, lilases e verdes. Em determinado ponto enquanto a paisagem em Iberê 
sofre uma brusca simplificação, a matéria pictórica adensa.

 As considerações preliminares deste trabalho são resultado da fase inicial em que esta 
pesquisa se encontra. A obra artística como a que interessa investigar neste trabalho possui 
certas condicionantes de permanência que é importante elencar: Por serem realizações recentes, 
a falta de pesquisa em obras modernistas no contexto da conservação e restauro, o tamanho das 
obras do artista, e a volubilidade dimensional e estrutural do chassi de madeira, a técnica por 
citar somente algumas, são questões determinantes que este estudo pretende elucidar a través 
da teoria e metodologia das ciências da conservação. Cabe perguntarmos e ao mesmo tempo 
elucidar, o quê acontece numa subjacência espessa com quase dois centímetros de camada 
pictórica como fazia Iberê? Qual o comportamento físico-químico deste substrato pictórico na 
iminente aparição de craquelamentos e perda pictórica?

1 GULLAR, Ferreira. Do fundo da matéria. Pag. 20. In: SALZTEIN, Sônia. Diálogos com Iberê Camargo. São 
Paulo. Editora Cosac&Naify, 2003.
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O Artista Militante

 A importância de Iberê Camargo não se restringe somente ao plano artístico, sua 
militância em defesa da classe artística o leva a liderar movimentos de vital relevância para 
a classe a nível nacional. A sua preocupação com questões fundamentais da arte o levam a 
escrever um telegrama ao então presidente G.Vargas2. Nele, Iberê “expõe a realidade do ensino 
de artes plásticas e a verdadeira situação do artista nacional”. Ele percebe de forma clara a 
limitada durabilidade e consistência dos produtos nacionais e a necessidade de uma atitude 
radical que crie uma mudança de rumo (Figura 1). Frente a esta indiferença das autoridades 
por não responder à audiência solicitada, o artista organiza o “Salão em Preto e Branco” um 
misto de ironia e protesto onde a ausência de cor era a denuncia pela pouca acessibilidade aos 
custosos materiais importados. No ano de 1955 foi a vez do Salão das Miniaturas. Em ambas 
as ocasiões, Iberê teve uma participação destacada como organizador dos certames. A atitude e 
preocupação com os materiais mostram o quanto eram importantes para ele a permanência e a 
preservação. 

 
Figura 1: Telegrama ao Presidente Vargas.

 Para A. Calvo (2006), a ação de preservar passa necessariamente pela adoção de rotinas 
de conservação preventiva. Em Brandi, entendemos que para preservar é importante conhecer 
o quê estamos preservando. Conservar para não restaurar assegurando, desta maneira, 
a estabilidade material e estética. Neste caso, uma metodologia científica de estudos é de 
caráter obrigatória. Como premissa deontológica3, uma proposta de conservação curativa e 
minimamente invasiva deve ser sempre a primeira escolha do restaurador. Nesse contexto, a 
atuação do restaurador é a interfase entre o passado e a manutenção da identidade e a memória 
do artista.

 Para Brandi, há uma ligação indissolúvel entre a obra de arte e a restauração. Esta 
se torna o momento metodológico de reconhecimento da obra na sua materialidade física 
adotando uma dupla função estética e histórica. Qualquer ato que altere a originalidade 

2 Fonte: Catálogo Iberê Camargo, “O Carretel – Meu Personagem”. Publicação da Fundação Iberê Camargo por 
ocasião da exposição homônima sobre a obra do artista. Com a curadoria de Michael Ashbury. Porto Alegre, 
março 2013- março de 2014. Pag. 11.
3 Código de Ética do Restaurador. Código de ética ICOM para Museus aprovado pela 21ª Assembleia Geral 
realizada em Seul, Coréia do Sul, em 8 de outubro de 2004.
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proposta pelo artista é considerado um falso histórico. (BRANDI, 2004, p. 28-33) Juntamente 
com o seu caráter exploratório, a pesquisa exige a identificação de fatores que determinem e 
justifiquem um objeto ou fenômeno que nem sempre está suficientemente descrito e detalhado, 
por exemplo, os materiais da arte contemporânea, independente do caráter efêmero da obra. 
A preservação de obras artísticas passa necessariamente pela adoção de rotinas de conservação 
preventiva. Para desenvolver um enfoque adequado é necessário entender o tipo de material 
envolvido e a maneira como este se comporta perante condições ambientais, físicas e químicas 
determinadas. É necessário que o método científico de estudo seja abrangente em conhecer 
os materiais e sua composição química e as possibilidades físicas de adaptação. A partir deste 
ponto podemos empreender qualquer iniciativa que vise instaurar práticas de estabilidade. Ou 
mesmo, antes de iniciar qualquer tarefa de restauração.

 Uma interface densa entre a base de preparação e o verniz abre a possibilidade de 
ter uma subjacência “fresca” e o surgimento de condições instáveis da camada pictórica e da 
imprimadura. Para Cattani4, a relação entre figura e fundo na obra de Iberê é substituída por 
jogos de superfície, o artista modela as imagens com a carne maleável da tinta, criando-as com 
espessura corpórea.

 Nas diretrizes apresentadas por Ralph Mayer5 no seu manual vemos que o capítulo 
Nº13 dá ênfase nas questões da química no contexto da arte, uma das questões que surgem 
na contextualização contemporânea será determinar o quanto estas condicionantes de 
permanência são importantes e respeitadas pelos artistas na execução. Para Iberê estas foram 
importantes, e muito. O artista aprendeu técnicas de preparo e mistura de materiais durante 
sua estadia na Europa. Mesmo assim, seu trabalho apresentou problemas de estabilidade 
material em algumas obras de óleo sobre tela havendo passado apenas 30 anos da sua execução. 
Podemos obter respostas a questões da arte e do fazer artístico se estudarmos a técnica e estilo 
deste modernista6  que atravessou o século vinte e, mesmo sem atrelar seu nome à vanguarda 
nenhuma, é referente ainda na atualidade pelas questões que levantou na sua prolífica obra.

 Uma das questões relevantes da fase compreendida entre 1960-1980 onde o artista 
adota o personagem carretel é a repetição. O elemento que na infância ocupou o imaginário 
e as brincadeiras do menino Iberê em Restinga Seca - RS, agora, e sem limites aparentes, 
volta a encarnar na materialidade pictórica como um marco na moderna história da arte no 
Brasil. Sobre esta tipologia gestual Deleuze agrega: “Se a repetição existe, ela exprime uma 
universalidade contra o particular, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade 
contra a permanência [...] a repetição é a transgressão” (DELEUZE, 1988). Para Burke (2003), 
ao utilizarmos uma imagem podemos conhecer como essa representação influencia em várias 
esferas da vida social, ajudando a desvendar o sentido dado ao mundo em cada época. Época 
que o artista viveu intensamente e não se furtou a plasmar na sua densa matéria artística as 
questões desse turbulento final de século. A pertinência deste registro histórico presente de 

4 CATTANI, Icleia. Figuras e Lugares nas Pinturas de Iberê. Pag. 79. In: SALZTEIN, Sônia. Diálogos com Iberê 
Camargo. São Paulo. Editora Cosac&Naify, 2003.
5 Fica evidente MAYER, Ralph. Manual do Artista de Técnicas e Materiais. Tradução de Christine Nazareth.-2ª 
ed.- São Paulo: Martins Fortes, 1999.
 6 “É preferível ser um verme mas ser você mesmo”, respondendo se ele aderiria a alguma vanguarda. In: Salztein, 
Sônia (Op. Cit) pág. 14.
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forma inequívoca na obra de Iberê a entendemos com Panofsky. Ele agrega que os signos e 
estruturas são registros que expressam processos de assinalamento e construção. Tal registro 
tem a qualidade de emergir da corrente do tempo e nesse momento podem ser estudados pelo 
historiador (1979, pág. 36).

 Desta maneira, se nosso objetivo geral é analisar o comportamento dos materiais, 
assim como a técnica do artista, onde, por motivos que é necessário elucidar há problemas 
de estabilidade material e danos que não foram causados por eventuais acidentes ou questões 
relativas à guarda do acervo em reservas técnicas. 

 Nessa densidade existem respostas que ajudarão a entender problemas sobre os quais o 
artista teve consciência, porém, pelo efeito do tempo, não foi capaz de evitar. 

 Um dos vídeos institucionais da Fundação chamado “Iberê em Processo”7 mostra a 
maneira como o artista forma camadas entre as quais deixa repousar três a quatro dias aplicando 
em forma de emplastros. Este fato somado aos recorrentes riscos8 realizados como “desenho” 
onde o traçado da camada apresenta lacunas expressivas de tintas, criando assim, contrastes 
de evidente fraqueza estrutural. Esta condição passível de reavaliação e cuidado, devido à 
descontinuidade superficial da camada pictórica é, sem duvida, um rico elemento expressivo 
no repertório do artista, porém, um antecedente digno de cuidados quando nos referimos a 
qualidade estrutural de uma superfície em constante tensão. 

 Sobre esta questão é importante vermos o aporte que faz Calvo (2002, pág. 145), uma 
camada pictórica apresenta uma ou mais aplicações em sua composição de base. Estas, em 
condições naturais de exposição são vulneráveis a fatores externos (luz, umidade, temperatura 
e contaminação), que alteram sua composição química e tipológica pela junção de fatores que 
incidem na degradação e estabilidade. O aparecimento de craquelamentos prematuros na obra 
de Iberê (30 anos após a execução), sob a ótica que Calvo propõe nos faz pensar seriamente na 
técnica empregada pelo artista. Não havendo condições de guarda precárias, incidência de luz, 
temperatura ou ação mecânica podemos levantar a hipótese de que a técnica seja causadora 
destas alterações mecânicas. A questão sazonal do país é algo que não devemos deixar de 
fora como fator de acentuada degradação de bens culturais. Da mesma forma, entender seu 
comportamento nas condições ambientais do espaço expositivo e reserva técnica. Determinar, 
baseado na identificação dos materiais, quais serão os cuidados que preservem de forma efetiva 
os densos substratos pictóricos executados nesta fase. Avaliaremos o estado de conservação do 
suporte das telas através de exames microscópicos. Esta identificação será fácil de fazer já que o 
artista utilizava materiais que encontramos no mercado: marcas Windsor & Newton e Lefranc.

 Os autores M. GOMES9, CALVO (2002, pág. 127-155), relatam uma série de maneiras 
como uma camada pictórica pode apresentar craquelamentos e perdas pictóricas decorrente de 
inúmeros processos químicos. Da mesma forma, Figueiredo Junior (2012, pág. 94-99), Matteini 
& Moles (capítulo 4), Moya & Viña Ferrer (capítulos 6 e 14), fundamentam cientificamente 

8 Podemos citar a obra Meu personagem, óleo sobre tela (1962), 35x46, Particular. Nesta obra esta técnica é evidente 
pela aparição do linho no substrato. Iberê utiliza uma espátula, o cabo de um pincel para conseguir tal efeito.
9 Na obra “Examenes científicos aplicados a la conservación y restauración”, capítulos IV e V a autora faz um 
detalhamento destas patologias e comportamentos dos substratos.
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o comportamento físico/químico e as reações de catálise e comportamento dos substratos 
pictóricos. Estas fontes, entre outras encontradas em reservatórios científicos disponíveis na 
rede, que aqui não caberia citar, serão o alicerce metodológico para elucidar o comportamento 
dos polímeros como substâncias filmogênicas. 

 Em decorrência da exposição “Pintura Pura”, organizada pela Fundação Iberê Camargo 
no ano de 2004, foi realizado o restauro de 10 obras do artista. No relatório de atividades, 
Bachettini e Corrêa10 nos aportam: 

A restauração destas dez obras para exposição Pintura Pura foi instigante e um 
grande aprendizado sobre técnica pictórica deste grande artista. Os suportes 
utilizados pelo artista foram tela, madeira, papel e todos receberam espessas 
camadas de tinta óleo. O trabalho mostrou-se interessante não só pelos problemas 
que apresentavam, mas principalmente pela sua pintura ser uma pintura viva, 
até hoje as camadas espessas das tintas a óleo estão em processo de secagem. A 
restauração devolveu às obras o vigor da sua pintura que estavam escondidas atrás 
de sujidades e fungos que encobriam texturas e sutilezas das cores. O processo 
constou basicamente de quatro etapas: desinfestação, higienização, fixação e 
reintegração pictórica.

 As restauradoras sustentam que a camada pictórica de Iberê possui uma superfície seca 
e envernizada e um substrato ainda em processo de secagem. Por vezes a descontinuidade da 
pintura do artista quando ele corta a camada pictórica com riscos que acabam evidenciando a 
base de preparação e o linho são inúmeras na fase “Carretéis”. Surgem os questionamentos: São 
estes motivos os causadores da acentuada degradação de uma obra tão recente? 
 

Figura 2: Esquema estratigráfico.

10 BACHETTINI, Andréa; CORRÊA, Naida. Restauração das Obras de Iberê Camargo para exposição Pintura 
Pura. In: XIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens 
Culturais ABRACOR. Anais. Porto Alegre, 2009. p. 143-147.
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Figura 3: Obra Meu Personagem, OST. 1962.

 Analisar sob a ótica científica e metodológica da conservação e restauro a densa 
subjacência pictórica de uma obra é tarefa complicada e destrutiva. Nesta fase da investigação 
são necessárias as análises laboratoriais. Estas amostras não podem ser retiradas de obras 
originais. Não é nossa pretensão destruir, muito pelo contrário. Acrescentaremos na medida 
que nosso objeto de pesquisa seja idêntico ao que pretendemos estudar. Desta forma devemos 
recriar a contingência que apresenta a obra do artista da forma mais idêntica possível. 

 Por meio das recriações é possível determinar o comportamento de uma camada 
pictórica densa, parecidas com as do artista. Neste ponto, as câmeras de envelhecimento que 
dispõe o Laboratório de análise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no laboratório 
de Design e Seleção de Materiais, equipadas com controle de umidade e temperatura serão de 
extrema utilidade. 

 A caracterização analítica e físico-química das amostras de matéria prima da obra deve 
ser identificada com auxílio de instrumental científico de análise. Esta fase analítica deve contar 
com o apoio do LdSM da UFRGS e seu corpo docente e técnico. 

 Os exames organolépticos11  são uma rica fonte de informação que deve ser documentada 
com o auxílio da fotografia digital. Utilizamos lupas de aumento identificando em fase inicial 
o estado de conservação em que uma obra ingressa no laboratório. Serão realizadas fotografias 
digitais com luz visível, ultravioleta (UV), análise com microscópio eletrônico de varredura 
(MEV/EDS). As amostras obtidas serão analisadas no LdSM da UFRGS Com a colaboração 
do corpo docente da linha de pesquisa “Patrimônio histórico, materiais, museologia e design”, 
gerando assim material gráfico de importante valor científico. Serão comparadas as análises na 
luz da bibliografia para um pertinente confronto teórico/prático. Cópias de camadas pictóricas 
como as realizadas pelo artista serão testadas em câmaras de envelhecimento para recriar 

11 Organoléptico: Exames superficiais e estratigráficos com lupa de aumento. In: CALVO, Ana. Técnicas e 
Conservação de Pintura. Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes da Universidade Católica 
Portuguesa. Livraria Civilização Editora; Porto, 2006. P.34.
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situações de contingência encontradas em um tempo definido (50 ou 75 anos, por ex.), com 
estas podemos elucidar a possível reação de uma amostra de tinta, seu comportamento físico, e 
elaborar, a partir disso, uma proposta de conservação.

A Teoria Versus A Prática

 Um plano de trabalho que contemple as diversas abordagens da arte e as questões da 
materialidade passa pela leitura fundamental de autores como Askeland & Phulé, Ana Calvo, 
Mª Luisa Gómez, M. Rizzo, Matteini & Moles, Figueiredo Jr. dos quais serão realizados os 
cruzamentos de dados e a coleta de informações exploratórias e descritivas. Já que os processos 
de integralização e preservação de coleções requerem uma constante renovação e reciclagem de 
conhecimentos do profissional conservador, é necessária a utilização de estudos de casos atuais. 
A Fundação Getty publica regularmente12 suas revistas eletrônicas com pesquisas científicas 
na área de conservação de bens culturais. Desta fonte serão utilizados casos de trabalhos que 
confrontem a problemática da permanência dos materiais na arte contemporânea. 

 Serão realizadas, também, entrevistas com pessoas do convívio de Iberê Camargo: 
Carlos Vergara, Eduardo Haesbart, Mônica Zielinsky. Pessoas que por sua vez acrescentarão 
no trabalho com seus depoimentos pessoais sobre a temática da escolha e importância dos 
materiais na arte contemporânea e na sua obra pessoal.

 Embora nem todos trabalhem com técnicas de óleo sobre tela, serão relevantes em 
expandir a discussão para outros técnicas e materiais e a importância da escolha do material 
adequado para garantir a permanência. Esta instância de debate deve propiciar questionamentos 
que ajudem a pensar o fazer da arte atual. Pensar na maneira como a ferrugem ocupa espaço 
na obra pictórica de Antonio Dias, por exemplo, e a maneira como seu trabalho pode ser 
condicionado pela oxidação, as mesmas devem ser colocadas sob a ótica científica da conservação. 
Como devem comportar-se os trabalhos de Karin Lambrecht que realizados com sangue 
animal. A opinião e depoimento desta importante artista deve ser um contraponto e opinião a 
nossa discussão. Alertar para questões tão necessárias à arte contemporânea e estabelecer esse 
diálogo certamente pode dar ênfase em instâncias que prolonguem a conservação das obras de 
estes e outros artistas. O gesto criativo nem sempre segue alguma lógica ou atende a normativas 
prévias ao pensar na escolha de misturas com elementos orgânicos e inorgânicos. 

 Para Askeland e Phulé, no caso dos materiais poliméricos e suas misturas (derivados 
plásticos, presentes em muitas misturas empregadas na arte), podem sofrer alterações 
consideráveis dependendo do processo de catálise e polimerização (2008, pág. 289-291). Este 
comportamento também é explicado por Meyer de forma mais acessível ao leigo no capítulo 
dedicado à química do seu manual. Seria interessante perguntar: Quantos artistas leram com 
calma e atenção sobre estas questões básicas de composição material?

 Para além de suscitar polêmica pretendemos criar consciência sobre algo que deveria 
ser uma premissa: Praticamente todos os materiais que usamos no quotidiano estão fadados 
a desintegrar. Saber isto pode dar uma dimensão extra de tudo que acontece quando o artista 

12 Disponível em: <http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/> . Acesso em 01/06/2015.
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deixa seu pincel ou espátula limpos para começar outro trabalho, é no nosso entender, uma 
necessidade.

 Os resultados obtidos a partir de esta comparativa de dados devem ser divulgados 
em congressos, seminários e possíveis publicações de artigos científicos com a finalidade de 
acrescentar vida ao fazer artístico.
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Resumo: O presente trabalho está vinculado ao Laboratório de Educação para o Patrimônio, 
LEP, e tem como foco a funcionalidade de jogos e brincadeiras no âmbito do patrimônio cultural 
material e imaterial. Dentro deste horizonte, em colaboração com o Museu do Doce da UFPel, 
foi desenvolvida uma série de jogos para crianças e adultos, a fim de propiciar uma aproximação 
agradável, lúdica e pedagógica com alguns bens culturais da cidade de Pelotas, entre eles algumas 
edificações do entorno da Praça Coronel Pedro Osório e os doces tradicionais. Partindo da 
premissa de que o jogo é um facilitador da aprendizagem, foi elaborado um kit intitulado 
“Brincando com o patrimônio”, formado por três jogos com foco no patrimônio cultural de 
Pelotas: o primeiro é um quebra-cabeças, com imagens de casarões da Praça Coronel Pedro 
Osorio; o segundo é um jogo de cartas – o Pife Doce -  sobre os doces inventariados no INRC 
(Inventário Nacional de Referências Culturais); o  terceiro é um labirinto onde os participantes 
devem identificar e colocar no local correto as imagens dos casarões do centro histórico de 
Pelotas a partir de informações oferecidas no decorrer do jogo. 

Palavras-chave: Jogos educativos. Patrimônio. Educação para o Patrimônio.

Educação para o Patrimônio

 Este trabalho trata do processo de criação de jogos para crianças e adultos com o 
objetivo de propiciar uma aproximação agradável, lúdica e pedagógica a alguns bens culturais 
da cidade. Entre esses bens patrimoniais estão os prédios do entorno da Praça Coronel Pedro 
Osório e os doces tradicionais de Pelotas.

 Educação para o patrimônio é a que se dá em uma relação direta com o bem patrimonial. 
Essa relação como patrimônio cumpre um papel identitário - ao reafirmar identidades e ao 
trazer à baila referências de um passado por vezes desconhecido – e se mostra como uma forma 
de apropriação do patrimônio cultural.

De acordo com Maria Celia Santos (2002):

A educação alimenta-se da tradição, sendo está o suporte essencial que lhe 
dá sentido, fornecendo a base necessária para a construção e reconstrução do 
conhecimento (SANTOS, 2002, p. 04).
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 E Magali Cabral (2012) escreve que a educação é garantia de acesso ao conhecimento, 
e é responsável por formar indivíduos críticos, criativos e autônomos, capazes de agir e de 
transformar o meio no qual estão inseridos.  Através educação para o patrimônio se busca 
reconhecimento do patrimônio material ou imaterial como importante para as comunidades 
envolvidas. O IPHAN define educação patrimonial como:

[…] todos os processos educativos que primem pela construção coletiva do 
conhecimento, pela dialogicidade entre os agentes sociais e pela participação 
efetiva das comunidades detentoras das referências culturais onde convivem 
noções de patrimônio cultural diversas (IPHAN, 2014).

 O desenvolvimento de um trabalho educacional - centrado no patrimônio cultural 
e com forte apelo ao senso crítico - é de fundamental relevância e possibilita aos diferentes 
públicos a devida apropriação de seus bens culturais.

 O usufruto do bem patrimonial e a criação cultural decorrentes da relação direta com 
o patrimônio têm qualidades de inserção cultural e social que são desejáveis e promovem a 
apropriação desses bens pelos sujeitos que passam por essa experiência. Busca-se nesse processo 
que o sujeito que se apropria do bem patrimonial passe a percebê-lo como parte de sua própria 
vida e história na qual o patrimônio cumpre um papel identitário.

 O reconhecimento do patrimônio se dá (também) por meio da educação através de 
ações educativas, que visam a valorização do patrimônio e a apreensão da memória cultural, 
mediadoras entre o bem cultural e a comunidade.  Santos (2002) coloca que a educação se apoia 
na construção e reconstrução do patrimônio cultural, no sentido de que acontece sempre sobre 
o substrato cultural construído pelas ações do homem.

Criando os jogos

 O Laboratório de Educação para o Patrimônio – LEP, projeto vinculado ao curso de 
Museologia da UFPEL, pretende refletir sobre os museus como agentes educativos e colaborar 
para a qualificação das ações educativas desenvolvidas por estas instituições. Para tanto, entre 
outras ações, desenvolveu-se uma série de jogos para crianças e adultos, que buscam uma 
aproximação agradável, lúdica e pedagógica com alguns bens culturais da cidade de Pelotas.

 A necessidade da elaboração dos jogos foi evidenciada a partir de levantamento1  
realizado pelo laboratório com os museus cadastrados no Sistema Municipal de Museus de 
Pelotas (SMM)2. Esse levantamento buscou conhecer as atividades educativas realizadas 
pelas instituições museológicas pelotenses e os resultados mostraram que os museus não 
desenvolvem, de forma regular, ações educativas voltadas para o patrimônio.

1 Ver artigo relatando os dados dessa pesquisa: CRUZ, P. C.; CASTRO, R. B.; GASTAUD, C. R. Considerações 
sobre a educação para patrimônio no município de Pelotas-RS: Uma possibilidade de aproximar museu e cidade. 
Caderno Temático de Educação Patrimonial Diálogos entre Escola, Museu e Cidade, p. 50 - 56, 26 jan. 2015. 
Disponível em: <http://casadopatrimoniojp.com/wp-content/uploads/2015/01/Consideracoes-sobre-a-educacao-
para-patrimonio-no-municipio-de-Pelotas-RS_uma-possibilidade-de-aproximar-museu-e-cidade.pdf>.
2 SMM:< http://www.pelotas.com.br/smm/ - >. Acesso em: 05/06/2015.
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 Além de considerar a importância dos museus cumprirem seu papel educativo através 
das atividades educacionais com foco em seus acervos, buscou-se refletir acerca da cidade 
como território educativo. A pedagoga Jaqueline Moll escreve que, [...] a cidade precisa ser 
compreendida como território vivo, permanentemente concebido, reconhecido e produzido 
pelos sujeitos que a habitam. É preciso associar a escola ao conceito de cidade educadora, pois a 
cidade, no seu conjunto, oferecerá intencionalmente às novas gerações experiências contínuas 
e significativas em todas as esferas e temas da vida (MOLL, 2009, p. 15).

 Entre múltiplas possibilidades de ação educativa optou-se por criar jogos que 
propiciassem uma aproximação do jogador com o bem cultural, pensando com Zorzal e Kirner 
que escrevem que o jogo permite que o usuário estabeleça oportunidades de encontrar soluções 
e interagir com outros usuários, permitindo então o processo de atividades colaborativas e 
ampliando as estratégias coletivas de uma maneira estimulante e lúdica (ZORZAL e KIRNER, 
2005, p.01).
Vania Dohme escreve sobre o brincar:

O brincar pode fazer parte de um processo de aculturamento para a criança 
de diferentes origens, onde elas tomam contato e fazem trocas de experiências 
e pontos de vista. O tocar e o abraçar, olhar nos olhos e rir juntos pode ser 
importante em um processo de pluralidade cultural, desaceleração de estereótipos 
sexuais e maior compreensão das necessidades especiais (DOHME, 2008, p. 14).

 Ainda de acordo Dohnme, o jogo pode ser um condutor de um determinado conteúdo, 
ou seja, jogo é um facilitador da aprendizagem, é valido afirmar que o jogo educativo com 
foco no patrimônio cultural proporciona uma aproximação lúdica e educativa, entre o público/
jogador e o bem cultural em foco.

 Com este princípio foi elaborado um primeiro conjunto formado por três jogos com 
foco no patrimônio cultural de Pelotas: o primeiro é um quebra-cabeça, com imagens dos 
casarões do entorno da Praça Coronel Pedro Osório; o segundo é um jogo de cartas sobre 
os doces inventariados no INRC (Inventário Nacional de Referências Culturais); o terceiro é 
um jogo de trilha no qual, sobre a planta baixa da Praça Coronel Pedro Osório, devem ser 
identificados e localizados casarões  do centro histórico de Pelotas.

Os jogos

 Na elaboração dos jogos considerou-se fundamental que fossem capazes de proporcionar 
o reconhecimento e valorização do patrimônio cultural de forma criativa e lúdica.

Jogo 1 – Quebra-cabeça da Praça (figura 1) - para a execução do quebra-cabeça, foram 
fotografadas as casas da Praça Coronel Pedro Osório de números 2, 6, 8, a Prefeitura Municipal, 
a Biblioteca Pública, o Grande Hotel e o antigo Banco do Brasil. As imagens foram editadas e 
enviadas para a impressão em quebra-cabeça de 35 peças, no tamanho 21x29 cm, em papelão 
grosso com acabamento fotográfico de alto brilho.

 O quebra cabeça é voltado para crianças que ainda não dominam a leitura, tem como 
objetivo mostrar alguns dos bens culturais do município. Diariamente muitas crianças passam 
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na frente dos prédios históricos e não os reconhecem como patrimônio. Esse jogo busca 
informar o jogador de esses locais são parte da história da cidade.

Figura 1: Quebra cabeça.
Fonte: Fotografia das autoras, 2014.

Jogo 2 – “Pife Doce” (figura 2) – Trata-se de dois conjuntos de cartas, sendo um com a imagem 
dos doces e uma lista dos ingredientes utilizados em sua preparação e o outro com cada carta 
representando um dos diversos ingredientes que entram na elaboração de diversos doces. Cada 
jogador retira uma carta do conjunto 1 (carta de receita) e descobre que doce deverá montar 
em sua “mão”. Os jogadores recebem inicialmente 5 cartas de ingredientes e a cada rodada 
compram uma carta e descartam outra, com o objetivo de juntar os ingredientes necessários 
para o doce indicado. Quem juntar os ingredientes para o seu doce em primeiro lugar, vence a 
rodada e soma pontos, que variam de acordo com a complexidade do mesmo e estão indicados 
na carta da receita. Ao final do número de rodadas combinado, ou ao completar a somatória de 
pontos acordada, o jogo se encerra com a vitória do jogador com maior pontuação.

Figura 2: Pife doce.
Fonte: Fotografia das autoras, 2014.

 Esse material foi elaborado a partir de pesquisa no INRC Produção de doces tradicionais 
pelotenses3, que ocorreu em 2006 e inventariou 14 doces divididos em duas categorias: doces da 
zona rural ou doces coloniais e doces da zona urbana ou doces finos.



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r112

Jogo 3 – “Que casa é? ” (figura 3) - na construção desse jogo foi utilizado um banner tamanho 
90x90cm com uma representação da planta baixa da Praça Coronel Pedro Osorio e as imagens 
dos seguintes monumentos do entorno da praça: Casarão 1, 2, 3, 6, 8, o Grande Hotel, a 
Prefeitura Municipal, a Bibliotheca Pública Pelotense, o Clube Caixeiral, o Theatro Sete de 
Abril, a Empresa de Pompas Fúnebres Moreira Lopes, e a Fonte das Nereidas.

 

Figura 3: Que casa é?
Fonte: Fotografia das autoras, 2014.

 Nesse exercício os participantes devem posicionar na planta da Praça Coronel Pedro 
Osório, os monumentos históricos em suas respectivas localizações. Para isso sorteiam uma 
carta, que contem dicas históricas sobre um dos bens culturais. A partir dessas informações os 
participantes devem escolher o monumento correto e fixar no lugar correspondente.

Aplicação no “Dia do Patrimônio”

 Os protótipos dos jogos, feitos de forma artesanal pela equipe do LEP para este fim, foram 
utilizados pelos visitantes da Casa 8, sede do Museu do Doce, durante o “Dia do Patrimônio”, 
evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Pelotas que ocorreu nos 
dias 16 e 17 de agosto de 2014.

 Com a realização da atividade foi possível avaliar melhor como essas atividades, 
desenvolvidas a partir do patrimônio - tanto edificado, quanto imaterial - são recebidas pela 
comunidade participante.

 A observação das “partidas” possibilitou, por exemplo, a constatação de que o baralho 
do “Pife Doce” precisava de um número maior de cartas e que as cartas de informações do “Que 
casa é? ” deveria ter seu vocabulário simplificado bem como a complexidade das informações 
oferecidas. Para melhor compreender a recepção do público, solicitou-se a todos os jogadores 

3 Financiada pela Unesco e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio do Programa Monumenta.  
A realização do INRC – Produção de doces tradicionais pelotenses teve como proponente a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Pelotas (CDL) e contou com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas e do Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Para saber mais sobre o INRC – Produção de doces 
tradicionais pelotenses ler RIETH, Flávia et al. Inventário nacional de referências culturais: produção de doces 
tradicionais pelotenses (relatório final). Pelotas: Ed. Universitária/UFPel, v. 1, 2008.
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que deixassem sua opinião por escrito. Observamos durante os dois dias de evento, que a 
maioria dos nossos jogadores era constituída por adultos, que demonstraram grande interesse 
pelo “Pife Doce” e pelo “Que casa é? ”, este último, por ser mais demorado e necessitar de um 
maior domínio da leitura, se mostrou pouco acessível às crianças menores de oito anos, que 
se interessaram mais pelo Quebra cabeça, elas convidavam os pais a ajudarem e ao final da 
montagem questionavam acerca dos Casarões.

 A continuidade do processo de avaliação é o princípio que garante que os processos 
se tornarão sistemáticos e permitirão a comparabilidade dos resultados no decorrer do tempo 
(CURY, 2005, p.129), para isso, além das avaliações escritas, conversamos com alguns usuários 
após os jogos, registrando suas expectativas, impressões e sugestões que foram tabuladas e 
consideradas no processo de construção dos jogos.

Aplicação na Semana da Criança no Museu do Doce

 Os jogos foram utilizados novamente durante a semana da criança no Museu do Doce 
que ocorreu entre 6 e 10 de outubro (figuras 4). Os jogos passaram por uma reformulação onde 
o Pife Doce ganhou mais cartas de ingredientes, oportunizando a ampliação do número de 
jogadores, de 4 para 8. O Que casa é? foi adequado ao público esperado - escolas agendadas 
para visita ao Museu, com turmas de crianças na faixa etária de 5 e 10 anos -  pela simplificação 
da linguagem das cartas dedicas.

 Como o número de participantes das atividades superaria o número de jogadores 
dos jogos oferecidos, oferecemos desenhos dos casarões para colorir e folhas em branco para 
desenhar, para que as crianças pudessem se alternar em todas as atividades. Os desenhos foram 
expostos num mural no Museu.

Figura 5: Crianças montando o quebra cabeça.
Fonte: Museu do Doce, 2014

 Um total de 72 crianças participaram das atividades, e observamos que o quebra cabeça 
continuou sendo o mais acessível, o grau de dificuldade do Que casa é? diminuiu razoavelmente, 
e foi bem aceito pelas crianças entre 8 e 10 anos, que pediam para jogar diversas vezes. O 
Pife Doce, por outro lado, se mostrou monótono, aparentemente as crianças não têm o hábito 
dos jogos de cartas e desconhecem a dinâmica do Pife tradicional, então precisam aprender o 
básico o que se mostrou difícil de realizar naquela situação.
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Considerações finais

 O universo da Educação para o Patrimônio oferece uma série de possibilidades. A 
partir da elaboração dos jogos “Brincando com o Patrimônio” o LEP pretende dar subsídios 
aos centros culturais na divulgação e preservação dos bens culturais.

 Ao tomar o patrimônio cultural[...]como tema transversal, interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar, ato essencial ao processo educativo para potencializar o uso dos espaços 
públicos e comunitários como espaços formativos (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 27).

 É testando os jogos que podemos identificar os erros e acertos do jogo. Na primeira 
utilização, o Que casa é? se mostrou o mais complexo, contudo atingiu o objetivo que era 
informar os participantes (adultos, todavia), da história e perpetuar a importância da preservação 
dos bens culturais de Pelotas.  Quando confeccionamos o quebra cabeça pensávamos que 
ele seria apreciado somente pelas crianças, entretanto muitos jovens e adultos se sentaram 
prazerosamente para montar o quebra cabeça. Buscamos aprimorar os jogos a cada utilização 
deles por parte da comunidade, baseando-nos na observação e nos relatos dos participantes.

 O processo educacional não acontece apenas na escola, pode e deve se dar em muitos 
lugares e assumir muitas formas. As ações educativas que tem o patrimônio como mote e se 
dão em lugares como o Museu do Doce oferecem oportunidades pedagógicas significativas que 
colaboram para que os museus cumpram seu papel social. As ações educativas, mediadoras 
entre o bem cultural e a comunidade, visam a valorização do patrimônio e a apreensão da 
memória cultural. Através dos jogos é possível uma aproximação/apropriação lúdica dos bens 
patrimoniais.
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Resumo: Um museu, segundo o Conselho Internacional de Museus - ICOM (2007), é uma 
instituição sem fins lucrativos que adquire, preserva e expõe os testemunhos do homem e do 
seu entorno. A partir das linguagens que opera, são duplos simbólicos de suas realidades. No 
atual contexto tecnológico, sua condição e finalidade de existência, deve refletir as demandas 
e os anseios de uma sociedade em constante processo de aceleração informacional, (re) 
conexão e interação a partir do advento das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s) computacional. Na cibercultura, onde as relações sociais são estabelecidas em redes 
rizomáticas, os museus devem tornar-se atraentes e úteis para a sociedade atual. Portanto, a 
partir de teorias sobre “Museu Difuso”, termo cunhado originalmente nos anos de 1970 pela 
museologia italiana, podemos pensar o estatuto do museu na contemporaneidade como um 
centro interpretativo de informação, potência de memórias coletivas e colaborativas sobre a 
cidade. Memórias narradas, onde o sujeito atualiza sua condição de coautor, agente do seu 
próprio contexto a partir das tecnologias do seu cotidiano. Para além do lugar da salvaguarda 
e de exposição de objetos isolados no tempo e no espaço, compreende-se assim a cidade, no 
contexto tecnológico das redes, como um museu difuso: em estado de conexão, de potência 
interativa e assim, potencialmente colaborativo.

Palavras-chave: Museu. Cibercultura. Tecnologias da Informação e Comunicação. Museu 
Difuso. Museu Vivo. Museu Interface.

Museu para quê (M)

 Comecemos esse artigo com o mesmo objetivo de inúmeros outros trabalhos de 
museólogos e profissionais de museus: buscamos definir esta instituição/fenômeno que é o 
“Museu”. Qual sua finalidade? Sua função? Quais atividades são responsáveis? Em resumo, 
existe para quê e para quem?

 Esses questionamentos que surgem, intra e extra muros, não devem passar despercebidos 
pelas áreas e profissionais que tem o museu como seu espaço de ação, pois surgem como 
consequência de uma sociedade, e aqui nos referimos mais a realidade brasileira, que não 
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compreende o museu, ou que ainda o percebe em uma lógica do séc. XVI que o tratava como 
depósito, gabinete de curiosidade ou do séc. XIX como um espaço físico sacralizado, dedicado à 
arte e à história “culta”, pertencente a uma elite intelectual. E não podemos esquecer da questão 
do que é o patrimônio de um estado, nação, comunidade. Pertence a quem? Outras questões 
relevantes nesse contexto, mas que aqui não serão tratadas com a profundidades que merecem.

 Dentro desse panorama torna-se necessária a reflexão sobre a teoria e a prática dos 
museus, que caminham juntas, inter-relacionadas e que constituem o campo da museologia. 
Registra-se desde já que o Conselho Internacional de Museus (ICOM) nasceu com o objetivo 
de “desenvolver padrões e melhorar a qualidade da reflexão e dos serviços que o mundo museal 
oferece à sociedade” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.17). A partir da sua consolidação como 
instituição agregadora das discussões do campo da museologia, a definição mais comumente 
utilizada e geralmente aceita de museu foi formulada em 2007:

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe 
e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com 
fins de estudo, educação e deleite. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 63).

 Portanto, entendemos que a partir das linguagens que opera, sejam elas orais, visuais 
ou verbais, os museus são duplos simbólicos de suas realidades, interfaces de memórias, 
identidades e patrimônios. Mas o que acontece quando a realidade sofre alterações, quando a 
própria sociedade se vê a partir de outras lógicas, modos de ser e viver?

 No atual contexto tecnológico, a condição e finalidade de existência dos museus 
deve refletir, portanto, as demandas e os anseios dessa nova e alterada sociedade que está em 
constante processo de aceleração informacional, (re) conexão e interação a partir do advento 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) computacional. Assim, o museu pode 
ainda se apresentar como:

Uma função específica, que pode tomar a forma ou não de uma instituição, 
cujo objetivo é garantir, por meio da experiência sensível, o acúmulo e a 
transmissão da cultura entendida como o conjunto de aquisições que fazem de 
um ser geneticamente humano, um homem. (DELOCHE1 apud DESVALLÉES; 
MAIRESSE, 2013, p.66).

 Deloche indica o museu com uma função específica, a que proporciona uma experiência 
sensível, um museu interface entre os sujeitos e sua própria produção material e imaterial, sua 
cultura. Ressalta-se aqui a compreensão de interface como lugar de experiência, estado híbrido 
entre sistemas.

 Em consonância com Deloche, propõe-se que não se busque uma definição estanque 
desta instituição/fenômeno/função, mas que se possa percebê-la como museu virtual, 
entendendo que virtual não se opõe ao real, mas ao atual, na perspectiva do sociólogo Pierre Lévy 
(1996), uma possibilidade do vir a ser, do tornar-se. Um museu virtual é o estado de potência 

1 DELOCHE B. Museologica. Contradictions et logiques du musée, Mâcon, Éd. W. et M.N.E.S: 1985.
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do museu, todos aqueles que ainda não são em sua concretude, mas museus imaginários, que 
surgem a todo momento dentro dessa rede compartilhada de práticas, representações, crenças, 
lembranças, modos de ser, agir e pensar que na contemporaneidade podemos caracterizar 
como Cibercultura.

Cultura Digital e Cibercultura

 A sociedade da mídia em massa ou sociedade do espetáculo de Guy Debord (1997), 
também chamada era pós-industrial, ou pós-modernidade, narra o contexto em que a 
globalização se tornou possível, muito em função do desenvolvimento das Tecnologias de 
Informação e Comunicação.

 Com o surgimento da informática é possível identificar, no nosso atual período histórico, 
o que a Santaella (2003) chamou de convergência da Cultura das Mídias e da Cultura Digital. 
Compreende-se assim que as telecomunicações e a informática acabaram por se mesclar 
em uma gigantesca rede de troca de informações, de dados comprimidos e digitalizados 
num fluxo global constante que fluem, não somente de um centro para uma periferia, mas 
horizontalmente a partir de qualquer um que esteja interconectado nesse ambiente virtual, 
chamado de ciberespaço2.

 Lévy (1993, 1996, 2009, 2010), Lemos (2007) e Santaella (2003) caracterizam esse 
período de Cibercultura, onde evidenciam diferentes formas de interação e de sociabilidade, 
que emergem deste paradigma tecnológico, chamado de Cultura Digital: 

A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, 
simulação, tempo real, processos de virtualização, etc), vai criar uma nova relação 
entre a técnica e a vida social que chamaremos de Cibercultura. (LEMOS, 2007, 
p. 15).

 Sabendo que a sociedade é significativamente orientada pela tecnologia, e que por isso 
se molda a partir dela, os dispositivos tecnológicos que permeiam nosso cotidiano tais como 
máquinas digitais, smartphones, notebooks, tablets, etc., constituem-se como extensões/duplos 
da nossa própria existência, meios pelas quais interagimos e socializamos. Se o mundo analógico 
é digitalizado, convertido em um “mapa de bits” (bitmap), as atuais tecnologias da inteligência 
(LÉVY, 1993) possibilitarão aos sujeitos, na era das redes, a atualização da sua condição de 
coautor, o sujeito pode ser facilmente o agente do seu próprio contexto social.
No campo museal viu-se uma crescente criação e/ou adaptação de diversos museus, bibliotecas 
e acervos para o meio digital, transcritos para a linguagem eletrônica, que fazem usos de 
diferentes plataformas disponíveis online, no ciberespaço:

2 Ciberespaço: palavra de origem americana, empregada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William 
Gibson, em 1984, no romance Neuromancien. O Ciberespaço designa ali o universo das redes digitais como 
lugar de encontro e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. Existe no 
mundo, hoje, um fervilhar de correntes literárias, musicais, artísticas, quando não políticas, que falam em nome 
da cibercultura. (LÉVY, 2010, p. 104).
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Blogs e portais de depoimentos como o Museu da Pessoa oferecem essa 
oportunidade de registrar as memórias individuais, de transformar o privado em 
público, de autorizar a reformatação das memórias, e acima de tudo, de dividir a 
autoria. O coletivo parece ser atributo principal que faz da web um grande centro 
virtual da memória do mundo. (DODEBEI, 2006, p.14).

 Os laços sociais são fortalecidos através da (re) conexão, onde, a dinâmica da memória 
social virtual é transformada em sua potência através de uma nova forma de experenciação 
e agenciamentos múltiplos, coletivos e heterogêneos com os bens culturais que nos cercam. 
Dessa maneira, longe de nos entendermos hoje como seres online ou offline, nossos esforços de 
pesquisa devem vir do que Giselle Beiguelman (2003), artista digital e pesquisadora, introduziu 
como cibridismo, essa experiência de estar on e off ao mesmo tempo, simbioticamente.

Lógica das Redes

 A sociedade informacional, diferentemente de outrora onde a lógica binária prevalecia, 
atualmente se estrutura e vive a partir da lógica das redes, que atravessa todas as suas instâncias 
e saberes.

 Essa alteração, como já exposto, surgiu sobretudo com as novas TIC’s e o alcance das 
redes de comunicação em massa e acabaram por produzir diferentes formas de diferenciação 
e subjetivação. O indivíduo moderno, “sólido” contrapondo a compreensão da liquidez de 
Zygmunt Bauman (2001), acabou por tornar-se sujeito3  fluído, conectado de forma instantânea, 
dinâmica e mutável. Novos referenciais e formas de subjetivação são fundadas.

 Deleuze e Guattari (2000), na obra Mil Platôs, dissertam sobre a noção de rizoma. Os 
autores tratam basicamente do movimento das diferenças que agem no interior e no exterior das 
multiplicidades. Para além da compreensão e do tratamento clássico do indivíduo, identidade, 
ser e uno, para Deleuze e Guattari a diferença é o que permite o processo de criação que deve 
se repetir incansavelmente. Dessa maneira, da noção de que expressar as multiplicidades sem 
ter que ligá-las à unidade, nasce o rizoma. Com o termo multiplicidades, escapa-se do esquema 
binário de Uno-Múltiplo, que dão lugar agora aos jogos de forças, vetores que se ligam uns aos 
outros, simulando novas misturas.

3 Entende-se sujeito na perspectiva do de Stuart Hall. Na sua obra “A Identidade Cultural na Pós-Modernidade” 
(2004),  distinguem-se três noções de identidade do ser humano: o sujeito do Iluminismo, que é o indivíduo 
centrado e dotado de capacidades de razão; o sujeito sociológico moderno, que não é independente, uma vez que 
se forma pela relação que estabelece com os outros; e o sujeito pós-moderno, o qual não possui uma identidade 
fixa.
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Figura 1 - Esquema de um Rizoma
Fonte: <http://razaoinadequada.com/2013/09/21/deleuze-rizoma/>.

 Flávia Ferreira (2008) identifica e sistematiza algumas pistas para a produção de um 
rizoma, conforme obras de Deleuze e Gattari (2000):

a) Conexão, um ponto da rede sempre pode se ligar a outro;
b) Heterogeneidade, um rizoma é atravessado por conexões 
linguísticas, biológicas, políticas, materiais, culturais, econômicas, 
em todas as suas modalidades;
c) Multiplicidade, nesta instância não faz sentido falarmos de sujeito 
ou de objeto, já que se trata aqui de grandezas e determinações que 
se expandem de acordo com seus agenciamentos;
d) Ruptura a-significante, que dizem respeito aos processos de 
territorialização e desterritorialização;
e) Cartografia é um princípio metodológico, e diz respeito ao 
mapa traçado. Mapear significa acompanhar os movimentos e as 
retrações, os processos de invenção e de captura que se expandem 
e se desdobram, desterritorializando-se e reterriorializando-se no 
momento em que o mapa é projetado;
f) Decalque paralisa um determinado momento do mapa;

 Tendo esses princípios e a noção de rizoma como inspiração, o sociólogo Bruno Latour 
(1994), cria a Teoria Ator-Rede, que busca explicar o nascimento de um fato científico. Latour 
diz, que se na modernidade, de um lado as ciências tentavam purificar os saberes e experimentos, 
de outro a prática produzia cada vez mais hibridações. Assim, por mais que os fatos fossem 
instaurados pelos cientistas e estudiosos nas subjetividades, existia um outro plano contínuo 
onde tudo o que ficava exterior desta purificação se conectava com o que era considerado puro, 
produzindo o que o sociólogo chama de híbridos e que compõem o que as redes sociotécnicas. 
Esta rede é formada por fluxos, misturas e conexões de múltiplas entradas e saídas.

 A partir desta concepção, entendemos que na rede todos são atores, não só os humanos, 
mas também os dispositivos, não-humanos, já que não existe uma hierarquização entre os 
entes, que são produzidos e se produzem a cada momento. O que os liga são os interesses que se 
convergem e que não são centros, mas nós, portanto, na perspectiva latouriana das redes, não 
existe um lugar privilegiado para se falar sobre as coisas, múltiplas são as entradas e conexões 
que compõem algo como fato.
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Museu Difuso

 Qualquer museu está ou deveria estar intrinsecamente ligado ao seu território, não só 
por motivos específicos da região que proporcionam a sua fundação, mas também porque ele 
acaba, de alguma forma, por retratar, através das suas ferramentas de comunicação, a história e 
cultura própria desse território.

 Entendendo então a cidade como parte integrante da vivência e experienciação dos 
sujeitos, locus dos acontecimentos históricos, onde as memórias são ancoradas e as relações 
sociais são firmadas, e, ainda, percebendo o tecido urbano como uma gigantesca rede de 
agenciamentos múltiplos, hetegorêneos e dinâmicos é que nasce a noção de Museu Difuso. 
Tal “conceito” surge em 1980, quando o arquiteto e museólogo italiano Fredi Drugman em 
uma conferência no Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura do Politécnico de 
Milão introduz tal perspectiva. Drugman fala de um contexto onde natureza e cultura, coisas e 
pessoas são e se sentem indissociavelmente ligadas. 

 Sílvia Moreira, em sua dissertação intitulada Itinerários Culturais: O Museu Difuso 
(2010), nos explica que essa nova tipologia de museu nasce de uma longa discussão de 
Ecomuseu, surgida a partir dos anos de 1950, quando a sociedade conquista padrões, direitos 
sociais, culturais, econômicos e políticos. A partir dos anos de 1960, com o movimento de 
democratização da cultura, Georges-Henri Rivière inicia sua defesa de que a população deve-
se tornar uma componente da instituição museu e da sua organização. Já nos anos de 1970 
Hugues de Varine-Bohan desenvolve as práticas de museologia comunitária, criando e de 
fato colocando em prática o conceito de Ecomuseu, para distinguir um processo ou realidade 
diferente do museu dito tradicional. Marco desse câmbio de pensamento sobre o museu é o 
Movimento Internacional da Nova Museologia (MINOM-ICOM) que surge em 1972 na Mesa 
Redonda de Santiago do Chile, promovida pelo ICOM sob o tema “O desenvolvimento e o papel 
dos museus no mundo contemporâneo”. Neste debate se propôs a construção de uma nova prática 
social, na qual a noção de Museu Integral ganhou destaque. Agora a comunidade e o território 
fazem parte do patrimônio que deve ser salvaguardado pelo museu e, por isso, o mesmo acaba 
por rever a autoridade do seu espaço físico, por tantos séculos tido como sacralizado.

 Aliado a esse contexto, o aparecimento de uma nova estrutura social, a globalização e o 
uso cotidiano das TIC’s induz as instituições a uma profunda reestruturação de suas lógicas. Vê-
se a partir dos anos de 1980 o surgimento da sociedade em rede. Ainda conforme Moreira (2010) 
é nesta altura que o arquiteto e museólogo Fredi Drugman procura valorizar o Museu Difuso 
como uma noção, conceito em aberto, conjunto de museus, paisagem e património cultural 
que deve participar em duas direções: promover medidas de desenvolvimento, valorização e 
diferenciação da sua identidade própria, seu território por excelência e, recorrendo à inovação 
tecnológica, renovar a imagem e a capacidade de comunicação de todo o sistema:

Un museo diffuso, per scoprire il rapporto. fra storia e territorio. Il concetto di “museo diffuso” sottolinea lo stretto 
rapporto fra storia e territorio e l’impegno del Museo nel valorizzare i luoghi della memoria presenti nel tessuto 
cittadino. Sono molte, infatti le tracce che la città conserva.
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Museu difuso no território [...] faz parte de um sistema real, feito de itinerários 
físicos e aquisição de conhecimentos através do contacto directo com a obra e o 
habitat, e de um sistema virtual no qual as obras contidas no interior do museu 
são representadas mediante modernos sistemas tecnológicos. Os objectos no 
seu local original dão origem a uma malha de relações de itinerários culturais 
físicos aos quais se sobrepõe uma malha virtual que liga estes pontos, amplifica 
e clarifica-os, possibilitando a criação de uma identidade simbólica com o lugar 
(MOREIRA, 2010, p. 03).

 Os museus e os demais espaços na cidade são entendidos como patrimônio bons para 
agir: “não apenas para simbolizar, representar ou comunicar [...] o patrimônio de certo modo, 
constrói, forma as pessoas” (GONÇALVES, 2009, p. 27). 

 

Figura 2 - Museu Difuso de Turim, Itália.
Fonte: (MUSEO DIFFUSO TORINO, 2015).

 O Museu Difuso de Turim, inaugurado em 2003, reúne espaços e instituições, 
considerados fragmentos da história e de memórias da Segunda Guerra Mundial e das suas 
consequências, tais como a resistência e a deportação. Considera-se também um “museu 
popular” com uma forte ligação com os lugares e objetos de memória que não estão limitados 
aos espaços da exposição, mas expandem-se pelo tecido da cidade: 

Um museu popular, para descobrir a relação entre história e território. O conceito 
de “museu”, destaca a estreita relação entre história e o território e o compromisso 
do Museu na melhoria dos locais de memória no tecido da cidade. Há muitos, 
de fato os traços que a cidade conserva4 (MUSEO DIFFUSO TORINO, 2015, 
tradução nosssa).

4 Un museo diffuso, per scoprire il rapporto. fra storia e territorio. Il concetto di “museo diffuso” sottolinea lo stretto 
rapporto fra storia e territorio e l’impegno del Museo nel valorizzare i luoghi della memoria presenti nel tessuto 
cittadino. Sono molte, infatti le tracce che la città conserva.
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 Sabemos que a passagem do tempo, a sobreposição de acontecimentos subsequentes, 
de ter um lugar se transformado para outras funções, sobrepõem-se camadas de história na 
cidade, ou, simplesmente os lugares são por vezes vividos sem consciência ou reconhecimento 
do que aconteceu antes de nossa passagem. Redescobrir esses lugares, através dos itinerários 
em rede previstos pelo Museu Difuso também significa a potencialidade de que os sujeitos 
redescubram o sentido profundo que o território carrega. Ao mesmo tempo fazem parte do 
sistema, quando narram suas memórias e constroem a história desses lugares através da sua 
vivência.
 

Figura 3 - Museu Difuso Urbano de Ancona, Itália.
Fonte: (PROVINCIA DI ANCONA, 2015).

 Na Província de Ancona, o Museu Difuso Urbano de Ancona trata-se de um itinerário 
pelos locais históricos e de presença judaica em Ancona. Entendido também como um “museu 
caminho”, passeio “Chayim”, reúne espaços e instituições que buscam valorizar sítios que 
carregam as memórias dessa comunidade:

O Museu Difuso Urbano de Ancona é baseado na noção de que todo o território e 
a sua estratificação complexa é portadora de uma herança importante da história, 
tradições e valores. Por conseguinte, é semelhante a um verdadeiro “museu ao ar 
livre5. (PROVINCIA DI ANCONA, 2015, tradução nossa). 

 O Museu Difuso é estruturado a partir de um “centro de interpretação”, melhor 
compreendido como um nó, único componente de uma rede, ponto de acesso informativo e, ao 
mesmo tempo, ponto principal de gestão e desenvolvimento capaz de afigurar e enobrecer um 
território, um patrimônio e uma comunidade, onde por exemplo, as atividades museógraficas 
são executadas. 

5 Il Museo Diffuso Urbano di Ancona si fonda sul concetto secondo cui tutto il territorio, nella sua complessa 
stratificazione, è portatore di un importante patrimonio di storia, tradizioni e valori. Esso è quindi assimilabile ad un 
vero e proprio“museo a cielo aperto.
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 Não se confundindo com o Ecomuseu mas, buscando dar a mesma importância a 
gestão do território e do patrimônio do entorno, o Museu Difuso italiano vai estar situado na 
rede italiana de Ecomuseus. 

O Estatuto Contemporâneo dos Museus

 Para finalizarmos, devemos retomar a proposta iniciar deste artigo, a questão: Qual o 
estatuto contemporâneo dos museus? Qual sua função/atuação na sociedade atual? Se o museu 
está serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, e mais, deve salvaguardar o patrimônio 
material e imaterial levando em consideração o seu entorno, seu território, acreditamos que a 
noção de museu difuso está mais próxima da maneira contemporânea de pensarmos. 

 A sociedade em rede, ou sociedade da informação está em constante processo de 
aceleração e o total potencial advindo das atuais tecnologias da inteligência ainda é desconhecido. 
Dentro deste contexto, museus virtuais, tornam-se atuais a todo instante: cibermuseus, 
ecomuseus, museus de território, museus de percurso6. Todas essas instituições surgem como 
reflexo das alterações surgidas na própria sociedade e como demanda dos sujeitos que, vivendo 
em uma lógica diferente, exigem do museu sua atualização para que se tornem mais atrativos, 
informativos, conectados e múltiplos. A cidade e o território agora são vistos como uma 
complexa rede, rizoma, onde os sujeitos, as instituições e meio ambiente se conectam de forma 
não-hierárquica, heterogênea e mutável, fazendo emergir as memórias intrínsecas a todos os 
atores da rede. A construção dos saberes, da história e das memórias se dá coletivamente e as 
ligações se alternam e se reconectam a todo instante. 

 Podemos então pensar em um museu em transformação, museu vivo, ou museu como 
interface, na perspectiva de Grossmann (2011), defendida em 1993 na Liverpool University 
em sua tese de doutorado Museum Imaging, Modelling Modernity. A interface é a mensagem 
e, desta maneira está entre as ações e os processos. Tudo aquilo que habita o campo da 
linguagem, que é tradução ou transformação ou passagem, é da ordem da interface. O museu 
como interface se torna então um espaço experimental, participativo, em diálogo direto com 
a cidade e seus habitantes, plataformas híbridas de produção, exposição e memória.  No 
campo das tecnologias intelectuais computacionais podemos pensar também a utilização das 
interfaces computacionais como interfaces de memória:  hardwares; softwares, redes sociais, 
websites, e demais dispositivos do cotidiano, uma memória distribuída, intercalada, de transito, 
colaborativa e coautoral, efêmera e frágil, patrimônio não material, lugar de memória.

 Portanto, é neste novo contexto de museu que o sujeito se torna mais atuante, um 
elemento ativo e propositivo na situação de diálogo, negociação e comprometimento que a 
interface oferece. Identifica criticamente em sua participação autônoma, em percursos por 
ele definido, quais os elementos que contribuem ou impedem o êxito da sua experienciação, 

4 Alguns exemplos dessas tipologias de museus: Museu de Território de Paraty:  <http://www.
museudoterritoriodeparaty.org.br/o-museu-do-territorio-de-paraty/>; Museu de Território Caminhos 
Drumondianos: <http://vivaitabira.com.br/2014/index.php/caminhos-drummondianos-2/>; Museu do Percurso 
Negro: <http://museudepercursodonegroemportoalegre.blogspot.com.br>; The Big Internet Museum: <http://
www.thebiginternetmuseum.com/>; Museu das Coisas Banais: <http://wp.ufpel.edu.br/museudascoisasbanais/>.
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intercâmbio e pertencimento. Sendo assim, ainda conforme Grossmann (2011)  mais do que a 
transferência de conhecimento, o que também está em jogo é a transformação do sujeito e do 
contexto vivenciado.
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Resumo: É sabido que ensinar, é mais do que promover um simples conjunto de conhecimentos, 
é privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno criar a sua bagagem cognitiva, 
social e cultural.  Assim a Educação é entendida como “um bem comum, adquirido ao longo 
da vida dos cidadãos em diferentes níveis e formas, dependendo do nível sociocultural do 
indivíduo” (GONH,1999,p.5), sendo legítimo afirmar que é impossível pensar a educação, sem 
simultaneamente pensar na cultura, e na relação entre ambas. Vários teóricos alegam que a 
cultura não se transmite apenas nas entidades formais de ensino, através de metodologias e 
práticas institucionalizadas. E assim a “educação não-formal é vista como complementar – e 
não contraditória ou alternativa – ao sistema de educação formal e deve, pois, ser desenvolvida 
em articulação permanente quer com a educação formal, quer com a educação informal” 
(PINTO,2005,p.2). Neste contexto, PADILLA (2001,p.32) afirma que “os museus e os centros de 
ciências podem promover a compreensão pública da ciência através de experiências educativas 
informais e não-formais”.   “Ao refletirmos sobre a aprendizagem em museus, espaços não-
formais de ensino, e sua relação com as escolas, percebemos que esses locais permitem a 
assimilação de informações de uma forma agradável. Pode-se dizer que os museus oferecem, 
ao mesmo tempo, entretenimento e educação” (MARANDINO,2002,p.188).

Palavras-chave: Cultura. Educação-formal. Educação não formal. Museu.

“O linear entre o formal e o informal: cultura, educação e o museu – uma relação intrínseca”

 Muitos são os autores que têm dedicado as suas vidas ao estudo das mudanças sociais 
e culturais e, desde sempre concluíram que vivemos numa sociedade em que a mudança é algo 
com que nos temos de confrontar diariamente. 

 Segundo CERTEAU (1993,p.5), vivemos num mundo onde a cultura é entendida como 
o “modo de relacionamento humano com o seu real”. A par do seu caráter simbólico, o que 
melhor define a cultura é o seu caráter criativo; sem este, não existiria o produto cultural nem 
mesmo a atividade artística. 

 Grandes teóricos defendem que a cultura é tudo aquilo que carateriza um povo e o 
mantém “vivo”. O principal papel da cultura é o de fomentar e motivar o cidadão a ter uma 
participação ativa e democrática, na dinâmica sociocultural e artística da sociedade. 

 Fica, desta forma, patente, que a dimensão cultural é basilar na vida de cada Ser Humano, 
tornando-se imperativo promover um desenvolvimento integrado de cada indivíduo, através 
da arte e da cultura, condição indispensável para o exercício pleno da cidadania. 
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 Sobre esta temática ANDER-EGG (1999,p.16) afirma ser “necessário elaborar uma 
cultura que já não está feita só de respostas provenientes do passado, senão de interrogações 
que levantam a invenção do futuro, uma cultura que não é um ornato de uns poucos, senão a 
possibilidade do desenvolvimento humano de todos”. 

 É neste âmbito que as Instituições Culturais e Educativas têm uma função preponderante 
na aproximação do cidadão comum à dinâmica cultural. Para tal, será imprescindível a 
disponibilização de um maior número de mecanismos facilitadores do desenvolvimento 
criativo e artístico. 

 Nesta vertente, destaca-se a atuação da escola que enquanto instituição transmissora 
de valores culturais, deverá ser objetiva, profunda e envolvente, de forma a motivar os jovens, 
proporcionando-lhes uma plena participação social e superação de carências em termos 
culturais.

 É sabido que ensinar, é mais do que promover um simples conjunto de conhecimentos, é 
privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno criar a sua bagagem cognitiva, 
social e cultural. E assim, a educação é entendida como “um bem comum, adquirido ao longo 
da vida dos cidadãos em diferentes níveis e formas, dependendo do nível sociocultural do 
indivíduo” (GOHN,1999, p. 5),sendo legítimo afirmar que é impossível pensar a educação, sem 
simultaneamente pensar na cultura, e na relação entre ambas. 

 A educação, enquanto “processo dialógico, formativo e transformativo supõe, 
necessariamente, um contato, uma transmissão e uma aquisição de conhecimentos, mas 
também um desenvolvimento de competências, hábitos e valores” (LEITE, 1997, p. 70). Aquilo 
que FORQUIN (1989, p. 45) designa por “conteúdo da educação”. Nestes termos, a educação 
não pressupõe apenas a transmissão do saber, mas implica também, a conceção de novos 
conhecimentos, representações sociais e difusão cultural. 

 Na literatura atual, é possível estabelecer uma concordância entre os inúmeros autores 
existentes, quando consideram possível pensar a educação segundo três formatos: educação 
formal, educação não-formal e educação informal. 

 É unânime conceber que a educação formal, é aquela que é garantida pelo Estado 
aos seus cidadãos e, traduz-se como sendo um ensino institucionalizado, cronologicamente, 
gradual e hierarquicamente estruturado. 

 Já a educação informal é aquela que decorre das aprendizagens diárias, do que se vive 
no dia a dia, do convívio com os amigos, ou das participações em grupos de teatro ou música. 
Este estilo de educação não pode ser padronizado, na medida em que depende dos fatores 
inerentes á vida de cada cidadão e das suas experiências pessoais. 

 E por fim, a educação não-formal, considerada uma mescla das anteriores, uma vez que 
comtempla organização e sistematização, mas decorre em ambientes externos aos da Instituição 
escolar, como por exemplo os museus.
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 Centrando-nos primeiramente na educação formal, podemos afirmar que esta se 
carateriza por “oferecer um ensino estruturado, com metodologias e currículos definidos, 
apresentando uma avaliação que legitima o processo de aprendizagem” (SEPÚLVEDA-
KOPTCKE, 2001, p. 17). Falar de educação formal pressupõe realçar a importância do 
currículo escolar, enquanto instrumento institucionalizado transmissor da educação e da 
cultura. “O currículo é um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais 
existentes funcionam como matéria-prima de criação e recriação e, sobretudo, de contestação e 
transgressão” (MOREIRA & SILVA, 1997, p. 70). Ou seja, o currículo escolar possui uma ação 
direta e indireta no desenvolvimento do aluno, uma vez que a ideologia, a cultura e o poder nele 
intrínseco, são determinantes para o resultado educacional pretendido. Desta forma, é lícito 
destacar o currículo como elemento central no processo pedagógico, conferindo-lhe maior 
credibilidade. 

 SACRISTÁN (1999, p. 67), afirma que “o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade 
exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos 
alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível”.

Ou seja, o currículo escolar é percecionado enquanto um mecanismo de afinidade entre um 
legado histórico e cultural já existente e, uma sociedade de novos conhecimentos, que serão 
transmitidos de forma dinâmica e flexível a uma nova geração. 

 No entanto, o currículo escolar foi alvo de fortes críticas de autores como BORDIEU & 
PASSERON (1979, p. 100), que encaram a “escola como um agente reprodutor das desigualdades 
sociais e culturais”. O currículo deverá privilegiar um ensino culturalmente mais igualitário e 
acessível a todos, focando-se numa vertente mais prática e realista do conhecimento. 

 Assim sendo, o currículo escolar ao conciliar cultura com educação, estará a privilegiar 
o desenvolvimento pessoal e a integração social dos jovens, sendo fundamental que a Política 
Educativa seja concebida de modo a não se tornar um fator suplementar de exclusão social e, 
para isso, deverá ser diversificada, devendo valorizar o envolvimento dos alunos na vida da 
escola, de modo a identificá-los com o espaço escolar, não os afastando ou excluindo-os do 
processo de aprendizagem.

 Para tal, seria primordial a criação de espaços alternativos, como ateliers, oficinas de 
trabalho ou workshops, onde os jovens possam desenvolver as suas capacidades artísticas e 
criativas, promovendo-se desta forma, a sua autonomia e emancipação.

“O século XX foi marcado pelo triunfo pleno da escolarização, mas […] De 
solução, a escola passou, desde há muito, a fazer parte do problema [...] vivemos 
num mundo em que a educação cada vez mais transcende as fronteiras do escolar. 
Nesta perspetiva o século XXI poderá assinalar a predominância educativa do não 
formal” (CANÁRIO, 2006, p. 254).

 É visível que “a escola perdeu o seu estatuto de veículo único ou sequer privilegiado de 
transmissão de conhecimentos” ” (POMBO et al, 1993, p. 6). “Às limitações e condicionantes 
reconhecidas na escola, respondia-se com os programas de educação não-formal – libertos dos 
formalismos do sistema tradicional de ensino” (AFONSO, 2005, p. 90), isto porque reconheceu-
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se que “o sistema de ensino português é minguo e às vezes até contra a cultura artística e aí 
reside uma parte da perda de experiência e de fruição artística dos cidadãos” (RIBEIRO, 1998, 
p. 4). 

 Neste âmbito defende-se que as Políticas Educativas deveriam ser “mais abrangentes 
e integradas” (FARIA,2007, p. 15), comtemplando as representações culturais e os saberes 
provenientes dos contextos informais, isto porque, “devido ao ritmo e dinâmica dos processos 
sociais, a formação dos indivíduos tem de se assumir como processos de construção, cuja 
prossecução ultrapassa, necessariamente, os limites dos sistemas formais de ensino” (CAVACO, 
2002, p. 23). 

 Ou seja, “estas novas formas, que as práticas culturais e artísticas têm vindo a integrar e 
a expor, surgem fora da escola e, no imediato, o ensino escolar tradicional, não possui utensílios 
capazes para as abordar” (RIBEIRO, 1998, p. 5).

 Assim, torna-se fundamental reinventar o pensamento educativo. Isto é, 

“rever os fundamentos e os fins do sistema escolar, promovendo e conformando 
um novo paradigma da educação ao longo da vida e da formação contínua do 
indivíduo, em vez de tentar apenas remendar o que está ultrapassado por força da 
dinâmica histórica e social” (AMBRÓSIO, 2001, p. 14).

 E é neste contexto que a “educação não-formal tem hoje o necessário papel de 
complementar a educação formal escolar, a qual, logicamente, não pode atender a todas as 
dimensões da complexa educação atual” (SERAMONA, 1998, p. 45), devendo ser desenvolvida 
em “articulação permanente quer com a educação formal, quer com a educação informal” 
(PINTO, 2005, p. 22).

 “Hoje em dia, é no entanto difícil encontrar modelos puros de educação formal e 
de educação não-formal. Os âmbitos, os conteúdos, as metodologias e os princípios 
pedagógicos que as caracterizam são (felizmente) cada vez mais partilhados de 
forma sinérgica e complementar” (PINTO, 2005, p. 3). 

 “A educação não-formal proporciona a aprendizagem de conteúdos previstos pelo ensino 
formal em novos espaços fora das escolas, nos quais as atividades podem ser desenvolvidas de 
forma direcionada e com objetivos definidos (GOHN, 1999, p. 56).

 O fundamental é que todos os processos de aprendizagem, privilegiem a promoção da 
cultura na sociedade, contribuindo desta forma para que os jovens tenham ao seu dispor os 
recursos suficientes para construir um futuro promissor, usufruindo plenamente estes Direitos 
da Cidadania Democrática.

 Ressalva-se, nesta perspectiva, o papel atribuído à educação não-formal em proporcionar 
novas oportunidades de aprendizagem àqueles que, por razões diversas, estão mais afastados 
ou abandonaram precocemente os processos de escolarização e qualificação formais. 

 “A Educação não-formal é portanto incontornável não apenas enquanto setor 
a valorizar, por si só, mas também, e sobretudo, enquanto parte integrante de 
um todo educativo, sem a qual seria impossível implementar coerentemente uma 
estratégia de aprendizagem” (VASQUEZ, 1998, p. 14).



q                     r131

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

 Neste artigo, propõe-se a análise da relação entre a educação não-formal e as instituições 
culturais, pelo que nos centraremos na importância indiscutível dos museus, enquanto espaço 
educativo, isto porque, “os museus e os centros de ciências podem promover a compreensão 
pública da ciência através de experiências educativas informais e não-formais” (PADILLA, 
2001, p. 32).

 “Os museus têm despertado, nas últimas quatro décadas, interesse crescente, não só por 
parte de Instituições ligadas à educação, quer governamentais quer privadas, como também 
por parte do público em geral”, (CHAGAS, 1993, p. 54), conduzindo á criação de espaços e 
abordagens museológicas inovadores.

 É patente que os museus sofreram profundas transformações quando “abriram as 
portas” a iniciativas escolares, passando a atribuir uma maior ênfase á problemática do ensino 
e do conhecimento da arte e da cultura, passando a desenvolver ações educativas, através do 
empréstimo de algum espólio aos Museus Escolares, visitas guiadas e conferências. 

 “Um museu é uma instituição sem fins lucrativos, organizada e com o objetivo 
essencialmente educacional ou artístico” (FALK et al, 1986, p. 766). Neste sentido, as “ações 
dos museus nos espaços físicos, não só têm como objetivo pesquisar, difundir, expor e 
colecionar, mas também educar” (KOPTCHE, 2003, p. 4). Ou seja, além de desempenharem 
“funções tradicionais de aquisição e preservação de coleções, estes museus regionais procuram 
fazer uso dos aspetos tangíveis e intangíveis da herança cultural que ajudam a compreender, 
explicar e vivenciar as circunstâncias sociais, económicas e históricas que moldaram as diversas 
comunidades” (Nabais, 1985, p. 212). 

 “Ao refletirmos sobre a aprendizagem em museus, espaços não-formais de ensino, 
e sua relação com as escolas, percebemos que esses locais permitem a assimilação 
de informações de uma forma agradável. Pode-se dizer que os museus oferecem, 
ao mesmo tempo, entretenimento e educação” (MARANDINO, 2002, p. 188). 

 Destacam-se desta forma, duas funções fundamentais: “estimular a curiosidade do 
visitante e em despertar-lhe o gosto pela investigação pessoal” (PROCTOR, 1973, p. 27).

 Esta aceitação do museu, por parte das camadas mais jovens, deve-se em grande parte 
ao modo como as exposições são organizadas, de forma simultaneamente rigorosa e apelativa, 
criando um ambiente agradável no qual o jovem é convidado a experimentar os objetos 
expostos. 

 Ao contrário da museografia tradicional em que era “proibido tocar”, nos “presentes 
museus dedicados à divulgação da ciência e da tecnologia, é estimulada a participação e a 
interatividade” (UNESCO, 1986). Assim sendo, “a visita escolar a Museus torna-se educativa 
quando a experiência ali vivida é relacionada com outros eventos anteriores ou posteriores à 
visita” (FALK & DIERKING,1992, p. 23). Segundo estes teóricos, “após uma visita a um museu, 
o que ficou retido na mente, irá sofrer uma transformação, constituindo numa alternativa á 
aprendizagem formal” (FALK & DIERKING,1992, p. 26), isto porque, o “ambiente museológico 
é extremamente rico e diversificado, possibilitando aprendizagens muito significativas para os 
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jovens, quando comparado com o ambiente escolar, caraterizado por ser limitativo e artificial” 
(GARDNER, 1991, p. 35).

 Mais uma vez é defendida a tese de que os “museus complementam as funções das 
escolas com aspetos mais diretamente relacionados com a vida do dia a dia dos alunos e com o 
mundo profissional a que eles irão ascender no futuro” (CHAGAS1993, p. 57). Desta forma, 

“as reações dos alunos, professores e familiares, face às diferentes exposições, 
constituem informação essencial para a melhoria do próprio museu e servem-lhe 
de estímulo para desenvolver novas exposições e propor formas inovadoras de 
divulgar ciência” (CHAGAS, 1993, p. 60).  

 SZPAKOWSKI (1973, p. 18) definiu um conjunto de medidas que visam operacionalizar 
a relação entre a escola e o museu:

“ (1) demonstrar um conhecimento profundo dos programas, disciplinas e 
matérias ensinadas nas Escolas dos diferentes níveis de ensino e de formação 
profissional; (2) elaborar um programa educativo tendo em conta as qualidades 
e limitações dos programas escolares e das coleções pertencentes ao museu; (3) 
estabelecer com as Escolas a forma como a colaboração se deve desenvolver; (4) 
aliciar a colaboração de jovens no quadro de um plano de educação permanente e 
extraescolar; (5) estabelecer acordos com as Escolas com o objetivo de promover 
investigação em ambos os locais”.

 Já MARCOUSI 1973, p. 150) assume uma posição inédita ao defender que seja dada 
“oportunidade aos alunos para desenvolverem trabalho museológico através da organização de 
exposições e criação de materiais”. 

 “A capacidade de aprender através da experiência reveste-se de uma importância capital 
numa sociedade que coloca a ênfase na educação permanente dos seus membros e que espera 
que continuem a aprender ao longo de toda a vida” (CAVACO, 2002, p. 23).

“Estruturadas em modelos de educação não-formais, dotadas de elevado capital 
simbólico e cultural, as instituições culturais revelam-se como os parceiros 
centrais na formação de consensos e da massa criativa necessária a esta fase do 
capitalismo” (GANGA & FONSECA, 2009, p. 7).

 Para ilustrar a relação pertinente entre as instituições culturais e os processos educativos, 
irei fazer uma breve abordagem neste artigo, a um estudo realizado no âmbito da tese de 
doutoramento de Rafaela Ganda, intitulada “Uma Educação (Inter/Multi) Cultural a Três 
Tempos. Um ensaio de imaginação etnográfica europeia em espaços de arte, educação e cultura 
contemporânea”, na qual foi desenvolvido um estudo sobre as práticas educativas no Museu em 
Tate Gallery em Liverpool – Reino Unido”. 

 Nesta dissertação a autora apoiada nas “políticas culturais europeias e segundo uma 
perspetiva sociológica cultural e educativa, estuda estratégias e práticas educativas de galerias 
de arte contemporâneas, situadas em três cidades Capitais Europeias da Cultura (CEC) durante 
a 1ª década do século XXI: Tate Gallery em Liverpool – Reino Unido, CEC 2008; Šiuolaikinio 
Meno Centras (Centro de Arte Contemporânea) em Vilnius – Lituânia, CEC 2009; Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves, no Porto – Portugal, CEC 2001” (GANGA, 2012).
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 “Considerando o esforço da galeria, em se entranhar nas dinâmicas da cidade, as 
recomendações do relatório Moving Culture (1990) e o financiamento disponibilizado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, foi criado o projeto Young Tate, tendo como público-alvo, 
jovens entre os 14 e os 25 anos” (GANGA, 2012, p. 195), que tivessem “abandonado a escola 
ou estivessem em vias de abandono escolar, através de uma conceptualização orientada pela 
liderança de pares” (GANGA, 2012, p.195).

 Segundo a autora, “nele são os/as jovens que concebem os mecanismos de interpretação 
da coleção e das exposições temporárias, para os seus pares” (GANGA, 2012).

“Estes/as jovens desempenham um papel ativo no desenvolvimento da 
programação e produção em todas as fases de cada projeto, desde a conceção 
do projeto e logística à seleção de artistas, alocação de orçamento, à impressão e 
publicidade e avaliação dos mesmos. Igualmente, tem como princípio a liderança 
de pares – jovens concebem eventos discursivos em torno da programação de 
exposições para outros jovens – definindo o ethos da conceção do Young Tate no 
princípio, de que a forma mais eficaz de “atingir” um público é usar esse mesmo 
público, na conceção da programação” (GANGA, 2012, p. 200). 

“O acesso ao processo, pelo qual ideias artísticas e curatoriais são desenvolvidas, 
parece permitir aos/às jovens alcançar uma compreensão mais profunda do 
funcionamento de galerias e do mundo da arte, numa escala mais ampla. A 
liderança de pares como o núcleo do programa tem-se revelado fundamental, para 
sua contínua e permanente atualização e consciência das exigências educacionais 
contemporâneas” (GANGA, 2012, p. 203).

 Esta experiência, visou “facilitar aos/às jovens um lugar para experiências profissionais, 
no terreno cultural, facilmente estas traduziam-se em competências altamente valorizadas pelo 
mercado de trabalho” (GANGA, 2012, p. 220).

 Segundo GANGA (2012, p. 222) “ o programa foi adaptado aos padrões emergentes de 
aprendizagem e parece incorporar os novos desafios que a cidade enfrenta, principalmente na 
transição, para uma “economia informacional”.
Pode-se concluir que 

“todos/as os/as jovens pretendem manter os seus percursos académicos e estão 
plenamente conscientes das vantagens que podem obter da sua ligação com a Tate 
Liverpool, nomeadamente aumentar as suas possibilidades de acesso ao ensino 
superior ou a profissões no terreno das indústrias criativas” (GANGA, 2012, p. 
230).

 Por outro lado, ficou patente que os resultados deste programa “adquiriram contornos 
de globalização para outras Tates, assim como para outras galerias. Ao longo dos anos, foi 
sofrendo mutações, para corresponder à juventude e a necessidades de captação de públicos” 
(GANGA, 2012, p.233).

 A autora considerou que “o interesse singular em escolher o Young Tate é sobretudo 
por se tratar de um projeto contextualizado cultural e socialmente; por apresentar um forte 
investimento na educação, sendo reconhecido como 
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“laboratório de práticas educativas”, com um ethos educativo de ligação entre arte 
e sociedade; pela sua originalidade e sucesso de liderança educativa jovem (de 
pares para pares) foi adotado e disseminado em todas as galerias Tate” (GANGA, 
2012, p. 240).

 Ficou visível, que

 “pela arte, de um modo não-formal, os/as jovens podem ser remobilizados para o 
conhecimento, a cultura, a escola, o trabalho, a comunidade, remobilizados para 
uma sociedade de conhecimento. Com este projeto, apreende-se e pensa-se em 
torno do significado do contexto local, na definição do programa de educação 
cultural, combinando múltiplas agendas” (GANGA, 2012, p. 242). 

onde os jovens tiveram a possibilidade de desenvolver as suas perspectivas, em torno de um 
ensino que ultrapassa todos os parâmetros do ensino formal.

 Esta foi uma experiência de extremo relevo no âmbito da aprendizagem não-formal, 
na medida em que se pretendeu valorizar e reconhecer a pertinência da educação não-formal, 
em particular no domínio juvenil, com vista a complementar o papel da educação formal na 
integração social e cultural dos jovens.
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 A Semana dos Museus da UFPel 2016 fez parte das 1.236 instituições culturais brasileiras 
que participaram na 14ª Semana Nacional de Museus, que aconteceu entre os dias 16 e 22 de 
maio de 2016 com o tema “Museus e Paisagens Culturais”. O tema foi proposto pelo Conselho 
Internacional de Museus (ICOM) e foi o mesmo tema da 24 Conferência Geral do ICOM 
realizada em Milão de 3 a 9 de junho de 2016.

 Para ilustrar o tema, o Ibram escolheu uma obra de Candido Portinari: Pipas, de 1941. 
O direito de reprodução foi gentilmente cedido pelo Projeto Portinari. A composição da obra 
representa uma paisagem ao ar livre e pipas no céu. Ela sugere uma relação entre território e 
cultura e, ao mesmo tempo, enfatiza o ambiente como espaço das relações humanas. Os locais 
externos abrigam comunidades, suas identidades e memórias, sendo, portanto, objetos de 
atuação do museu quanto a sua preservação, qualificação e dinamização.

 A concertação de programações da Semana de Museus da UFPel enfatizou a importância 
da ação como instrumento de ampliação do acesso à cultura e de visibilidade dos museus.
 

Semana dos Museus 2016
Museus e Paisagens Culturais
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Resumo: A noção de paisagem, em sua trajetória de consolidação em políticas patrimoniais, 
viria recentemente a introduzir não apenas um novo entendimento acerca do patrimônio 
cultural, centrado na relação de interação entre sociedades e o meio ambiente, a partir da figura 
da Paisagem Cultural, mas igualmente novas formas de gestão do mesmo, centradas na gestão 
compartilhada como estratégia de preservação. Neste sentido, o presente artigo visa a analisar 
como a compreensão de Paisagem Cultural contribui para uma leitura mais ampla e complexa 
das manifestações patrimoniais a partir do contexto territorial, e como tal entendimento vem 
influenciando as práticas museológicas. Esta pesquisa integra uma tese em desenvolvimento 
no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, na Universidade 
Federal de Pelotas. Pode-se perceber, a partir desta compreensão do patrimônio a partir 
da Paisagem Cultural, que parece haver uma visibilização dos sujeitos envolvidos com o 
patrimônio, não apenas como representantes mas como depositários e responsáveis por este 
patrimônio praticado, de um valor de passado ainda em uso no presente, vinculado não apenas 
às dimensões culturais mais inclusive econômicas de uso daquelas paisagens patrimônio. Da 
mesma forma, novas formas de governança e gestão patrimonial surgem, adotando preceitos 
de gestão descentralizada e planejamento estratégico na preservação do patrimônio cultural.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Paisagem Cultural. Gestão Patrimonial. Práticas 
Museológicas. 

Introdução

 A constante transformação da compreensão de patrimônio cultural, visto como uma 
construção sujeita a contextos histórico-sociais específicos (HERNÁNDEZ y TRESSERAS, 
2007; POULOT; 2009), instiga continuamente pesquisadores e gestores a considerar novos 
elementos ou referentes no corpus patrimonial, como ocorreria com a noção de patrimônio 
intangível e patrimônio genético. O que se percebe neste processo de dilatação conceitual 
(apesar de tal dilatação por vezes não se refletir nos instrumentos de gestão ou nos valores 
comumente atribuídos ao patrimônio nas políticas patrimoniais) é uma tendência a uma 
compreensão mais ampla e mais vinculada ao contexto territorial e seus sujeitos, e não apenas 
centralizada em objetos isolados, sob a forma de monumentos ou edifícios seculares.
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 Conforme afirma Poulot (2009), ao abordar o que chama de constituição de território-
patrimônio, até pouco tempo, a presença de monumentos, edifícios prestigiosos e de prédios 
considerados antigos era a condição que transformava o território em patrimônio, ao 
passo que, atualmente, qualquer território pode ser declarado patrimônio, de acordo com 
a nova perspectiva de uma ética que preconiza o reconhecimento mundial das culturas. Da 
mesma forma, outras alterações foram sendo concebidas do longo do século XX, como a 
patrimonialização da paisagem natural no cerne de uma construção da identidade cultural, 
vinculando sua proteção não apenas a partir de um modelo estético de valorização, mas a partir 
da sociabilidade. Neste sentido, assistimos ao desaparecimento de um modelo de leitura do 
espaço que era estético, para lidar com a diversidade de formas de expressão das paisagens 
tidas como comuns, buscando-se ainda apreender o território em sua invisibilidade, com o 
reconhecimento do espaço vivenciado e dos territórios culturais (POULOT, 2009). 

 Dentro deste processo de abertura conceitual e tipológica do que entendemos (e 
enquadramos discursiva e tecnicamente) como patrimônio, surge a figura da Paisagem Cultural. 
Baseada na compreensão do “trabalho combinado da natureza e dos indivíduos” (UNESCO, 
2009, p. 19, tradução nossa), esta tipologia de bem patrimonial propõe-se a abranger regiões 
geoculturais definidas, em porções territoriais que podem abranger sítios com uma extensão 
de poucos hectares a centenas deles, como Papahānaumokuākea, nos Estados Unidos, com 
36.207,499 ha. Outra característica, além das amplas porções territoriais consideradas, é 
a proposta de unificação na consideração e tratamento das dimensões material e imaterial, 
natural e cultural dos sítios incluídos como paisagem.

 Dentro desta perspectiva, neste sentido, o presente artigo visa a analisar como a 
compreensão de Paisagem Cultural contribui para uma leitura mais ampla e complexa das 
manifestações patrimoniais a partir do contexto territorial, e como tal entendimento vem 
influenciando as práticas museológicas. Adota-se, para tanto, como embasamento metodológico 
pesquisa bibliográfica e documental.

Paisagem Cultural: (re) leituras patrimoniais

 A origem da noção de paisagem na pintura traz em si, como construção, dois 
pressupostos: da unidade e da redução (CAUQUELIN, 2007). De unidade, pois os elementos 
dispostos na paisagem, a partir da operação retórica do olhar, do enquadramento visual da 
paisagem, passam a ser compreendidos a partir da unidade visual, tomando-se os elementos 
representados de forma interligada, integrada em um todo coerente. E de redução, pois a porção 
territorial reproduzida no quadro nos leva a considerar que se trata de um todo complexo que 
se manifesta no espaço, sendo que nossa compreensão nos faz perceber tal retrato, tal recorte, 
como a reprodução da paisagem in situ, ou seja, ela traduz o todo da experiência espacial 
(CAUQUELIN, 2007).

 Podemos afirmar que a adoção da paisagem no contexto patrimonial, ao menos em 
período recente, a partir da figura de Paisagem Cultural, parece trazer em seu rebojo igualmente 
estes dois pressupostos. Definida como áreas que representam o trabalho combinado da 
natureza e dos indivíduos, a tipologia de bem patrimonial Paisagem Cultural adotada pelo 
Centro do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
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e Cultura (UNESCO), em 1992, e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) em 2009, viria a propor o tratamento unificado de dimensões tratadas separadamente 
nas políticas patrimoniais. 

 Trata-se de uma forma de conceber o patrimônio que inclusive vem sendo reforçada 
ao longo do tempo, principalmente no que se refere à necessidade de consideração da estreita 
e indissociável relação entre as dimensões materiais e imateriais dos bens patrimoniais, e sua 
relação com o contexto no qual ocorre. Tal compreensão pode ser verificada em algumas cartas 
e convenções patrimoniais promovidas principalmente pelo ICOMOS, como a Declaração de 
Quebéc sobre a preservação do Spiritu Loci ou Espírito dos Lugares (ICOMOS, 2008), que 
o compreende como elementos tangíveis (como edifícios, sítios, paisagens, rotas, objetos) e 
intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, festivais, conhecimento 
tradicional, entre outros) isto é, os elementos físicos e espirituais que dão sentido e  emoção ao 
lugar. Reforça-se, cada vez mais, a indivisibilidade das múltiplas manifestações ou dimensões 
do patrimônio.

 No que se refere à experiência da UNESCO, a noção de paisagem adotada em 1992 
parece ter introduzido, por meio desta tipologia de bem patrimonial, uma nova forma de 
compreensão e gestão das manifestações patrimoniais. Conforme salienta Ribeiro (2011), a 
principal contribuição que a noção de Paisagem Cultural trouxe ao campo do patrimônio foi 
estimular uma leitura espacial do patrimônio. Percebe-se ainda a influência deste entendimento 
de Paisagem Cultural na consideração (e inclusão na Lista do Patrimônio Mundial) de novos 
referentes passíveis de ativação patrimonial, na definição de Prats (1998), como as formas de 
uso do solo, a relação espiritual estabelecida entre comunidades e a natureza (antecipando a 
própria Convenção do Patrimônio Intangível, de 2003) e, por meio desta, o reconhecimento de 
manifestações culturais de populações indígenas como Patrimônio Mundial.

 Sua tipologia retrata essa amplitude conceitual da paisagem, envolvendo desde jardins e 
parques criados propositalmente (Paisagem Claramente Definida), como o Parque Muskauer/
Muzakowski, na fronteira entre Alemanha e Polônia; áreas que refletem sua evolução ao 
longo do tempo e sob condicionantes econômicos, culturais e ambientais (Paisagem Evoluída 
Organicamente - tipologia que concentra o maior número de sítios), como os terraços de arroz 
nas Filipinas; ou ainda áreas nas quais a principal relação de interação entre seres humanos e 
meio ambiente é de cunho simbólico, cultural ou espiritual, como o Parque Nacional Tongariro, 
na Nova Zelândia, relacionado à importância atribuída às montanhas pela população indígena 
Maori.  

 Outra inovação trazida com a adoção da Paisagem Cultural como tipologia de bem 
patrimonial foi a introdução do termo “sustentabilidade” nas Diretrizes Operacionais para 
Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial, considerada a partir das formas de uso 
sustentável da terra e dos conhecimentos tradicionais associados à sua manutenção. Além da 
preocupação com a sustentabilidade, outros dois pontos relevantes surgem no tratamento do 
patrimônio a partir da Paisagem Cultural: sua consideração como um recurso para viver, tanto 
cultural quanto econômico, e relação direta da paisagem (e sua preservação) com a qualidade 
de vida, e os vínculos afetivos estabelecidos entre as sociedades e suas paisagens. Cabe salientar 
que a adoção deste conceito de paisagem cultural em âmbito patrimonial ocorre em um 
contexto recente de movimentos pela preservação do meio ambiente e a preocupação com a 
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sustentabilidade (conforme demonstram a elaboração do Relatório Brundtland, no final da 
década de 1980, e na década seguinte, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, ou Eco 92, no Rio de Janeiro). 

 Neste sentido, tanto a questão da sustentabilidade, quanto da qualidade de vida e da 
preservação da paisagem viriam a figurar em outras políticas de gestão territorial mais amplas 
(extrapolando o âmbito do patrimônio cultural), como a Convenção Europeia da Paisagem 
(COUNCIL OF EUROPE, 2000), que abarca não apenas paisagens consideradas excepcionais, 
mas igualmente paisagens degradadas. Figuram entre os motivos de preservação da paisagem 
a necessidade de atingir um equilíbrio harmonioso de relações e entre seres humanos e meio 
ambiente, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável. Além deste, destaca-se sua 
importância na preservação da memória e da identidade cultural europeia, bem como o 
reconhecimento de que o ambiente é um sistema dinâmico que engloba elementos naturais e 
culturais interagindo em um determinado tempo, e passíveis de ter efeitos diretos e indiretos, 
imediatos ou a longo prazo, sobre comunidades atuais e futuras (COUNCIL OF EUROPE, 
2000).

 Tais premissas estão refletidas também na experiência brasileira. A Paisagem Cultural 
Brasileira foi adotada em 2009, sendo definida como uma “porção peculiar do território 
nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 
vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (BRASIL, 2009, p. 17). 
Diferentemente da UNESCO, o IPHAN optou por não adotar tipologias de Paisagem Cultural 
Brasileira, buscando manter uma abordagem ampla, sem sugerir classificações antecipadas, de 
modo a permitir a aplicação da chancela no maior número de contextos culturais possíveis 
(WEISSHEIMER, 2012). Esta chancela funciona como um selo de reconhecimento do 
território e, diferenciando-se dos instrumentos de tombamento (do patrimônio material) e 
registro (do patrimônio imaterial), possui como principal estratégia a gestão compartilhada, 
apresentando como inovação o instrumento do Pacto de Gestão, formalizado com os atores 
envolvidos com a manutenção da paisagem, envolvendo uma relação entre poder público (em 
esfera interinstitucional: federal, estadual e municipal), iniciativa privada e sociedade civil, 
além de universidades e organizações não-governamentais.

 Alguns estudos para a atribuição da chancela encontram-se em desenvolvimento no 
IPHAN, como a paisagem cultural da imigração, envolvendo os núcleos rurais de Testo Alto 
(Pomerode) e Rio da Luz (Jaraguá do Sul); o Vale do Ribeira (SP); e estudos vinculados ao 
patrimônio naval, como Pitimbu (PB), Elesbão (AP), e a Foz do Rio São Francisco (entre os 
Estados de Sergipe e Alagoas). Pelo que se pode perceber a partir dos estudos, parece haver 
uma aproximação da noção de Paisagem Cultural Brasileira com a tipologia de Paisagem 
Contínua, da UNESCO, o que indica que, no Brasil, esta figura está também centrada nos usos 
da paisagem, em uma dimensão viva e dinâmica no tempo. 

Paisagem Cultural e Gestão Patrimonial: novas perspectivas

 Se tomamos como elemento base das políticas patrimoniais uma postura passiva de 
preservação, impedindo sua transformação por meio de leis que evitem sua descaracterização 
(seja pela ação do tempo ou ação humana), bem como técnicas de restauro, a preservação da 
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paisagem, principalmente nesta ótica de uso, torna-se o principal avanço e, simultaneamente, o 
principal desafio de implementação desta nova categoria de bem patrimonial.  

 A paisagem é do domínio do cotidiano, da vivência e convivência das pessoas com as 
formas que materializam sua relação com o meio ambiente em uma perspectiva histórica, e 
que se constituem como estruturas de significado e afetividade (FONT, 2010). Tais formas da 
paisagem (e os significados a ela atribuídos) encontram-se muitas vezes ligados à funções que 
as sociedades desempenham, havendo uma estreita relação entre forma e função da paisagem, e 
entre a paisagem e os modos de vida e valores daqueles que a produzem e reproduzem, estando 
suas identidades atreladas a formas particulares de atividades (TILLEY, 2006). 

 Neste sentido, várias Paisagens Culturais da Lista do Patrimônio Mundial possuem o seu 
principal vínculo de interação entre sociedade e meio ambiente nas formas de uso, apropriação 
e aproveitamento (cultural e econômico) do ambiente, cujas marcas de formação da paisagem 
(e seus desdobramentos simbólicos) em múltiplas camadas temporais ainda se apresentam em 
uso, como a região vinícola do Douro (Portugal), ou de Tokaj (Hungria); a Paisagem Cultural 
de Agave e as antigas instalações industriais de tequila (México); a Paisagem Cultural Cafeeira 
da Colômbia; ou ainda a Paisagem Cultural dos terraços de Arroz de Hongue Rani (China). 

 Dentro desta perspectiva, a dinamicidade inerente à paisagem deve ser considerada 
nas estratégias de gestão. Ao concebermos a paisagem como resultado de uma transformação 
coletiva da natureza, isto é, a projeção cultural de uma sociedade em um espaço determinado, 
devemos aceitar seu intrínseco caráter dinâmico (LUCHIARI, 2001). Por este mesmo motivo, 
adotam-se entre os princípios norteadores da gestão de Paisagens Culturais: a participação das 
pessoas vinculadas à paisagem como principais agentes ou stakeholders responsáveis pela sua 
gestão; e o direcionamento da mudança para reter os valores atribuídos à paisagem, avaliando os 
graus e limites à mudança e os elementos que devem ser conservados para sua funcionalidade e 
legibilidade (UNESCO, 2009). Segundo Rössler (2015), proteção legal não seria suficiente para a 
conservação de paisagens culturais e sua transmissão à futuras gerações, pois sua sobrevivência 
depende de múltiplos fatores vinculados à intervenção diária das pessoas em seu ambiente. 
Por este mesmo motivo, destaca-se a importância da ordenação territorial como instrumento 
de atuação na e preservação da paisagem, uma vez que não há decisão em relação à política 
territorial que não se manifeste na paisagem.

 Neste sentido, o compartilhamento da responsabilidade pela gestão da paisagem (não 
centrado apenas em um órgão ou instituição), bem como a compreensão de que tal gestão 
perpassa uma série de outras políticas mais amplas se alinha com essa compreensão ampliada 
das manifestações patrimoniais a partir da figura da Paisagem Cultural. Voltando à realidade 
brasileira, essa compreensão pode ser verificada no estudo referente à foz do rio São Francisco, 
que envolve partes dos municípios de Brejo Grande e Pacatuba (Sergipe) e Piaçabuçu (Alagoas). 
Trata-se de uma área diversificada, caracterizada por dunas, mangues, áreas ribeirinhas e 
atividades vinculadas à pesca, à culturas agrícolas que também são utilizadas no artesanato, 
como o côco, elementos construtivos aproveitando os materiais disponíveis na área, como casas 
de taipa e de palha, além dos saberes vinculados ao rio, à pesca e à carpintaria naval, tendo 
ainda como elemento representativo daquela paisagem a Canoa de Tolda Luzitânia, adaptada 
ao regime dos ventos daquela região, e que foi tombada pelo IPHAN (IPHAN; Memória 
Arquitetura, 2014).
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 Partindo do pressuposto de que a paisagem é constituída por um sistema de partes 
relacionadas, o estudo apresenta uma análise do ambiente interno e externo que afeta aquela 
porção territorial considerada (tanto das forças restritivas quanto impulsoras), com variáveis 
de análise amplas que envolvem: acesso e sistema de transporte, infraestrutura urbana e rural, 
meio ambiente, atividade turística, atividades econômicas, políticas públicas, aspectos sociais, 
bens protegidos e/ou de interesse de conservação (IPHAN; Memória Arquitetura, 2014). 

 O estudo vale-se de preceitos do planejamento estratégico, considerando as condições 
internas (forças e fraquezas) confrontadas com as oportunidades e as ameaças do meio 
externo, elencando ainda uma série de medidas necessárias à preservação daquela paisagem 
patrimônio. Ainda neste estudo, no que tange à metodologia de caracterização da área, buscou-
se não apenas identificar os elementos da paisagem destacados pelos entrevistados, mas ainda 
compreender como os sujeitos relacionavam-se com a paisagem (por meio de práticas de 
lazer, de subsistência, de religiosidade e de trabalho). Trata-se de um elemento importante, 
considerando-se que é nos usos que se concentram os significados mais profundos da paisagem 
(MENESES, 2002). Usos estes que dão forma à paisagem, mas que por vezes são invisibilizados 
diante da apresentação do patrimônio como produto, estável e fixado no passado, e não como 
processo e integrante de uma dinâmica que se mantém no presente por meio dos sujeitos que a 
produzem e reproduzem.

 Para além de uma tipologia de bem patrimonial, a noção de paisagem seria adotada 
ainda como abordagem de gestão para centros históricos a partir da Recomendação da Paisagem 
Histórica Urbana1 (UNESCO, 2011), tendo como antecedente o Memorando de Viena (2005). 
A abordagem de paisagem visaria identificar, conservar e administrar áreas históricas dentro 
de contextos urbanos mais amplos, ao considerar os relacionamentos de suas formas físicas, 
sua organização espacial e suas conexões, suas características naturais, e seus valores sociais, 
culturais e econômicos. Entre as cidades que adotaram essa perspectiva de gestão estão: Cuenca 
(Equador), Ballarat (Austrália), Stone Town (Tanzânia), e Edimburgo (Escócia). Além disso, tal 
abordagem foi sugerida para gerir também algumas paisagens da Lista do Patrimônio Mundial, 
como o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte MG), conforme aponta Féres 
(2017).

 Recentemente, a noção de paisagem viria a envolver, também, as discussões em torno 
de práticas museológicas. Conforme afirma Fauvrelle (2015) os museus deixaram de ser meros 
espaços de objetos, alargando a sua atuação a uma esfera cada vez mais ampla de patrimônios. 
Segundo a autora, a valorização da paisagem no quadro museal enquadra-se no movimento 
da ecomuseologia, em que a coleção do museu passa a ser o próprio território. Neste sentido, 
a paisagem teria um grande potencial para tornar o passado presente, ao ser considerada um 
organismo vivo, em constante evolução, mas que acumula as marcas da passagem do tempo. 

1 Apesar da amplitude conceitual proposta pela noção de Paisagem Cultural como uma categoria de bem 
patrimonial, o tema do urbano e das cidades não tem sido contemplado nas seleções, com exceção da Paisagem 
Cultural do Rio de Janeiro (RJ), apesar de outras cidades terem buscado tal reconhecimento, como Buenos Aires 
(Argentina). Outras considerações sobre os alcances e limites desta categoria, apesar de não terem sido abordados 
neste artigo diante da temática proposta, podem ser verificados em outros trabalhos, como em COSTA e SERRES, 
2014.
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 Dentro desta compreensão, em 2014, a noção de paisagem cultural seria adotada pelo 
Conselho Internacional de Museus (ICOM), vindo a figurar na Carta de Siena, reconhecendo 
institucionalmente a relação entre museus e paisagens culturais. Segundo o documento (ICOM, 
2014), além de seu papel na preservação da memória por meio das coleções, exposições e das 
pesquisas empreendidas, os museus teriam importante papel ainda na qualificação dos entornos, 
sejam eles vilas, cidades, ou outros locais que importem às populações por sua vinculação às 
suas identidades e à preservação de seu patrimônio. A proposta da carta estende a atuação do 
museu das coleções à preservação da paisagem na qual está situado, passando a considerá-lo 
agente territorial de proteção ativa, promotor de desenvolvimento local e práticas de cidadania. 
Propõe-se na Carta de Siena o entendimento de que os espaços externos são ao mesmo tempo 
lugares de memória e seus espelhos (ICOM, 2014). 

 Da consideração dos testemunhos materiais da humanidade e seu entorno, à 
consideração igualmente dos testemunhos imateriais, chegando à novas compreensões e 
práticas museológicas, como as definições de ecomuseu, museu de sítio, museus comunitários, 
a compreensão do museu e de seu papel na sociedade foi alterando-se dentro destes contextos, 
propondo uma maior integração com as comunidades. Nesta ótica, ao trazer a paisagem 
para o centro de consideração do museu, reconhece-se o contexto de formação das coleções, 
estimulando uma maior proximidade entre museus e comunidades, a partir dos preceitos de 
uma lógica participativa e do desenvolvimento sustentável.

 Os museus são assim chamados não apenas a atuar como agentes de proteção ativa, 
mas também como centros de interpretação da paisagem, por meio da pesquisa e difusão do 
conhecimento. Na ótica museal, a paisagem é considerada em sua dinâmica de transformação 
constante, não sendo a intenção congelá-la ou museificá-la, como a própria carta afirma, mas 
sim impedir que suas transformações alterem significativamente as marcas identitárias. É nesta 
perspectiva que se introduz o conceito de “comunidades de paisagem”, que seriam “conscientes 
de seus valores identitários, involucradas na salvaguarda e partícipes de seu desenvolvimento 
sustentável”, cuja criação deveria ser estimulada pelos museus (ICOM, 2014, p. 05, tradução 
nossa).

Encaminhamentos

 Ao longo de sua trajetória de utilização, a noção de paisagem nas políticas patrimoniais 
internacionais e nacionais foi relacionada ora à dimensão e valorização estética da natureza, ora 
à figura de entorno ou ambiência de bens. Atualmente, entretanto, seus limites conceituais se 
ampliaram, desembocando não apenas em uma nova compreensão mais integrada das diversas 
manifestações patrimoniais, mas ainda, por meio desta nova compreensão, em uma nova 
forma de gerir tais manifestações patrimoniais em uma lógica de vinculação ao seu contexto 
territorial. A figura da Paisagem Cultural introduz na preocupação com o patrimônio e sua 
gestão conceitos como o de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e paisagem como 
recurso (econômico e cultural), ou seja, uso, para a gestão deste(s) patrimônio(s), por meio 
da gestão compartilhada e destaque às populações como principais agentes de preservação e 
promoção patrimonial.
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 Esta categoria se insere em um movimento maior de compreensão do patrimônio de 
forma relacional, dialógica, com outras políticas, e sujeito a pressões de ordens diversas, como a 
questão do patrimônio genético e sua interface com pesquisas científicas, solicitação de patentes, 
disputas políticas e reconhecimento de comunidades tradicionais por meio dos conhecimentos 
associados ao uso dos recursos naturais. Não apenas o foco do discurso do patrimônio 
muda, da monumentalidade para o cotidiano, da excepcionalidade para a exemplaridade ou 
representatividade, mas ainda a forma de preservá-lo e as estratégias de gestão. Passamos de um 
enfoque passivo de preservação, de impedimento do uso por vias legais, para um enfoque ativo, 
de proteção pelo uso (respeitando os valores da paisagem) e de reconhecimento (pela própria 
natureza da paisagem) da indissociabilidade entre políticas patrimoniais (nas quais se inserem 
os museus) e outras políticas territoriais que interferem na paisagem. 
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5.2 Museu de quem? Museu para quem? 
Experiências do Museu de Porto Alegre 
Joaquim Felizardo

Leticia Bauer
Doutora em História; Museu de Porto

Alegre Joaquim Felizardo;
leticiabbauer@gmail.com

Resumo: O presente texto relata algumas das atividades realizadas no Museu de Porto Alegre 
Joaquim Felizardo (vinculado a Secretaria Municipal da Cultura/ Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre) entre 2015 e 2016, pontuando ações que buscaram estimular o diálogo entre 
a comunidade e a instituição a partir de atividades realizadas em parceria com diferentes 
grupos e entidades. Inicialmente, apresenta breves considerações sobre o Museu em sua 
relação com a cidade de Porto Alegre, lançando um olhar panorâmico sobre a programação 
que foi desenvolvida ao longo do tempo e, em especial, sobre atividades que buscaram dialogar 
com temas considerados relevantes para a cidade. Em seguida, o texto apresenta algumas 
considerações sobre o processo de concepção e elaboração de três exposições de curta duração 
realizadas por meio de curadoria compartilhada, a saber: “(In) Visibilidades dos povos indígenas 
em Porto Alegre: intervenções na exposição ‘Transformações Urbanas’” (2015); “Tambores de 
Porto Alegre” (2016); e “Uma cidade pelas margens” (2016).

Palavras-chave: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Programação interativa. Curadorias 
compartilhadas.

 O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, criado em 1979, está subordinado à 
Coordenação da Memória Cultural, vinculada à Secretaria Municipal da Cultura de Porto 
Alegre (SMC/ PMPA). De acordo com seu regimento interno, tem como missão “promover a 
interação da sociedade com o patrimônio cultural do município, com ênfase na sua história e 
memória, através da preservação, pesquisa e comunicação dos bens culturais sob a guarda da 
instituição”.

 O trabalho desenvolvido pela equipe do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo 
entre os anos de 2015 e 2016 teve como ponto de partida o entendimento da instituição a partir 
de três visões complementares em relação à cidade: o Museu como lugar de observação, como 
lugar de escuta e como lugar de fala sobre Porto Alegre em seus diferentes tempos. Para essa 
apresentação, exponho algumas das atividades que integraram a programação do Museu no 
referido período e que considero interessantes para pensar a relação do público com a instituição, 
sem a pretensão de arrolar e detalhar todas as ações desenvolvidas.  O entendimento de que 
instituições museais instituem discursos acerca de temas variados por meio de seus acervos e 
exposições não constitui novidade. A necessidade de estabelecer um diálogo sistemático com 
a sociedade tampouco é proposta inovadora. Ocorre, entretanto, que colocar em prática um 
plano que leve em conta, de fato, demandas internas e externas nem sempre é tarefa fácil. 



q                     r149

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

 O Museu de Porto Alegre é relativamente pequeno no que se refere a sua área 
expositiva. Está sediado em uma casa do século XIX, conhecida como Solar Lopo Gonçalves, 
no bairro Cidade Baixa. Possui três salas de exposição que, até, 2015, estavam ocupadas por 
duas exposições de longa duração: “O Solar que virou Museu: memórias e histórias” (2011) 
e “Transformações urbanas: Porto Alegre de Montaury a Loureiro” (2007). Em contraponto 
ao reduzido espaço para mostras, o jardim da instituição surpreende por sua extensão, sendo 
formado por mais de 5 mil metros quadrados de área verde.  

 

Figura 1: Fachada do Museu. Foto: Guilherme Lund. 
Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/ SMC/ PMPA.

 Museu de quem? Museu para quem? Essas perguntas podem ser consideradas a partir de, 
no mínimo, dois pontos de vista. De uma parte, os dados de frequência de público indicaram um 
afluxo numeroso de visitantes ao Museu de Porto Alegre: em 2015, foram contabilizadas 16.728 
pessoas, no ano seguinte, 21.832 pessoas, sendo que em ambos os anos o público majoritário 
compareceu a eventos, seguido pela visitação realizada pelo público escolar.  Esses números são 
consideráveis, levando-se em conta o número reduzido de pessoas na equipe e as limitações 
financeiras enfrentadas pela instituição. De outra parte, podemos indagar: quais as apropriações 
e pertencimentos realizados pelas pessoas que visitaram o Museu ao longo do tempo? Qual é a 
história de Porto Alegre que está representada pelo acervo guardado e exposições realizadas? 
Ela é inclusiva? Abarca a diversidade, sendo esta entendida a partir de seus múltiplos adjetivos? 
Mais que responder objetivamente essas perguntas, proponho algumas considerações acerca de 
tentativas, acertos e erros empreendidos ao longo de dois anos de trabalho no Museu de Porto 
Alegre Joaquim Felizardo. 

 A elaboração de uma agenda de atividades diversificadas teve como objetivo 
dinamizar o Museu e afirmá-lo como espaço acessível para uma ampla gama de iniciativas. 
A disponibilização do auditório, com espaço para 30 pessoas, e do jardim para uso público 
foi fundamental para incentivar o acesso de diferentes grupos ao espaço do Museu. É possível 
citar, ainda que sem maior detalhamento, a disponibilização do auditório para atividades 
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formativas como cursos, palestras e oficinas, reuniões e encontros, além de atividades até então 
incomuns, como lançamentos de livros, defesas de dissertações e teses que, de alguma maneira, 
relacionavam-se ao campo do patrimônio cultural. Além da agenda anual, os temas propostos 
para atividades comemorativas, como o aniversário de Porto Alegre, bem como para a Semana 
de Museus e Primavera dos Museus foram aprofundados por meio da realização de atividades 
especialmente planejadas para tal. 

 O jardim foi um dos espaços centrais para potencializar a relação do Museu com o 
público. Desde 2014, já vinham sendo realizados piqueniques aos finais de semana e, a partir 
de 2015, essa ação foi intensificada por meio do estabelecimento de uma agenda mensal 
intercalando os Piqueniques Culturais no Museu, iniciativa da Brotha Produtora, e as Rodas 
de Samba do Instituto Brasilidades. Por meio de parcerias e projetos especiais, cerca de 2 mil 
pessoas passaram pelo Museu a cada edição, acrescentando atrativo à programação do público 
habitual e trazendo novos frequentadores ao espaço.

 

Figura 2: Piquenique Cultural no Museu. Foto: Leticia Bauer.
Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/ SMC/ PMPA.

 Além dos piqueniques e rodas de samba, ao longo do ano foram recebidos espetáculos 
de dança e teatro, potencializando o Museu como espaço apto a acolher diferentes expressões 
artísticas.  Todo esse movimento teve como objetivo fortalecer o jardim da instituição como 
espaço público disponível para uso da comunidade em caráter gratuito, estimulando uma série 
solicitações de uso, muitas vezes ligadas a demandas dos próprios moradores do entorno.

 A agenda nacional proposta pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) também 
foi um importante catalisador para aprofundar temas caros à instituição. Como exemplo, é 
possível citar a 14ª Semana de Museus, cujo tema proposto para reflexão foi “Museu e paisagens 
culturais”. O Museu de Porto Alegre tomou a cidade como recorte específico para observação 
e montou uma programação que buscou explorar diferentes pontos de vista sobre o contexto 
urbano, chamando convidados com diferentes trajetórias pessoais e profissionais para auxiliar 
na composição de um mosaico de olhares sobre a cidade de ontem e de hoje. A abertura da 
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programação contou com bate-papo, exposição e apresentação da equipe do jornal Boca de 
Rua, colocando em pauta a visão de moradores e moradoras em rua sobre a cidade. Seguiram-
se palestras e discussões que contaram com as reflexões do arquiteto e especialista no tema João 
Paulo Schwerz, dos pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre a Paisagem – Pagus/ UFRGS, 
além da equipe de fotógrafos do projeto Memo POA e da arquiteta e ilustradora Ana Luiza 
Koehler. Ao final da atividade, um mosaico muito diverso de olhares sobre a paisagem urbana 
foi configurado a partir de pontos de vista tão diversos e, ao mesmo tempo, complementares.
 
 Ao mesmo tempo, projetos como o CineReflexão, resultado de uma parceria com a 
Associação de Capoeira de Angola Rabo de Arraia (Accara), e o FotoMemória, desenvolvido 
em parceria com a Secretaria Adjunta do Idoso (SMDH) para a programação do Mês do Idoso, 
são exemplos de atividades que ampliaram o alcance do Museu e ajudaram a configurá-lo como 
um espaço para circulação de ideias e trocas de experiências. No CineReflexão, encontros 
mensais proporcionaram exibições de documentários e trechos de filmes dedicados a temas 
da cultura brasileira seguidas de debate provocado por convidados de diferentes áreas. Já no 
FotoMemória, foram realizados três encontros com público idoso com o intuito de receber 
a colaboração de pessoas que vivenciaram a cidade das décadas passadas, auxiliando na 
identificação de fotografias de locais com pouca ou nenhuma informação que integram o 
acervo da Fototeca. Ao mesmo tempo, o projeto buscou estimular a narrativa de memórias 
vividas nos cenários de Porto Alegre de ontem e de hoje. Além de imagens de diferentes pontos 
da cidade, foi realizada uma edição especial dedicada ao tema do Carnaval, idealizada a partir 
das demandas do próprio grupo participante.

 Entre 2015 e 2016, o Museu realizou três exposições de curta duração, viabilizadas pela 
readequação de uma das salas até então ocupada pela exposição “Transformações urbanas: de 
Montaury a Loureiro”. De certa maneira, é possível afirmar que cada uma delas foi mobilizada 
por uma “provocação” em relação ao posicionamento do Museu e resultou em processos que 
valem a pena ser revisitados. 

 A primeira delas foi idealizada a partir do tema da 9ª Primavera dos Museus (2015), 
voltado à relação entre “Museus e Povos Indígenas”. Uma breve observação na exposição 
“Transformações urbanas: Porto Alegre de Montaury a Loureiro” (na época em uma versão já 
remontada em relação à proposta original) indicou uma reduzida e específica menção aos povos 
indígenas na narrativa sobre a trajetória da cidade, citados somente em um painel dedicado 
ao período anterior à ocupação empreendida pelos colonizadores europeus. A presença dos 
povos originários era mencionada apenas em um painel, então relocado para um local de 
pouca visualização. Tomando essa ausência como mote (e realizando uma justa e necessária 
autocrítica institucional), foi elaborada a uma intervenção na exposição já existente com o 
intuito de chamar a atenção para o tema (e consequentemente sua ausência) em diferentes 
pontos da expografia. 

 Para dar conta do assunto de maneira crítica, firmamos uma parceria com a então 
denominada Secretaria Adjunta dos Povos Indígenas e Direitos Específicos (SAPIDE), na época 
vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Porto Alegre (SDH/ PMPA). O 
trabalho realizado pelo antropólogo Luiz Fernando Fagundes junto à SAPIDE foi chave para 
a reelaboração da linguagem pensada inicialmente para a exposição, mostrando de maneira 
incontestável o quão pode ser limitadora uma perspectiva que não tome o diálogo e a interação 
como ponto de partida para a elaboração de uma exposição. 



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r152

 A proposta (In) Visibilidades dos povos indígenas em Porto Alegre: intervenções na 
exposição “Transformações Urbanas” contou com acervo diversificado e buscou explorar 
temas como territorialidade e estereótipos associados aos indígenas, além de enfatizar as 
especificidades dos Mbyá-Guarani, Kaingangues e Charruas e sua relação com a cidade de 
Porto Alegre ontem e hoje.  Foram expostos fragmentos de materiais cerâmicos produzidos 
pelos primeiros habitantes da região hoje correspondente a Porto Alegre e encontrados em 
áreas centrais da cidade por meio da realização de escavações arqueológicas. Nesse mesmo 
sentido, com o objetivo de pontuar a presença dos povos indígenas ao longo do tempo no 
atual território urbano, foi disponibilizado um mapa com a indicação de locais onde foram 
encontrados vestígios arqueológicos relativos aos diferentes grupos indígenas que habitaram 
a região antes dos colonizadores e aldeias contemporâneas, dado importante para pensar 
na presença indígena na cidade hoje. O empréstimo de relatórios da Secretaria de Terras e 
Colonização, preservados na Secretaria de Portos e Hidrovias (SPH), viabilizou a inserção 
de informações sobre o processo de aldeamento e de expropriação de terras empreendido no 
século XIX. Além disto, um dossiê e diversas notícias sobre a questão indígena no passado e 
no presente foram disponibilizadas para livre consulta dos visitantes. O acervo de esculturas 
em madeira e cipó pertencentes à SAPIDE e produzidas por guaranis e kaingangues também 
integraram a intervenção. 

 

Figura 3: Detalhe da exposição (In) Visibilidades dos povos indígenas em Porto Alegre: intervenções na 
exposição “Transformações Urbanas”. Foto: Guilherme Lund.

Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/ SMC/ PMPA.

 A segunda “provocação” adveio das mediações e relacionou-se às observações acertadas 
acerca da ausência da população negra na narrativa sobre a história de Porto Alegre nas 
exposições. Partindo desse silêncio, a proposta do Museu para a comemoração do aniversário 
de 243 anos da cidade efetivou-se por meio de uma parceria com o grupo percussivo Alabê 
Ôni3  com vistas à exploração da temática afro-sul-riograndense, contando com shows, oficinas 

3 Grupo formado por Richard Serraria, Pingo Borel, Mimmo Ferreira e Cristiano Rodrigues.
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e a exposição Tambores de Porto Alegre, elaborada por meio de curadoria compartilhada entre 
o Museu e os tamboreiros do grupo. Por meio da exposição, os visitantes tiveram acesso a 
diferentes objetos e instrumentos, como o tambor de Sopapo, além do acervo da família de 
Walter Calixto Ferreira, mais conhecido como Mestre Borel. Um dos principais tamboreiros 
de Porto Alegre, griô e pai de santo que circulou pelos territórios negros da cidade, Mestre 
Borel deixou um legado de fundamental importância para a história do povo negro da capital 
do Estado.4 O acervo de Borel foi importante mobilizador para questões relevantes acerca da 
identidade sul-riograndense, pensada para além da imagem do gaúcho e dos imigrantes europeus 
tradicionalmente exaltados por grande parte das narrativas oficiais. Além disso, sua vinculação 
à Ilhota, território negro tradicional de Porto Alegre, e ao bairro hoje denominado Restinga 
(local para onde foram enviadas as famílias removidas da Ilhota) permitiu problematizar os 
projetos urbanos realizados para a cidade ao longo do tempo e os diferentes interesses a eles 
associados. Dessa maneira, também foi possível ampliar os limites da cidade representada 
nas exposições do Museu, centrada, eminentemente, no perímetro correspondente ao Centro 
Histórico. A necessidade de ampliação desse recorte de cidade já havia sido identificada na 
intervenção relativa aos povos indígenas, quando ficou claro que a grande maioria dos bairros 
de Porto Alegre não está referida no discurso expositivo do Museu.  

 Além de Borel, também estiveram presentes na mostra figuras como Mestre Batista, 
luthier construtor de tambores Sopapos, e Mãe Rita, responsável, ao que tudo indica, pelo 
primeiro terreiro de batuque estabelecido em Porto Alegre ainda no século XIX.  A partir do 
aniversário da cidade, o espaço do Museu foi tomado pelo som dos tambores que continuaram 
ressoando em outras tantas atividades que se seguiram a essa celebração. 

 
Figura 4: Detalhe da exposição Tambores de Porto Alegre. Foto: Náthaly Weber.

Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/ SMC/ PMPA.

4 Registro especial agradecimento a seu filho Walter Mello Ferreira (Pingo Borel), detentor da maior parte do 
acervo e dos conhecimentos transmitidos por seu pai. 
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 A terceira exposição foi motivada pela reação a uma publicação do Museu de Porto 
Alegre em rede social em favor da diversidade e contra qualquer tipo de violência contra a 
população LGBTT5. A repercussão foi imensa e indicou a necessidade urgente de discutir 
esse tema no espaço do museu. Após um levantamento, cujo resultado indicou a produção 
ainda incipiente sobre a relação entre museus, patrimônio cultural e população LGBTT, foi 
estabelecido contato com o “Nuances   Grupo pela Livre Expressão Sexual”, grupo que se 
dedica, desde a década de 1990, à militância e à reflexão sobre a pauta LGBTT em Porto Alegre. 
Logo em seguida outros grupos integraram- se ao processo criativo, como a Liga Brasileira de 
Lésbicas do Rio Grande do Sul (LBL RS) e a Igualdade   Associação de Travestis e Transexuais 
do Rio Grande do Sul, além do Memorial do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, do Curso 
de Graduação em Museologia, do Laboratório de Políticas Públicas Ações Coletivas e Saúde 
(LAPPACS) e do Programa de Pós -Graduação em História (PPGHIST), sendo os três últimos 
vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 Assim surgiu o projeto Uma Cidade pelas Margens, voltado à história e memória da 
comunidade LGBTT em Porto Alegre.  O trabalho foi o resultado de uma ação colaborativa 
realizada entre diferentes instituições e grupos e teve como principal objetivo levar a pauta 
das diversidades de identidades, expressões de gênero e orientações sexuais para o Museu 
de Porto Alegre Joaquim Felizardo. A mostra explorou a trajetória de pessoas e organizações 
que protagonizaram a luta pela visibilidade e pelo direito à diversidade em Porto Alegre e foi 
dedicada à militante Marcelly Malta como reconhecimento a sua luta em prol dos direitos humanos 
da população LGBTT do RS.

 História e memória da população LGBTT ainda são severamente negligenciadas pelos 
museus, a despeito dos movimentos sociais engajados na luta pela visibilidade LGBTT. No 
que se refere ao acervo, a lacuna encontrada nas instituições museais é radicalmente oposta 
ao numeroso acervo sob guarda de particulares, especialmente no caso de fotografias. Ao 
contrário do que o senso comum poderia inferir, o acervo LGBTT existe, é rico e diversificado. 
Integraram a exposição fotos, roupas, jornais, convites, cartazes e folders de festas, atos políticos 
e campanhas, entre outros. A rede de relações e indicações surgidas ao longo das reuniões 
semanais permitiu acessar protagonistas LGBTTs, pessoas com experiências e trajetórias 
fundamentais para o projeto. 

 

Figura 5: Vista parcial da exposição Uma Cidade pelas Margens. Foto: Guilherme Lund.
Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/ SMC/ PMPA.

5 Sigla para gueis (forma à moda brasileira para se referir aos homossexuais, utilizada pelo jornal Lampião da 
Esquina e pelo Nuances), lésbicas, bissexuais, travestis, pessoas transexuais e transgênero.
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 Além da exposição, foi realizada uma programação paralela que contou com duas 
mesas-redondas. A primeira foi dedicada às “Trajetórias, histórias e memórias da comunidade 
LGBTT, com Liane Müller e Íris Germano e a segunda ao tema “Direito à saúdes e caminhos 
jurídicos para a população LGBTT”, com Henrique Nardi e Paulo Leivas. Um piquenique 
cultural temático encerrou as atividades e contou com apresentação de diferentes artistas. Mas 
detalhes sobre o processo de trabalho e resultados pode ser conhecido por meio do artigo 
intitulado “Sabia que Estaria Aqui”: Relatos sobre os Processos Criativos do Projeto “Uma 
Cidade pelas Margens”, publicado em 2017.  Permito-me citar parte da conclusão do artigo: 

Há história, há memória, há acervo e, principalmente, há demanda pela 
presença LGBTT em museus, memoriais, arquivos e bibliotecas. Mas não basta 
falar sobre, é necessário partilhar a fala com os protagonistas dessa e de outras 
experiências. Um Museu, sozinho, não faz exposição. É necessário e urgente que 
instituições responsáveis pela guarda, pesquisa e exposição de acervo ampliem 
seus horizontes e chamem ao diálogo movimentos, militantes e organizações que 
representem diferentes identidades. (BARNART; BAUER, 2017, p. 463)

 Entre 2015 e 2016 havia o desejo de dar início à elaboração de uma nova exposição de 
longa duração para o Museu de Porto Alegre e as experiências acima descritas foram chave 
para que a equipe iniciasse uma reflexão profunda sobre como poderia (e deveria) ser esse 
processo. Mais que isso, certezas deram lugar a muitos questionamentos: sobre qual cidade e 
sobre qual história é possível falar? Ou, indagando de outra forma: há apenas uma história de 
Porto Alegre? Permanece o desafio... 
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 A Semana Nacional dos Museus chegou a sua 15ª edição como uma iniciativa consagrada 
que reuniu milhares de instituições em todos os estados do nosso país.

 Para Marcelo Araújo, Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), é um 
momento privilegiado de divulgação, reflexão e visibilidade para os museus brasileiros”, 
“contribuindo para o reconhecimento pela sociedade brasileira da importância e do papel dos 
museus na contemporaneidade” (IBRAM, 2017).

 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPel, através da Coordenadoria de Patrimônio 
Cultural e Comunidade, não poderia deixar de participar desta 15a Semana Nacional dos 
Museus, com o tema “Museus e histórias controversas dizer o invisível em museus”.

 A programação da Semana dos Museus da UFPel da Universidade aconteceu entre 
os dias 17 e 21 de maio de 2017, de quarta a domingo, com conferências, comunicações de 
trabalhos, exposições e visitas guiadas, sendo esta a primeira ação conjunta dos Museus e 
Projetos Museológicos que fazem parte da Rede de Museus da UFPel. 

 Na semana também ocorreu o lançamento do Catálogo “Os Museus do Conhecimento 
da UFPel”, que objetiva divulgar as instituições museológicas das unidades de ensino da 
Universidade Federal de Pelotas e ainda ocorreram as seguintes exposições: 

 “Entre lembrar e esquecer, resistir é lugar”. O tema é o Estado Novo e as memórias 
subterrâneas do período de nacionalização no Museu de Morro Redondo e no Museu Grupelli; 
A Comunidade do Anglo: Olhares Diversos de Uma Comunidade – Projeto de Preservação do 
Patrimônio Cultural da Região do Anglo, no Campus II. 

Semana dos Museus 2017
Museus e histórias controversas dizer o invisível 
em museus

6
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Resumo: A presente comunicação pretende apresentar a reserva técnica do Museu da Baronesa 
deste de sua implementação até proposições para intervenções futuras. O acervo do Museu da 
Baronesa tem sofrido um processo de deterioração pela ação do tempo, condições climáticas e 
ação humana, agravados pela falta de políticas de conservação. A adequada conservação deste 
acervo é imprescindível para a manutenção da memória artística da região, e da própria história 
da comunidade pelotense. O acervo do museu beneficia várias áreas, como a pesquisa histórica; 
a área acadêmica nos cursos de história, artes plásticas, museologia, conservação e restauro 
e patrimônio cultural, a área do turismo, pois cresce o número de visitantes que procuram a 
região para conhecer mais a história da região.

Palavras-chave: Reserva técnica. Museu da Baronesa. Acervo.

 O acervo do Museu da Baronesa tem sofrido um processo de deterioração pela ação do 
tempo, condições climáticas e ação humana, agravados pela falta de políticas de conservação. A 
adequada conservação deste acervo é imprescindível para a manutenção da memória artística 
da região, e da própria história da comunidade pelotense. O acervo do museu beneficia várias 
áreas, como a pesquisa histórica; a área acadêmica nos cursos de história, artes plásticas, 
museologia, conservação e restauro e patrimônio cultural, a área do turismo, pois cresce o 
número de visitantes que procuram a região para saber mais da história gaúcha e brasileira. 
Segundo informações disponibilizadas em Cardoso (2010, p.33) a partir dos anos 2000 o estado 
do Rio Grande do Sul, “passa por uma efervescência museológica, devido à retomada das 
atividades do Sistema Estadual de Museus” (SEM-RS). 



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r158

Durante este período, no Museu da Baronesa, houve uma proposta de desenvolver 
o trabalho por meio da coordenação do SEM. Através de um Termo de Cooperação 
Técnica, assinado em dezembro de 2001, o SEM comprometeu-se em indicar um 
profissional, Nóris Mara Pacheco Martins Leal, para efetuar o diagnóstico da 
instituição e as soluções possíveis (CARDOSO, 2010, p.33).

 Cardoso (2010, p.33) afirma que vários assuntos foram encaminhados após este 
diagnóstico do museu realizado pela professora Nóris Leal “à Secretária Municipal de Cultura, 
em nome da então Secretária de Cultura Renata Azevedo Requião, em 07 de junho de 2001”, 
nesta proposta abordava-se a necessidade da criação da Reserva Técnica, para que assim 
“houvesse a possibilidade dos acervos, até então guardados dentro dos móveis (Figura 1) que 
também compunham a coleção do museu, fossem armazenados em local específico, fora de 
alcance do público e em condições mais apropriadas”. 

 

Figura 1: A imagem mostra o armazenamento de vestimentas do acervo 
dentro do mobiliário que também faz parte da coleção do museu, 

antes da implementação da reserva técnica.
Fonte: Nóris Leal, 2001.

 Segundo lemos em Merrit e Reilly (2010, capítulo 7) frequentemente partes de casas 
históricas que não estão abertas ao público são usadas como espaços de guarda sem aplicação 
dos padrões básicos de preservação. Curadores das casas históricas geralmente têm muito mais 
itens do que lugares para exibi-los. E, portanto, procuram guardar os objetos nos closets, dentro 
das mobílias em exibição, nos corredores, nos porões. É necessário aplicar boas práticas de 
cuidados preventivos quando estes espaços são usados.

 O Museu da Baronesa por muito tempo teve esta prática de uso do mobiliário, que faz 
parte da coleção original do “Solar”, como local de acondicionamento dos objetos que compõem 
o acervo.

 Cardoso (2010, p.34) ainda relata que o espaço para reserva “foi então disponibilizado, 
diferentemente do sugerido pelo diagnóstico, que propôs a utilização do sobrado no estilo 
bangalô americano1 [Vila Stella] localizado logo na entrada do terreno. A reserva técnica 
(Figura 2) situa-se nos fundos do Salão de Festas2 [Salão Dona Sinhá] (Figura 3), ou seja, a leste 
na propriedade”.

1 A Vila Stella conhecida também por Casa Azul.
2  Salão atualmente chamada do Dona Sinhá e que hoje abriga o acervo do museu.
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Figura 2: Espaço da Reserva Técnica antes Projeto de Qualificação da 
Documentação e Reserva Técnica do Museu da Baronesa.

Fonte: Nóris Leal, 2004.

 A sala que foi disponibilizada já guardava algumas peças do acervo em estantes metálicas, 
juntamente com material de apoio às exposições, não sendo um lugar exclusivo para guarda 
do acervo, o que ocorre com a implantação do Projeto de Qualificação da Documentação e 
Reserva Técnica do Museu da Baronesa. Tem-se acompanhado a implementação3 da Reserva 
Técnica do Museu Municipal Parque da Baronesa desde o ano de 2004.
 

Figura 3: Planta Baixa do Museu da Baronesa, em letras vermelhas marca o local da RT
com o Arquivo Deslizante.

Fonte: Documentação Administrativa do Museu da Baronesa.
In: CARDOSO, 2010 p.34.

3 Neste período forneceu-se para a então diretora do museu professora Carla Rodrigues Gastaud dois pareceres 
técnicos: o primeiro, sobre a necessidade da implementação da reserva técnica no museu e, o segundo, para 
restauração do telhado do museu. Estes pareceres datam de 12 de novembro de 2004 e 22 de novembro de 2004.
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 No ano de 2006 o museu foi contemplado através de edital público “Programa CAIXA 
de Adoção de Entidades Culturais”4 com o Projeto de Qualificação da Documentação e Reserva 
Técnica do Museu da Baronesa5, coordenado pela professora Nóris Leal. Com a verba recebida 
neste edital foi possível realizar a documentação do acervo e implantar a Reserva Técnica 
(Figura 4), nas dependências do museu.

 

Figura 4: Imagem mostra a Reserva Técnica já organizada após a implementação do projeto.
Fonte: CARDOSO, 2010, p. 38.

 Nos anos seguintes se elaborou um projeto de restauração das peças do acervo do 
museu que foi encaminhado para Lei Rouanet do Ministério da Cultura e que posteriormente 
foi executado.

 Para Cardoso (2010, p.38) com criação do Curso de Museologia na Universidade Federal 
de Pelotas surge como mais um parceiro do museu, “em 2007 para auxiliar no andamento do 
projeto, tem-se a inserção de três estagiários do curso”, que posteriormente foram contratados 
pela Prefeitura de Pelotas e, com o fim do apoio financeiro da Caixa Econômica Federal.

 Deve-se acrescentar à colocação de Cardoso a criação do Curso de Conservação 
e Restauro em Bens Culturais no ano de 2008, que juntamente com o Curso de Museologia 

4 O Programa CAIXA de Adoção de Entidades Culturais teve como objetivo apoiar projetos de instituições abertas 
à comunidade, sem fins lucrativos, que visam à promoção, preservação e divulgação do patrimônio cultural 
brasileiro. O programa selecionou e patrocinou instituições culturais com atuação pública, que possuem acervos 
de relevância nacional e/ou regional, habilitadas a desenvolver ações de preservação e exposição destes acervos 
à sociedade. Em 2005, a CAIXA investiu R$ 5 milhões, distribuídos em 28 projetos de arte e cultura, enquanto 
em 2006, foram investidos R$ 3,5 milhões, distribuídos em 31 projetos. Já em 2007, a CAIXA empregou cerca de 
R$ 30 milhões em investimento de projetos culturais. Em 2008, por sua vez, foram aplicados R$ 2,9 milhões em 
recursos para os festivais de dança e teatro. Ainda em 2008, em caráter experimental, foram investidos R$ 500 
mil no Programa de Apoio ao Circo Brasileiro. A CAIXA já investiu, em 2009, R$ 4 milhões, distribuídos em 31 
projetos. Disponível em: <http://www1.caixa.gov.br/turismo/estados/conheca_trabalho_caixa_projeto_adocao.
asp> Acesso em:16/11/2015 as 21h:18min.
5 O projeto encaminhado pela Associação de Amigos do Museu da Baronesa recebeu na forma de patrocínio R$ 
73.534,00.
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passam a atuar mais efetivamente no museu, através das parcerias estabelecidas anteriormente 
com a UFPel. Isto se deve também ao ingresso de vários docentes na carreira do magistério 
superior na UFPel que já haviam mantido vínculo como pesquisadores e prestadores de 
serviço ao museu, e naturalmente estes profissionais continuaram a desenvolver seus projetos 
de extensão e pesquisa junto a um acervo tão carente de cuidados e mão de obra. Portanto, os 
alunos dos dois cursos passam a realizar estágios curriculares qualificando as atividades do 
museu6. 

 Pode-se afirmar que a contemplação da instituição no “Projeto Caixa de Adoção de 
Entidades Culturais”, foi um marco na história do museu, com este acontecimento o museu 
passou a pensar em práticas de conservação preventiva e teve a possiblidade de se modernizar 
e adquirir suportes para estruturação da sua primeira reserva técnica.

 Conforme lemos em Martins e Souza (2014, p. 29) em seu recente artigo Patrimônio 
têxtil: obstáculos na gestão de acervos em tecidos pertencentes ao Museu Municipal Parque da 
Baronesa (MMPB) Pelotas/RS7:

Até o início dos anos 2000, a reserva técnica não existia. Somente após o ano de 
2006, é que existiram efetivamente condições de se criar uma reserva técnica da 
melhor maneira possível. O espaço começou a ser modernizado no ano de 2006, 
período em que a instituição adquiriu arquivos deslizantes, advindos do programa 
do governo “Caixa de Adoção de Entidades Culturais”, com investimento de R$ 
70 mil. 
Recentemente, a reserva técnica principal do MMPB está sendo transferida de 
local, aonde grande parte dos bens têxteis estão acomodados em uma sala mais 
ampla, possibilitando que possam ser exercidas todas as atividades adequadamente 
[Grifo nosso].

 As autoras no trecho grifado acima estão se referindo à transferência do acervo da 
reserva técnica do “solar”, sede do museu, para a Vila Stella, o bangalô, também chamado de 
“Casa Azul”.

 Este espaço destinado para reserva técnica dentro do museu não era suficiente para 
acondicionar todo o acervo, mas era o que se tinha disponível naquele momento. O projeto 
inicial para implementação da reserva técnica realizado pela Professora Nóris Leal já previa 
sua instalação na Vila Stella, mas por algum motivo não esclarecido acabou sendo instalada no 
Solar, sede do museu. A partir da necessidade de mais espaço para a guarda do acervo, a direção 
do museu passou a solicitar espaços na Vila Stella, onde funcionava um posto de informações 
turísticas e da guarda municipal.

 Primeiramente, foi ocupado o 20 pavimento onde os objetos foram acondicionados 
por tipologia de materiais. O arquivo deslizante que ficava localizado na reserva técnica da 

6 As professoras do Departamento de Museologia Conservação e Restauro da UFPel: Andréa Lacerda Bachettini, 
Carla Rodrigues Gastaud e Nóris Mara Martins Pacheco Leal e ainda professor Diego Lemos Ribeiro, mesmo não 
tendo participado anteriormente ao seu ingresso na UFPel, logo que assumiu como professor implementou um 
projeto de extensão de requalificação do Museu da Baronesa.
7 Disponível em: <http://ventilandoacervos.museus.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/Artigo-1-Larissa-e-
Denise.pdf>. Acesso em: 02/01/2017.
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sede do museu foi o último equipamento a ser transferindo para a Vila Stella, localizado no 10 
pavimento.

 A transferência de mais de 3.000 peças para a Vila Stella levou cerca de 4 anos sendo 
realizada a última etapa em julho de 2015. Aproximadamente um mês após a finalização da 
transferência do acervo, o museu recebeu ordem do executivo municipal que deveria retirar 
todo o acervo para liberar o imóvel para ocupação pela Secretaria de Qualidade Ambiental. 

 Conforme notícia veiculada no Jornal Diário Popular do dia 30 de agosto de 2015, p.7, 
apresenta-se a transcrição:

“Novas Mudanças – A SQA será transferida do Centro de Administração (CAPA) 
localizado na Professor Araújo para o Parque da Baronesa. O órgão funcionará 
no prédio que abriga o acervo do museu e o Posto de Informações Turísticas”. 
Mesmo sem paga pelo imóvel o qual pertence ao patrimônio do município, a 
prefeitura precisará realizar investimento na estrutura do local. Conforme a 
secretário Fabrício Tavares, as mudanças da SGMU e SQA acontecerão no mesmo 
período. Apenas estas duas secretarias funcionam na sede do Capa. Mensalmente, 
o aluguel deste prédio custa R$ 43mil.

 A imprensa local reagiu com estranhamento às mudanças do acervo e o custo da 
desmontagem e montagem do arquivo deslizante de um prédio para outro, como pode ser 
observado na matéria veiculada no dia 10 de setembro de 2015 do Jornal Diário Popular na 
coluna diária do jornalista José Ricardo Casto, “Espeto Corrido”, que diz:

Estranho
Prefeitura de Pelotas anuncia mudança de endereço da Secretaria de Qualidade 
Ambiental. Vai para Casa Azul no Parque da Baronesa. Até aí, a princípio, sem 
problemas e boa alternativa, valorizando a área e, em tese com mais cuidado.

Estranho II
Só que - ah, esse só que - para que a mudança ocorra, algumas adequações precisam 
ser feitas. Por exemplo: Local permanente para a chamada Reserva Técnica do 
Museu da Baronesa.  O ideal seria que, primeiro, o espaço fosse construído, mas 
não é o que parece que acontecerá.
Estanho III
Dias atrás a Secretaria de Cultura pagou perto de R$ 7.000,00 para fazer a mudança 
de armário deslizante da reserva técnica que estava no Museu para a Casa Azul, 
mais adiante, será definido um local temporário para a reserva técnica e nova 
remoção deva ser feita. Depois, o prédio final, a ser construído pela SQA e mais 
uma remoção. Sete mil por vez nas remoções do armário deslizante?

Estranho IV
Deve estar sobrando dinheiro ou o armário deslizante precisa de cuidados 
muito especiais para ser removido. A prefeitura não tem funcionários para tal? 
A distancia de remoção não deve passar dos 100 metros. O correto não seria 
construir primeiro o prédio e depois transferir o armário? (DIÁRIO POPULAR, 
Espeto Corrido,10 de setembro de 2015, p. 12).
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 Transcrevo a notícia veiculada na coluna do Diário Popular, 14 de setembro de 2015, p. 
10, que diz:

MIL E UMA UTILIDADES
Na foto parte do armário deslizante do Museu da Baronesa. o Apetrecho é 
interessante. Espaço Grande para peças do museu, devidamente catalogadas e 
colocadas em 24 prateleiras em e gavetas. São quase 3.000 itens e 70% estão em 
reservas técnica. Secretário de Cultura, Giorgio Ronna (PPS) oferece todas as 
informações sobre o fato, tudo pela transparência.

 Hoje o acervo não se encontra mais na Vila Stella (Casa Azul) ele foi transferido para as 
dependências do museu onde estão provisoriamente armazenados no Salão Dona Sinhá, que 
faz parte do circuito expositivo do museu. Somente o arquivo deslizante permaneceu em uma 
sala da Vila Stella, por questões financeiras, já que a Prefeitura não teria verba para desmontar 
e montar novamente o arquivo deslizante, que necessita de mão de obra especializada, ficando 
então aguardando a construção de uma nova reserva técnica para sua remoção.

 As questões que envolvem o MMPB costumam receber atenção da comunidade 
pelotense, como se nota pelas manifestações no jornal local, e rapidamente questões que seriam 
eminentemente técnicas e circulariam em meios restritos ganham uma dimensão maior, 
ensejando um movimento mais amplo envolvendo outros setores da sociedade.

 A notificação de que a reserva técnica deveria deixar a Vila Stella causou descontentamento 
nos profissionais do museu e nas pessoas envolvidas com o cotidiano do museu. Com esta 
situação os professores8 do Departamento de Museologia Conservação e Restauro (DMCR) 
do ICH/UFPel que desenvolvem seus projetos de extensão e pesquisa junto ao museu criaram 
um movimento de “Mobilização em defesa da RT do Museu da Baronesa”, muitas ações foram 
realizadas com a intenção de reverter a situação as quais passo a citar: 

- Criação de um grupo no Facebook9 para reunir as pessoas em prol da causa e disponibilização 
de uma faixa para ser colocada nos perfis dos apoiadores; 
- A coleta de assinaturas para um abaixo assinado para uma ação civil pública junto ao Ministério 
Público do Rio Grande do Sul na Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas10;
- Realização de um abraço simbólico à Vila Stella (Casa Azul) com a participação de alunos 
e professores dos Cursos de Museologia e Conservação e Restauro ICH/UFPel e grande 
participação da comunidade frequentadora do parque e do museu realizado no dia 18 de 
outubro de 2015; 
- Ainda, foram realizadas entrevistas nas rádios locais, matérias no jornal Diário Popular e na 
rede de televisão local RBS;

8 Professores do DMCR/ICH/UFPel que participam do movimento Andréa Lacerda Bachettini, Carla Rodrigues 
Gastaud, Diego lemos Ribeiro, Isabel Torino, Karen Caldas, Micheli Afonso, Nóris Mara Pacheco Leal, Sarah 
Maggitti, Silvana Bojanoski, Verônica Bilhalba.
9 Grupo Mobilização em defesa da RT do Museu da Baronesa. Disponível em: <https://www.facebook.com/
groups/948896958501943/ >.
10 Foi protocolada uma representação junto ao Ministério Público Estadual, à Promotoria de Justiça Especializada 
de Pelotas sob cuidados do Promotor de Justiça Dr. Rodrigo da Silva Brandalise, com data de 1 de outubro de 2015, 
de N0 00824.00741/2015 intitulada “Reserva Técnica do Museu Municipal Parque da Baronesa” e anexada a este 
o abaixo-assinado.
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- Visita à Seção de Cultura da Câmara de Vereadores para solicitação de apoio ao movimento;
- Manifestação no Mercado Público com entrega de cartões de natal e balões para os transeuntes, 
com dizeres que chamavam a atenção para os motivos da mobilização;
- Visita à Câmara Municipal no dia 8 de dezembro de 2015 para fazer a entrega de material de 
divulgação da campanha aos vereadores, no dia que o museu fechou suas portas para iniciar 
os trabalhos de transferência do acervo. A partir desta visita à Câmara Municipal foi agendada 
para o dia 10 de dezembro de 2015, dois dias após, uma audiência pública com a presença das 
partes envolvidas, quando se obteve apoio maciço dos vereadores pela permanência da Reserva 
Técnica na Vila Stella (Casa Azul). Por outro lado, o então Secretário Municipal de Qualidade 
Ambiental11 foi taxativo dizendo que a decisão já estava tomada pelo Prefeito Municipal12. A 
Câmara de Vereadores encaminhou uma moção de apoio ao movimento e tentou agendar uma 
audiência com o Prefeito, pleito que não foi atendido.

 Apesar do apelo da comunidade acadêmica e de várias pessoas e entidades dos setores 
de museologia e conservação-restauração13 e da comunidade local, não houve avanço nas 
negociações. Estas ações não garantiram a permanência da RT do Museu da Baronesa na Vila 
Stella, mas foram necessárias para apresentar aos gestores públicos e à comunidade da cidade 
de Pelotas a necessidade e a importância da reserva técnica.

 Transcreve-se algumas notícias vinculadas na mídia e sites na época das manifestações:

RESERVA TÉCNICA DO MUSEU DA BARONESA DEVE MUDAR DE LOCAL 
ATÉ FIM DE DEZEMBRO, 10 de dezembro de 2015. Por Daiane Santos14.  
A reserva técnica do Museu da Baronesa deve mudar de endereço até o fim de 
dezembro. Formada por 70% do acervo da casa-os outros 30% estão em exposição 
-, o espaço ocupa hoje a Vila Stella, mais conhecida como Casa Azul, localizada 
dentro do Parque. Desde segunda-feira a equipe de conservação do lugar prepara 
as peças para serem transferidas ao antigo salão de festas da residência da 
baronesa, dando lugar à Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA). Apesar da 
promessa do Poder Público de construir um novo prédio dentro do Parque 
para instalação da reserva, a mudança preocupa museólogos e restauradores 
devido à possibilidade de deterioração do material. 
Além disso, eles temem que o tema caia no esquecimento e os itens voltem 
a ficar acumulados sem cuidado em local inadequado, como ocorria há 
alguns anos. O telhado da sala onde o acervo irá ficar provisoriamente será 
reformado, assim como grande parte da cobertura da edificação. A intervenção 
exigirá o fechamento do Museu até o fim dos trabalhos. Segundo a diretora 
do Museu, Annelise Montone, o projeto para a nova reserva ainda não existe, 
mas já está sendo discutido. O local deve ser construído no próximo ano com 
recursos do Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental (FMam). 
Até lá, o acervo ficará armazenado no salão antes destinado a ações educativas 
do Museu [Grifo nosso].

11 Sr. Fabrício Tavares que comandava a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) e deixou a pasta para concorrer 
a vereador junto à Câmara Municipal de Pelotas, foi leito vereador para mantado de quatro (4) anos de 2017-2021.
12 Sr. Eduardo Leite Prefeito Municipal, de Pelotas, eleito para o mandato, de quatro (4) anos, de 2012-2016.
13 ABRACOR, ACOR-RS, SEM, Setor de Conservação do Museu de Arte da Pampulha, AMASete.
14 Disponível em: <https://www.pelotasconvention.com.br/noticia/a58a1bb7-1f54-4427-8609-c573c409f8a4>. 
Acesso em: 02/01/2016.
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 Grifou-se algumas colocações do texto acima com a intenção de destacar os problemas 
que ainda o museu ainda enfrenta. Lamentavelmente, nem mesmo com o encaminhamento de 
representação junto ao Ministério Público Estadual obteve-se a reversão da decisão de retirar a 
RT da Vila Stella. 

 As consequências deste ato do poder público municipal já podem ser percebidas na 
aceleração da degradação do acervo, e no fechamento do museu para visitação pública por 
cerca de 6 meses em 2016, por conta de o acervo estar armazenado em área expositiva, com 
problemas de umidade excessiva e infiltração pluvial pelo telhado.
Dada a inércia da administração municipal em efetivamente começar a construção da nova 
reserva, a direção do museu e corpo técnico decidiram abrir o museu para visitação ao público 
para tentar mostrar para os visitantes a atual situação sem colocar em “risco” a segurança do 
acervo.

 Em recente dissertação de mestrado defendida por Larissa Martins (2015, p. 148) que 
trabalhou com acervo têxtil do museu o assunto da reserva técnica do museu foi pautado pela 
autora:

Após todas as análises realizadas na reserva técnica do MMPB, no mês de 
setembro de 2015, chegou a informação que o espaço que hoje destina-se a reserva 
técnica (Casa Azul) está ameaçado de ser retirado do local. O motivo da mudança 
é levar para o espaço a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) do Município 
de Pelotas. No mês de outubro de 2015, ocorreu mobilização da população 
da cidade, sendo que o caso foi levado ao Ministério Público, denunciando as 
práticas contra a preservação das peças. No mês de novembro, houve resposta da 
ação na justiça e prevê que nada seja danificado. A vice-prefeita garante que tudo 
vai ser feito para preservar a reserva técnica. Após de defesa desta dissertação, 
houve oficialmente em dezembro, o início da desocupação da reserva técnica. 
Todas as peças começaram a voltar para o prédio principal onde sedia o museu. 
Todas estas ações prejudicam as peças da instituição, considerando o manuseio 
e deslocamento das peças e um local para outro. O MMPB teve que ser fechado 
temporariamente para visitação. 
O “descaso” e “descompromisso” do poder público com parte do patrimônio da 
cidade de Pelotas é observado em vários outros setores culturais do município, 
onde há muito desrespeito por parte do executivo que deveria respeitar a história 
e todo o patrimônio material e imaterial construído com o tempo. A equipe do 
MMPB, juntamente com outros profissionais interessados e preocupados com 
tal situação, busca alertar a população pelotense para o caso da reserva técnica, 
buscando salvaguardar os acervos e história presente nestes objetos.

 Sabe-se que existe um Projeto Requalificação do Parque da Baronesa que englobaria o 
projeto da nova reserva técnica e que num primeiro momento foi apresentado, no dia 24 de 
novembro de 2015, ao Prefeito Municipal Eduardo Leite e políticos15 que compõe o governo e 
posteriormente à equipe da Secretária da Cultura no dia 7 de dezembro de 2015.

15 Participaram da reunião a vice-prefeita Paula Mascarenhas; o secretário da SQA, Fabrício Tavares; o assessor 
especial do Programa Cidade Bem Cuidada, Paulo Morales; o assessor do prefeito, Valter Poetsch; o vereador 
Luiz Henrique Viana (PSDB); representantes da SQA e da empresa Feel Studio. Disponível em:<http://
diariodamanhapelotas.com.br/site/museu-parque-da-baronesa-sera-requalificado/>. Acesso em: 10/01/2016.
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 O projeto da nova reserva técnica ficou a cargo da Feel Studio que tem como responsáveis 
técnicos os arquitetos Alexandre Rodrigues, Bruno Ferreira e Letícia Lucca e que será construída 
em prédio (Figura 5 e 6) anexo à sede do museu, ainda sem previsão orçamentária e sem data 
para início das obras. Até o término das obras, o acervo está provisoriamente armazenado no 
Salão Dona Sinhá (Figura 7), e o arquivo deslizante na Vila Stella.
 

Figura 5: Planta baixa da futura nova reserva técnica em prédio anexo ao Museu Municipal Parque da Baronesa.
Fonte: Documentos do Museu da Baronesa, 2015.

 

Figura 6: Fachada da futura nova reserva técnica em prédio anexo ao Museu Municipal Parque da Baronesa.
Fonte: Documentos do Museu da Baronesa, 2015.
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Figura 7: Imagem mostra parte do acervo acondicionado no espaço provisório logo 
que foi transferido para o Salão D. Sinhá.

Fonte: Andréa Bachettini, 2016.
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Resumo: Herbário é uma coleção de espécimes vegetais secos, montados em exsicatas, sendo 
disponíveis como referência para diversos estudos. A criação do Herbário PEL ocorreu em 
1946. Atualmente localiza-se no Departamento de Botânica, IB/UFPEL, com cerca de 27.000 
amostras. O Herbário está cadastrado no Index Herbariorum e, desde 2015, faz parte do 
Programa REFLORA, responsável pelo desenvolvimento das plataformas Herbário Virtual 
e Flora do Brasil 2020, que tem por objetivos resgatar informações de espécimes da flora 
brasileira depositados em herbários estrangeiros, a publicação de imagens e dados textuais de 
acervos nacionais e a disponibilização destas informações on-line à comunidade científica e 
público em geral. O acesso e uso dos dados tem sido enormemente estimulados com a crescente 
documentação digital, sendo cada vez mais comum a digitalização e a busca do conhecimento 
em estratégias de digitização adequadas às coleções. Espécies depositadas em herbários 
apresentam informações exclusivas, como o registro da presença de determinada espécie vegetal 
num ponto particular do espaço e tempo, representando a diversidade e distribuição da flora. 
Presentemente, o Herbário PEL tem as informações textuais das amostras digitadas, sendo o 
próximo passo o da digitalização, facilitando a disseminação e rapidez na disponibilização das 
informações, reduzindo esforços, custos e tempo.

Palavras-chave: Coleção biológica. Biodiversidade. Flora.

Introdução

 O herbário é constituído de uma coleção de exsicatas que, são amostras vegetais 
desidratadas, montadas, identificadas, registradas e armazenadas em condições especiais para 
sua conservação através dos séculos, dispostas segundo determinada ordem taxonômica. Além 
do acervo das exsicatas, muitos outros elementos de origem vegetal podem fazer parte do herbário, 
possibilitando ter coleções complementares como de frutos, sementes, fragmentos de madeira, 
artefatos, amostras de DNA, lâminas com cortes anatômicos e pólen (PEIXOTO; MAIA, 2013). 
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O funcionamento de um herbário é dinâmico visto que regularmente novos exemplares são 
incorporados à coleção, gerando um crescimento contínuo. O herbário apresenta sua própria 
política de funcionamento, sendo muitas vezes ligado à Museus, considerado como um órgão 
suplementar, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade. Os herbários adquirem, conservam, 
pesquisam, exibem para fins de estudo, educação e apreciação, à diversidade vegetal.

 O herbário destaca-se por colaborar na identificação e conhecimento de novas 
espécies vegetais, se constituindo como referência e importante ferramenta para diversos 
estudos científicos na área de Botânica e áreas afins, auxiliando também na busca das relações 
evolutivas entre as plantas. A relevância de um herbário estruturado ao longo de vários anos é 
a possibilidade de avaliar espécies em uma determinada região, verificar se estão passando por 
processos adaptativos ou desaparecimento, florescendo ou dispersando sementes em épocas 
distintas, ou seja, procurar entender suas interações com o meio ambiente.

 O Herbário da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) foi criado em 1946 pelo botânico 
Irmão Teodoro Luis, o qual iniciou uma coleção de plantas junto à Seção de Botânica do antigo 
Instituto Agronômico do Sul (IAS). Em 1975, o Herbário através de um convênio, passou da 
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) à UFPEL, permanecendo desde 
então, sob a responsabilidade do Departamento de Botânica, Instituto de Biologia/UFPEL. O 
Herbário encontra-se registrado no Index Herbariorum (http://sweetgum.nybg.org/science/
ih/), sob o acrônimo PEL.

 Os principais objetivos do Herbário PEL são conservar a flora; dar apoio à ações nos 
diferentes segmentos da Instituição, dentro do âmbito ensino, pesquisa e extensão; auxiliar 
na formação de recursos humanos e transferência de conhecimento à sociedade; motivar 
estudiosos de outros campos da ciência e o público leigo a perceber a importância estratégica 
dos herbários para a ciência e para a conservação ambiental.

Metodologia

 O acervo do Herbário PEL tem atualmente cerca de 27.000 amostras organizadas em 
armários de aço. As exsicatas provêm, em sua grande maioria do estado do Rio Grande do 
Sul, mas também há um grande número de doações e permutas de diferentes locais do país, 
representando assim, diferentes ecossistemas.

 O maior número de amostras pertence às Angiospermas, além disso, há representantes 
de Algas, Briófitas, Fungos, Gimnospermas, Líquens e Pteridófitas (Tabela 1). Fungos e Líquens, 
em grande parte, não estão identificadas até nível de família, enquanto a coleção ficológica 
é constituída de amostras preservadas em meio líquido (lugol ou formalina), não constando 
identificação a nível taxonômico.

 Em 2013 iniciou-se o processo de digitação dos dados textuais das exsicatas, estas 
informações foram digitadas num modelo de planilha do programa Microsoft Office Excel e, a 
medida que novos materiais vão sendo incorporados a coleção estas informações são cadastradas 
nesta planilha. Posteriormente, pretende-se migrar estas informações para um banco de dados, 
tornando assim todo o acervo informatizado e a disponibilidade destas informações on-line.
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 O Herbário PEL atende pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-
graduação de diferentes cursos, tanto da UFPEL e outras Instituições de Ensino e Pesquisa, como 
também, atendimento a escolas de Ensino Fundamental e Médio, especialmente da rede pública, 
através do agendamento de visitas ao acervo. Há também intercâmbio de material botânico, 
através da permuta e doações de duplicatas com demais herbários nacionais e internacionais. 
Outra atividade frequente é o empréstimo de amostras do acervo a especialistas da área de 
taxonomia, por períodos determinados, através das curadorias dos herbários. Herbários 
constituem uma das bases do desenvolvimento científico em áreas ligadas ao meio ambiente. 
A maioria dos acervos carece de infraestrutura física e recursos humanos especializados. A 
criação de políticas e métodos de conservação biológica e de desenvolvimento sustentável 
depende do acesso às informações sobre a diversidade e, é essa demanda crescente que compete 
às coleções biológicas e taxonomistas atender.

 Uma das maiores mudanças e desafios no século XXI para as coleções biológicas 
é a digitalização, onde exsicata por exsicata deve ser fotografada e as informações textuais 
disponibilizadas. A imagem torna a planta historicamente significativa demonstrando 
como a coleção conecta ciência e história (NIC LUGHADHA et al., 2016). O banco de 
dados digital permite aos pesquisadores examinar a coleção remotamente, mas também 
usar esses meios anteriormente inconcebíveis. Vincular as imagens à tecnologia possibilita 
comparações de milhares de espécimes para encontrar padrões e relações taxonômicas. Todas 
as plantas armazenadas em Herbários são etiquetadas, nestas etiquetas constam informações 
morfológicas e ecológicas relativas a planta, data e local de coleta. Por muitos anos esses 
registros ficaram trancados em armários, dificultando o acesso a pesquisa e análise em grande 
escala, principalmente porque pesquisadores e curadores passam a maior parte do seu tempo 
arquivando e analisando dados (DEAN, 2016; MARSH, 2017).

 A digitação e a digitalização parecem ações diárias monótonas, mas estas referências 
contidas numa base de dados que geram a informação que pode cria a contextualização 
à estudos e pesquisas, qualquer ideia nova provem de trabalho árduo. A digitalização dá ao 
pesquisador acesso a coleção em qualquer lugar e momento, permitindo que através do acesso 
ao banco de dados on-line possa estudar simultaneamente várias espécies que dificilmente 
poderiam ser examinadas manualmente (MARSH, 2017). O ideal seria que todas as coleções 
fossem digitalizadas e publicadas de forma virtual e todo o conhecimento sobre a natureza 
estivesse disponível com o clique de um botão (NIC LUGHADHA et al., 2016).

 No Herbário PEL o processo de digitalização das exsicatas será feito pela captura de 
imagem utilizando-se uma estação fotográfica (Figura 1) composta por uma mesa, hastes de 
suporte para lâmpadas, hastes para câmera fotográfica Canon (EOS 5D) e um computador. 
Na etapa de processamento das imagens serão utilizados os programas EOS Utility e 
SilverImageCopy Station. Cada exsicata também receberá um código de barra, para que ocorra 
a leitura deste pelo programa no qual estarão vinculados os dados textuais digitados e a imagem 
digitalizada da exsicata correspondente.
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Considerações finais

 Embora poucos conheçam um herbário, muitos fazem uso, direta ou indiretamente, das 
informações que vêm dele. Nestas coleções estão os dados e amostras de todas as espécies de 
plantas, algas e fungos conhecidas pela ciência. Nossa vida e de toda a sociedade desde sempre 
dependeu das plantas, sendo fundamentais para o ar que respiramos, para a alimentação, no 
que vestimos, nos móveis, nas casas, nos medicamentos, em uma infinidade de coisas. E, grande 
parte do conhecimento científico da diversidade vegetal (nomes, usos, origem geográfica, etc) 
vem dos herbários.

 Neste sentido, verifica-se a importância da informatização dos herbários para 
facilitar o acesso e a rapidez na obtenção de informações para estudos em diferentes áreas do 
conhecimento, além de auxiliar na divulgação e valorização da flora e, a manutenção deste 
patrimônio. As coleções biológicas são importantes ferramentas para a obtenção de dados, pois 
são depositárias de testemunhos da riqueza, composição, distribuição da biodiversidade em um 
determinado ambiente. Além da pesquisa científica, as informações contidas nos acervos podem 
ter outros usos, como subsidiar tomadas de decisão por parte do poder público em questões 
de conservação da biodiversidade, uso de recursos naturais e ordenamento territorial. Por isso, 
como infraestruturas básicas e essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológicos, as 
coleções devem ser adequadamente preservadas e modernizadas.

Tabela 1 - Grupos botânicos do acervo do Herbário PEL - UFPEL, com sua representatividade 
(%) e número de Famílias. *: material correspondente as Algas, preservado em meio líquido, não 

identificadas a nível de Família, apenas como amostras; **: maioria do material deste grupo não se 
encontra identificado a nível de Família.
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Figura 1 - Estação fotográfica para captura de imagens durante o processo de digitalização das exsicatas. Inclui 
mesa, hastes de suporte para lâmpadas, haste para a câmera e uma câmera fotográfica, com software próprio 

para processamento de imagens. Fonte: Projeto REFLORA-www.facebook.com/pg/projetoreflora.
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Resumo: O período compreendido entre os anos de 1937 e 1945 no Brasil foi marcado pela 
política nacionalista do governo de Getúlio Vargas. Prisões, destruição de publicações e materiais 
gráficos foram uma constante nestes anos. A população de origem teuta moradora do município 
de São Lourenço do Sul no Rio Grande do Sul, sofreu de forma sistemática as consequências 
deste movimento que tinha como objetivo principal dissipar os elementos culturais que 
distinguiam este grupo do restante da população local. Neste sentido, procuramos no presente 
ensaio analisar de que forma este período é tratado pela historiografia local, como os museus 
do município tratam deste tema, além de identificar de que maneira o período é atualmente 
lembrado pela população local, procurando deste modo mapear quais as consequências que 
o uso contínuo e coercitivo da violência teve sobre os moradores e que ainda são visíveis na 
atualidade.

Palavras-chave: Repressão. Estado Novo. Esquecimento. Apagamento repressivo. 

Introdução

 O período compreendido entre os anos de 1937 e 1945, no Brasil, foi marcado pela 
política nacionalista do governo de Getúlio Vargas. Prisões, destruição de publicações e 
materiais gráficos foram uma constante nestes anos. A população de origem teuta moradora 
do município de São Lourenço do Sul no Ri Grande do Sul, sofreu de forma sistemática as 
consequências deste movimento que tinha como objetivo dissipar os elementos culturais que 
distinguiam este grupo do restante da população.

 Até o ano de 1937, o idioma alemão era de uso corrente não somente no ambiente 
doméstico, mas também nas escolas ou nas igrejas, onde o ensino e os cultos eram realizados 
neste idioma. Com o avanço dos ideais nacionalistas e a promulgação de uma série de leis 
e decretos que cerceavam diversos direitos, estes imigrantes e seus descendentes se viram 
obrigados a, de uma hora para outra, deixar de fazer uso do seu idioma materno e adotar o 
português como língua principal (FACHEL, 2002). 

 Dentro deste contexto, diversas instituições associativas filantrópicas e educacionais 
foram fechadas e ocorreu uma destruição massiva de materiais impressos redigidos no idioma 
germânico. Este período foi marcado ainda por uma série de conflitos da população com as 
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autoridades policiais. Alguns destes conflitos resultaram na depredação ou na incineração 
de residências, bem como na vilipendiação de indivíduos, o que fez com que várias pessoas 
acabassem encarceradas, sob acusação de perturbação da ordem pública ou mesmo sob o 
pretexto de divulgação de ideais nazistas na região. 

 Percebemos, desta forma, que este foi um período de grandes traumas para toda a 
população. Ao realizar a nossa pesquisa de doutoramento e dar início à realização da coleta dos 
primeiros depoimentos orais, percebemos que um dos temas que era citado de forma bastante 
frequente e com níveis emotivos acentuados, eram aspectos diretamente relacionados com a 
repressão sofrida por familiares durante a política nacionalista empreendida durante o Estado 
Novo. 

 Neste sentido, valendo-nos da classificação proposta pelo antropólogo britânico Paul 
Connerton (2008), que fez um estudo sobre as diferentes formas de esquecimento que existem 
na sociedade, as quais podem ser, de acordo com suas particularidades, classificadas em sete 
tipos, pretendemos analisar no presente ensaio os efeitos traumáticos do período supra citado, 
sob a ótima do chamado “apagamento repressivo” bem como buscar mapear quais permanências 
deste período ainda são visíveis na atualidade, entre os descendentes de imigrantes germânicos 
que habitam aquela região.

São Lourenço do Sul e a campanha nacionalista do Estado Novo

 O século XIX assinala o início do período das grandes migrações, no qual centenas de 
milhares de indivíduos se deslocam do continente europeu em direção ao continente americano. 
A Europa oferecia uma série de fatores de expulsão. Fatores de ordem religiosa, política, social 
ou econômica agravados basicamente pela expansão do sistema capitalista e pelos reflexos da 
Revolução Industrial compeliram uma significativa parcela da superpopulação europeia no 
período a buscar outras alternativas para sobrevivência. 

 Enquanto aquele continente sofria com um crescimento demográfico desordenado, o 
continente americano, enfrentava problemas relacionados à baixa densidade demográfica em 
algumas regiões, neste sentido, aliando interesses de ambas as partes, a imigração em massa foi 
estimulada de maneira bilateral.

 É neste contexto que teve início uma das maiores movimentações humanas já verificadas 
na história. O Brasil recebeu sucessivas levas de imigrantes, de distintas nacionalidades. 

 Até iniciar a segunda metade do século XVIII, a região da chamada Serra dos Tapes 
era um vasto território coberto de matas, habitado apenas por alguns grupos indígenas, com 
economia baseada na caça e na pesca (ARRIADA, 1994).  Após a assinatura do Tratado de 
Santo Ildefonso (1777), a posse do território gaúcho foi assegurada pela coroa portuguesa 
(MAESTRI, 2010), iniciando desta forma a concessão de sesmarias, que tinham como objetivo 
fortalecer, ocupar e explorar o estado. Com a divisão do território, a região começou a ser 
povoada. O surgimento das primeiras Charqueadas, e o consequente aumento da demanda 
de mão-de-obra escrava para atuar nestes estabelecimentos, fez com que a região tivesse um 
crescimento vertiginoso em poucos anos (MAGALHÃES, 1993). 
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 Com o passar dos anos, o esgotamento da matriz econômica baseada nas charqueadas 
e o surgimento de uma série de leis que anunciavam a futura extinção do trabalho escravo1, 
impôs-se a necessidade de buscar novas possibilidades para a produção de alimentos. Estes 
foram os fatores que levaram à criação de colônias de imigração no espaço rural do município 
(ANJOS, 2006). 

 Além desta necessidade interna, a região que havia recebido os primeiros imigrantes no 
Rio Grande do Sul estava ficando saturada, e, com o forte crescimento das correntes migratórias, 
tornou-se necessária a busca de novos territórios (MANFROI, 2001). Este crescente interesse 
pela colonização se deu também devido à criação da Lei de Terras, que possibilitava, através da 
venda dos lotes, a obtenção de grandes lucros, por parte dos proprietários (MAESTRI, 2000). 
A Serra dos Tapes que no século XIX vivia no auge da produção saladeiril, cujos empreendimentos 
se concentravam nas margens do Arroio Pelotas, e tinha, desta forma, grande parte do território 
em situação de relativo abandono, basicamente porque muitas terras não eram adequadas 
nem à pecuária, nem à monocultura, devido ao grande número de cursos d’água e ao declive 
acentuado de certas regiões (ULLRICH, 1999). 

 No sentido de diversificação das atividades econômicas, criou-se, em 1858, a primeira 
colônia de imigrantes fundada por iniciativa particular no município de Pelotas, a chamada 
Colônia São Lourenço, sob administração do empresário Jacob Rheingantz e do estancieiro 
José de Oliveira Guimarães e que foi colonizada majoritariamente por imigrantes de origem 
germânica (COARACY, 1958). O sucesso do empreendimento, fez com que em 1884 a colônia 
se emancipasse de Pelotas, formando o município de São Lourenço do Sul. 

 São Lourenço do Sul foi considerada uma das primeiras e mais frutíferas colônias 
particulares da região. É neste contexto, num município dominado pelo elemento de origem 
germânica, com a economia voltada por a produção familiar de alimentos, que no final da 
década de 1930 e início da década de 1940, serão implementadas uma série de medidas de 
cunho nacionalista com o objetivo de criar uma identidade nacional una e integrar o grande 
número de imigrantes e seus descendentes com a sociedade brasileira, visando aniquilar 
qualquer sentimento de identificação com o elemento estrangeiro.

 No momento em que ocorria na Europa, o segundo conflito armado mundial, o 
Brasil vivia um período de muitas incertezas. Num primeiro momento, conforme autores que 
estudaram o período (FACHEL, 2002; GEERTZ, 2012), o governo de Vargas “namorava” com 
a Alemanha. Existia um intenso comércio entre ambos países, o que era bastante conveniente 
para os dois lados. Mas, por pressões externas, o Brasil saiu de uma neutralidade estratégica, 
que o governo tentou manter o máximo de tempo possível e declarou guerra ao Eixo em agosto 
de 1942. Porém, mesmo antes desta declaração “oficial” de guerra, era implantada no Brasil 
uma política nacionalista. 

 O ano de 1937 assinala a instituição do regime de autoridade comandado por Getúlio 
Vargas denominado Estado Novo, que teve duração de oito anos, nos quais a política nacional 
tinha como base a ideologia de que o “Estado e a Nação constituíam uma unidade indissolúvel” 

1 Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Eusébio de Queirós e por fim, a Lei Áurea.
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(WEBER, 2013, p.02). Neste contexto, foram instauradas políticas no sentido de criar uma 
“nação homogênea com uma cultura única” (POSSAMAI, 2005, p.243), foi o momento em que 
teve início uma política de repressão a todas as manifestações culturais, políticas e sociais de 
comunidades onde predominavam elementos alemães, italianos ou nipônicos. 

 A existência de desconfianças por parte das autoridades sobre a presença de possíveis 
elementos com relações com o governo nazista alemão, fez com que a campanha de 
nacionalização empreendida pelas autoridades e adotada pela própria população fosse bastante 
representativa em São Lourenço do Sul.

 José Plinio Guimarães Fachel (2002) em seu estudo constatou que várias manifestações 
de ódio aos descendentes de alemães em Pelotas e São Lourenço do Sul, partiram de civis, 
que acabaram “fazendo justiça com as próprias mãos” destruindo e saqueando comércios, 
vandalizando residências.

 Roche (1969, p. 704) afirma que o objetivo do governo de Getúlio Vargas, ao implementar 
uma política de nacionalização era pôr em pé de igualdade os imigrantes e seus descendentes 
com os demais cidadãos que habitavam o solo brasileiro. Contudo, foi necessário recorrer a 
determinados artifícios, tais como a violência física e psicológica para acelerar este processo. 
Conforme exposto anteriormente, grande era o número de imigrantes europeus aqui chegados 
e a formação de colônias de certo modo homogêneas, isoladas geograficamente, fizeram com 
que traços culturais dos países de origem destes imigrantes fossem preservados, permanecendo 
quase que intactos em algumas regiões, criando uma espécie de “guetos étnicos” dentro do 
Brasil e isto gerava no governo brasileiro um grande desconforto, e este pode ser apontado como 
um dos motivos pelos quais este grupo de descendentes de imigrantes germânicos sentisse as 
consequências deste processo de forma muito mais intensa. 

 A campanha de nacionalização ocorreu de forma sistemática em todo o país, conforme 
atestam as leis e decretos sancionados no período. Desde 1938 uma série de decretos do 
governo federal passaram a restringir as atividades dos estrangeiros no país, especialmente as 
que diziam respeito à sua atuação política e social, passaram a ser proibidas reuniões, eventos 
sociais, culturais, bem como a expressão no seu idioma nativo.

 No sentido inverso, procurando mostrar sua integração à sociedade local, temos 
exemplos extremos de demonstração de nacionalismo, de devoção à pátria, adotadas 
basicamente por medo de possíveis represálias. Dentre estas, reportagens veiculadas na 
imprensa local, hasteamento de bandeiras brasileiras em frente a casas comerciais, fotografias 
de Getúlio Vargas em escolas e residências, eram algumas das estratégias encontradas pela 
população para se livrar de possíveis perseguições. 

 Estas demonstrações de nacionalismo exacerbado não eram, todavia, uma regra 
na comunidade. Esta afirmativa pode ser efetuada, tendo por base a análise dos processos 
relacionados à detenções e prisões no município de São Lourenço do Sul, no referido período. 

 Na época, a população do município era composta basicamente por elementos de origem 
germânica. A grande maioria chegou através das empresas migratórias no final do século XIX, 
porém, na década de 1920 temos um número considerável de imigrantes de origem germânica 
que vêm a São Lourenço de forma espontânea. São profissionais tais como professores, pastores, 
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padres, médicos, farmacêuticos, fotógrafos, entre outros.
A especialização destes profissionais e o seu deslocamento ao interior do município, suas 
condições financeiras, seus regressos ao território alemão, são alguns dos aspectos que 
levantaram suspeitas frente a sua conduta. Estes imigrantes passaram então a ser observados 
pelas autoridades policiais locais com mais atenção.

Esquecimento: formas e tipos

 Atualmente, a sociedade vive um período de massificação do sistema de informações, 
o que produziu um fenômeno moderno denominado pelos pesquisadores de globalização. 
Paralelamente a este fenômeno, surgiu o que o antropólogo francês Joel Candau (2011) chama 
de mnemotropismo, ou seja, uma tendência de “supervalorização do passado”, o que faz com que 
ocorra uma compulsão pela memória, um frenesi pelo patrimônio, por genealogias (HUYSSEN, 
2000).

 Indo no caminho inverso desta tendência global de supervalorização da memória, existe 
também um aspecto que não pode ser ignorado e que se refere ao esquecimento deliberado de 
determinados fatos ou eventos, basicamente em virtude do peso traumático que estes possuem.
 
 De modo geral, na sociedade contemporânea, lembrar e comemorar são tidas como 
virtudes e o esquecimento é apontado como uma falha humana, um fracasso, contudo, diferentes 
autores discordam desta afirmação. Ivan Izquierdo (2002; 2004) pode ser considerado um dos 
principais defensores deste movimento que prega que o esquecimento é algo necessário para a 
sobrevivência humana. Ele diz que “lembrar é possível, esquecer é preciso”. Joel Candau (2011) 
tendo em vista o descarte diário de milhares de informações inúteis, afirma que o esquecimento 
parece ser a condição necessária para o funcionamento psicológico satisfatório do nosso 
cérebro. Conforme afirma Ivan Izquierdo (2011, p. 103), “não há dúvida que algum grau de 
esquecimento é necessário para poder ter uma vida útil. É preciso esquecer para poder pensar”.
 
 Nos detendo sobre este conceito, temos o estudo de Paul Connerton (2008) que fez 
uma análise sobre os diferentes tipos de esquecimento, e classifica estes, conforme sua origem. 
Destes diferentes tipos, conforme classificação do referido autor, vamos nos ater àquele que 
o mesmo chama de apagamento repressivo, que é  empregado para negar um fato de uma 
ruptura histórica, bem como para provocar esta ruptura histórica. Segundo este autor, este tipo 
de esquecimento aparece na sua forma mais brutal e de forma mais frequente na história dos 
regimes totalitários. 

 Conforme Connerton (2008), o apagamento repressivo nem sempre precisa assumir 
formas malignas e não necessariamente conta com uma violência aparente, podendo ou não 
se utilizar de força física para se impor. É um esquecimento de cunho político, que visa a 
eliminação de determinada lembrança/fato, de forma coercitiva, o que causa uma espécie de 
rombo na história. 

 O autor exemplifica este tipo de esquecimento, quando relata uma questão recorrente 
na Idade Antiga, quando, em caso de alguma revolução, e um rei/imperador era deposto, todos 
os resquícios de seu governo eram apagados, de forma a apagar também da memória coletiva 
referente a tal evento. 
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 Aqui no Brasil, o exemplo mais claro deste tipo de esquecimento, é o que ocorreu com 
os alemães e seus descendentes, quando os mesmos foram proibidos pelo governo de Getúlio 
Vargas a se expressarem na sua língua materna ou de externarem suas manifestações culturais.
 
 A política do apagamento repressivo de identidades culturais de imigrantes de origem 
teuta, fez com que passados muitos anos, os indivíduos que residem naquele município optem 
em não externar de forma tranquila, voluntária e natural eventos e situações vivenciados por 
eles ou por familiares. Percebemos que ocorreu neste grupo, uma obliteração voluntária de 
todos os episódios que lhes causavam certo desconforto, certo incômodo, como fica evidente 
nas entrevistas que efetuadas ao longo de nossa investigação.

Algumas considerações

 Passados mais de 70 anos, a campanha de nacionalização até hoje é cercada de tabus 
e continua sendo pouco comentada pela população local, mesmo que as lembranças ainda 
estejam presentes na memória do grupo todo. 

 Partilhamos do mesmo entendimento que Halbwachs (2006) que afirma que para 
evocar o passado em geral, a pessoa precisa recorrer à lembrança de outros, mesmo que esta 
não se confunda. De acordo com o autor, a memória tem sempre um caráter social, pois ela 
é um fenômeno social. Assim percebemos que mesmo que alguns dos depoentes não tenham 
vivenciado aquele período, eles o tem bastante presente nas suas recordações. Aquele foi um 
período bastante doloroso para parte da população teuto brasileira e suas marcas podem 
facilmente ser identificadas ainda hoje.

 Durante a realização de nossa investigação, quando realizamos a coleta de uma série 
de depoimentos orais com descendentes de imigrantes de origem germânica e fazíamos 
questionamentos relacionados àquele período, as respostas que recebíamos eram de certo 
modo evasivas, e os depoentes procuravam se esquivar da responsabilidade de comentar um 
assunto ainda tido como bastante delicado, mas ao mesmo tempo, foi possível verificar um grau 
de pertinência bastante grande de lembranças daquele período.

 A utilização, nos depoimentos, de generalizações quando se referiam ao período foi uma 
constante. Em nenhum momento ao longo das quinze entrevistas que realizamos há referências 
à participação de algum familiar em qualquer evento ou movimento que pudesse identificar o 
mesmo como sendo “colaborador” da expansão do nacional socialismo no sul do Brasil, como 
insistiam em afirmar os relatórios produzidos pelas autoridades daquele período. 

 São sim comentadas, por todos os entrevistados, as perseguições sofridas naquela época, 
mas estes comentários se limitam a destacar que o uso do idioma alemão fora proibido, tanto na 
igreja quanto nas escolas, o que teria gerado uma série de problemas. É comum aparecerem nos 
depoimentos, referências à indivíduos que teriam sido coagidos a destruir materiais impressos 
na língua alemã, mesmo que estes não tivessem relação alguma com questões políticas e 
neste ponto é interessante notar, que os entrevistados negam que tenham feito qualquer tipo 
de destruição, de qualquer tipo de material, contudo, com o andamento da entrevista, com o 
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desenrolar da coleta dos depoimentos, quando questionados da existência de algum material 
impresso, algo livro, jornal que pudesse nos auxiliar na nossa investigação, tínhamos quase que 
automaticamente a afirmação, por parte dos entrevistados de que nada existia, que tudo tinha 
sido destruído. 

 Percebemos desta forma, que um mesmo episódio é narrado de formas distintas por 
um mesmo indivíduo. Quando questionados de forma direta, se teriam sofrido algum tipo de 
perseguição negam veemente e afirmam que a única consequência teria sido a impossibilidade 
de falar seu idioma materno em público, mas que vizinhos ou conhecidos teriam sido presos e 
que teriam tido suas casas invadidas. Por outro lado, quando questionados sobre a existência de 
algum livro, carta, jornal afirmam que estes materiais foram destruídos durante o período do 
Estado Novo por medo de algum tipo de repressão.

 Foi possível constatar que parentes diretos de outros indivíduos que foram entrevistados 
estavam em uma listagem de indivíduos investigados pela Delegacia como supostos 
colaboradores dos nazistas no Brasil. Mas nenhuma referência a este assunto foi feita nos 
depoimentos. 

 Analisando os depoimentos, constatamos que são evitados certos assuntos. 
Determinados aspectos ainda são muito dolorosos para muitos entrevistados, bem como atuais 
posicionamentos do poder público local de estímulo à utilização do dialeto parecem-lhes um 
paradoxo, pois conforme afirma Teresa Brot “primeiro proibiram a gente de falar alemão, agora 
querem que a gente fale. Parecem todos loucos, pois um dia querem uma coisa, no outro querem 
outra”.

 Ao analisar os dados levantados por esta investigação, percebemos que foram variadas 
as formas de controle exercidas pelo governo nacional, através da publicação de decretos e leis 
que tornassem efetivo o programa de nacionalização do Estado brasileiro. Após a publicação das 
leis e dos decretos, ficava a cargo da polícia a fiscalização de seu cumprimento e a condenação 
de possíveis infratores.

 Nossos entrevistados destacam que um grande número de prisões eram efetuadas de 
forma arbitrária.  O que foi referendado quando analisamos os Livros de Registro de Prisões e 
Detenções da Delegacia de Polícia de São Lourenço, que indicou que não necessariamente eram 
efetuadas investigações para proceder a prisão de algum indivíduo, e sim que sob qualquer 
desconfiança era efetuado o encarceramento, e a justificativa destes era geralmente a mesma: 
“averiguações”. Pouco antes da derrota da Alemanha no conflito os processos foram todos 
arquivados e os envolvidos postos em liberdade. Muitas destas libertações ocorreram pouco 
tempo depois das prisões, basicamente pela ausência de provas concretas. 

 A perseguição pela qual passaram vários indivíduos no período em que ocorria em 
território europeu a Segunda Guerra Mundial, não ocorreu somente mediante prisões. Ela 
ocorreu de diversas formas tais como a proibição de reuniões, eventos sociais, culturais, a 
expressão no idioma nativo, entre outras. 

 Magali Jeske lembra que um dos aspectos que mais lhe chamava a atenção naqueles 
anos era a mudança na nomenclatura da sociedade de canto da qual o seu pai, Artur Jeske, era 
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um dos presidentes. Acostumada com o nome em alemão, de um dia para o outro fora proibida 
de se referir à mesma pelo antigo nome. O abrasileiramento do nome de instituições sejam 
elas comerciais ou filantrópicas foi bastante comum naquele período. Era mais uma forma de o 
governo impor a sua política nacionalista.
A apreensão de materiais foi outra das ações mais comuns e mais relatadas atualmente, quando 
este período é relembrado pelos depoentes. Os materiais apreendidos eram de toda ordem: 
documentos, impressos, jornais, revistas, livros, fotografias, rádios.

 Chamados de “5ª Coluna” os imigrantes e seus descendentes eram constantemente 
estigmatizados pela sua origem étnica, pelo sotaque carregado, pelo jeito andar, de se vestir 
típico de pessoas moradores da zona rural. 

 Contudo, as identidades, conforme relata Stuart Hall (2014), são dinâmicas, mutáveis. 
Os indivíduos ao longo de sua existência passam por uma série de mudanças, mudanças estas 
que fazem com que seus referenciais sócio culturais se tornem heterogêneos e estes adotem 
outras formas de identificação, neste contexto, visando escapar de possíveis retaliações, os 
imigrantes de origem teuta adotaram uma série de mecanismos para driblar a repressão, dentre 
os quais se destacam um isolamento ainda maior do que aquele no qual já viviam, a destruição 
voluntária de documentos em alemão e as demonstrações públicas de amor à pátria. 

 Temos uma série de exemplos extremos de demonstração de nacionalismo, de devoção 
à pátria ou de práticas adotadas com medo de possíveis represálias. A imprensa local do período 
publicava matérias e mesmo depoimentos patrocinados, principalmente por comerciantes de 
origem germânica que residiam na zona rural do município, que notabilizava a existência de 
um espírito de brasilidade entre aquela comunidade. 

 Além disso, os depoimentos dão conta que de que demonstrações de nacionalismo 
exacerbado eram uma constante. Em praticamente todas as residências existiriam retratos do 
então presidente Getúlio Vargas e nenhuma fotografia escolar era produzida sem que os alunos 
empunhassem uma bandeira brasileira, o que fica evidenciado quando observamos registros 
fotograficos daquele período.

 Elda Ebel afirma que, na década de 1940, quando a mesma frequentou a escola, a entoação 
do hino nacional era diária. O mês de agosto era marcado basicamente por ensaios preparativos 
para a primeira semana de setembro, momento em que ocorriam as chamadas “Paradas cívicas”, 
que eram desfiles, marchas que ocorriam e que em alguns casos envolviam um grande público. 
Os alunos sempre vestidos de branco, empunhando bandeiras marchavam, cantavam os hinos 
brasileiro, da bandeira e da independência. Eram produzidos ainda, trabalhos alusivos à data, 
tudo para demonstrar que o espírito de brasilidade estava presente entre os alunos. Destes 
eventos, sempre eram feitos registros fotográficos, que eram anexados aos relatórios enviados 
pelos professores à Inspetoria de Ensino do Município, como uma prova da realização de suas 
atividades.

 Bruno Gehrke e Nair Hübner, estudantes nos primeiros anos da década de 1940, lembram 
que tiveram professores demitidos e que assim teriam ficado um largo período de tempo sem 
poder frequentar a escola.  Conforme pode ser averiguado, esta era uma das políticas vigentes 
no período, assim, a demissão de professores estrangeiros e sua substituição por nacionais, 
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a obrigatoriedade da inserção de determinados conteúdos programáticos no currículo da 
instituição, bem como a obrigatoriedade de cada escola possuir uma bandeira nacional e um 
retrato do então presidente brasileiro, Getúlio Vargas eram uma constante em todas as escolas 
do município. Para termos ideia, no ano de 1937, foram demitidos 22 professores por serem de 
origem teuta e um número igual de escolas foi fechada no interior do município, basicamente 
pelo fato de não existirem profissionais habilitados para atuarem nestes educandários.

 Ficou bastante claro, tanto após a análise das entrevistas, quanto de diferentes 
documentos, que existia uma preocupação muito grande com a nacionalização dos elementos 
jovens, ou seja, das crianças em idade escolar. Assim, percebemos que a perseguição a professores 
e um constante vigiar de suas atividades fez parte das medidas adotadas pela polícia e prefeitura 
de São Lourenço, que trabalharam em conjunto durante este processo.

 Assim, uma das grandes contribuições que pretendemos fazer com o presente ensaio 
se refere ao fato de que todo tipo de memórias traumáticas podem não ser verbalizadas pelos 
entrevistados. Isto não significa de forma alguma que os depoimentos sejam desqualificados ou 
que tal evento possa não ter ocorrido, significa pelo contrário, que o sofrimento que tal evento 
impingiu a tal indivíduo ou aos seus familiares ainda está muito presente e uma exteriorização 
do mesmo ainda não é possível, por uma série de fatores, dentre os quais, destacamos 
principalmente o medo. 

 Percebemos ao longo da nossa investigação que o apagamento repressivo dos traços 
culturais de descendentes de imigrantes germânicos empreendido pela política nacionalista 
de Vargas, fez com que a população teuto-brasileira ficasse de certo modo ainda mais isolada 
do que era. O não domínio do idioma vernáculo, bem como a impossibilidade de poder se 
expressar em público no idioma materno, fez com que as pessoas evitassem em sair de casa e os 
contatos com o “mundo exterior” fossem cada vez menos frequentes, o que por sua vez, fez com 
que o objetivo visado pela campanha de nacionalização tivesse resultados totalmente opostos 
aos almejados, uma vez que, a comunidade mais isolada, preservou de forma mais evidente 
características culturais e que passados mais de 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes 
à região, ainda hoje são raras as casas na zona rural, onde a comunicação doméstica não é feita 
no dialeto pomerano. 

 Deste modo, percebemos que os efeitos traumáticos do apagamento repressivo, 
mesmo que sejam, de certo modo, negados, pelos entrevistados, ficam bastante evidentes ao 
analisarmos o conjunto das entrevistas e o conteúdo destas. Assuntos que são lembrados como 
pouco agradáveis e difíceis de serem verbalizados, aparecem nas entrelinhas dos depoimentos e 
permitem que façamos uma leitura de quão desagradável foi aquele período tanto para aqueles 
que o vivenciaram, quanto para aqueles nasceram depois deste período e que ficaram sabendo 
de suas determinações e implicações por meio de seus familiares diretos. 

 Os depoentes preferem não criticar de forma aberta a decisão do governo de integrar 
os imigrantes de forma coercitiva à sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo criticam, de 
forma tímida, as limitações, restrições e humilhações a que eles ou seus familiares foram 
submetidos. Entendemos este silêncio, como uma espécie de medo. Medo que decorre 
basicamente, conforme nos foi externado durante um depoimento, de que possa haver algum 
tipo de represália. Medo de que aqueles anos difíceis possam retornar.  Alguns dos depoentes, 
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conforme destacado anteriormente, não conseguem entender as motivações da mudança de 
atitude do poder público em relação às suas manifestações culturais, se sentem confusos: ora 
são proibidas, ora são combatidas, reprimidas, ora são estimuladas, ressignificadas, valoradas. 

 Os anos passaram, mas as lembranças desagradáveis continuam mais vivas do que 
nunca. As cicatrizes da violência física, as humilhações das prisões injustificadas, a destruição 
de documentos, a eliminação de referências culturais, o estigma e o preconceito sofrido naqueles 
anos ainda acompanha grande parte da população, que até hoje, sofre, de forma calada, os 
duros anos de perseguição que enfrentaram durante o Estado Novo, pelo simples fato de serem 
descentes de imigrantes germânicos. 
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Resumo: Este artigo tem como finalidade relatar o trabalho que está sendo desenvolvido desde 
2014 no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), que é o levantamento fotográfico das 
obras que compõem o acervo do Museu, e de mostrar os desafios do processo, e os resultados 
alcançados até o momento. O método para obtenção das imagens envolve cinco fases: a 
montagem do estúdio, a captura, o processamento, a edição de imagem e a entrega dos arquivos. 
O levantamento fotográfico abriu diversas possibilidades para o uso deste material, que engloba 
todas as áreas do Museu como a Museologia, Conservação e Restauro e o Núcleo didático-
pedagógicas, além de ser útil para os curadores das exposições, e no “Ciclo de Palestras MALG 
30 Anos” que foi realizado em 2016 e para o site do Museu. Nestes três anos já foram registradas 
25% das obras do acervo. No futuro este material estará disponível para a comunidade em sua 
totalidade.

Palavras-chave: Fotografia. MALG. Leopoldo Gotuzzo. Acervo. Digital

 No ano de 2014 estava concluindo o curso de Bacharelado em Artes Visuais, quando fui 
convidado pela diretora do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), Juliana Corrêa Hermes 
Angeli, para participar como voluntário do levantamento fotográfico das obras que compõem 
o acervo do Museu. Neste artigo pretendo mostrar os desafios do processo, os métodos e os 
resultados alcançados.  As obtenções das imagens foram inicialmente realizadas uma vez por 
semana, sempre acompanhado e supervisionado pela equipe do Museu. Atualmente o acervo 
conta com mais de 3.000 obras distribuídas em sete coleções: Coleção Leopoldo Gotuzzo, 
Escola de Belas Artes, João Gomes de Mello, Faustino Trápaga, Século XX, Século XXI e L.C. 
Vinholes.

 O processo de levantamento fotográfico do acervo envolveu cinco fases: a montagem 
do estúdio, a captura, o processamento, a edição de imagem e a entrega dos arquivos. A cada 
sessão fotográfica e de acordo com o que seria fotografado - objetos bidimensionais (pintura) 
ou tridimensionais (escultura ou objetos) - foi montado um estúdio (Fig. 1).  Para pintura foi 
utilizado um cavalete, geralmente com fundo branco, onde o quadro é apoiado e é fotografado, 
sempre frente e verso. Na parte de trás das pinturas se encontram o número de tombo, placa de 
registro de patrimônio da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e outras marcas que contam 



q                     r185

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

a história das obras. Algumas contêm a assinatura do artista, anotações, bilhetes, carimbos 
de fabricantes de telas, molduras e carimbos de exposições. Para as esculturas e objetos 
tridimensionais foi criado um fundo infinito, com um papel de cor branca, no formato A1 e 
foram fotografados todas as vistas das peças. Para cada imagem de cada obra do acervo, uma 
escala contendo o seu respectivo número de inventário foi colocada junto do enquadramento. 

 

Figura 1 – Fotografias de objetos bidimensionais (pintura) ou tridimensionais (escultura ou objetos).

 Para realizar a captação das imagens foi utilizada câmera digital profissional, tripé e 
disparador automático. A câmera é utilizada no modo manual para ter-se melhor controle no 
processo de obtenção da imagem. Foram utilizados ISOs1 baixos (100 ou 200). “[...] assim como 
acontecia no filme, o maior nível de qualidade das imagens virá do uso do menor número ISO 
possível” (REVELL, 2012, p.7). Também foram utilizadas aberturas do diafragma2 menores 
(acima de f/8). Esta configuração permite com que a imagem ganhe mais profundidade de 
campo e o resultado é uma fotografia com melhor nitidez e sem ruído digital. A perda de 
velocidade do obturador3 é compensada pelo uso do tripé e do disparador automático. 

 As fotografias são realizadas nas próprias dependências do Museu, aproveitando a luz 
natural que chega em um cômodo através de uma abóbada de acrílico, “dispersam os raios 
de luz em direções imprevisíveis, aleatórias, assim que passam. Isso é a transmissão difusa” 
(HUNTER, 2015, p.41), proporcionando assim uma luz homogênea que envolve todo o objeto.  

 O arquivo digital escolhido para a captura das imagens é o RAW, termo em inglês que 
se refere ao arquivo “cru” e cujo formato preserva todas as informações geradas pelo sensor 
da câmera. Isto possibilita o pós-processamento em programas de edição de imagem, como o 
Lightroom4 fazer ajustes na fotografia, sem danificar a imagem.

1 ISO: International Standards Organization (Organização Internacional de Padrões). Valor numérico que atribui 
o nível de sensibilidade do sensor da câmera.
2 Abertura do diafragma: A abertura controla o volume de luz entra na câmera.
3 Velocidade do obturador: Controla o tempo em que a luz pode atravessar a lente em direção ao sensor.
4 Adobe Photoshop Lightroom CC é um aplicativo gráfico de processamento e catalogação de imagens, ferramenta 
intuitiva e poderosa, hoje imprescindível para fotógrafos, designers e diretores de arte. (BARROSO F°, 2015, p.16).
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A vantagem é que os aplicativos externos têm muito maior poder de processamento 
que a câmera, e podem cumprir essa tarefa não-destrutivamente, preservando o 
gamut de cores e a profundidade de bits original do sensor até o momento da 
exportação do arquivo. (BARROSO F°, 2015, p.31).

 Após a captação das imagens das obras do acervo os arquivos são importados da câmera 
pelo programa de edição, que as coloca em uma pasta específica do computador. Para melhor 
organização dos dados, as imagens são separadas em pastas que correspondem à sua coleção, 
com o respectivo número de inventário, e são tratadas no módulo de revelação do programa 
onde é realizado a edição das fotografias (Fig. 2). Uma das etapas mais importantes da edição é 
a correção de lente. “As lentes das câmeras podem mostrar defeitos que incluem: vinhetas nos 
cantos, distorção de barril (barrel distortion) distorção pincushion e aberrações cromáticas. 
” (BARROSO F°, 2015, p.383-384). Se necessário, é realizado o ajuste no balanço de branco, 
exposição, contrastes, realces e sombras. Em algumas fotografias pode ser preciso utilizar a 
ferramenta crop, para corrigir a composição da imagem. 

 

Figura 2 – Módulo de revelação do programa Lightroom, onde é realizado a edição das imagens.

 Em algumas fotografias poderá ser preciso utilizar outros processos, como retirada do 
fundo, que incluem a utilização de outro software de edição de imagens: o Photoshop5. Após 
todo o tratamento das imagens, faz-se a exportação das imagens para uma pasta com o número 
de inventário e a conversão do formato RAW para o arquivo JPEG6, que é o mais utilizado e 
compacto no mundo digital, possibilitando o envio destes arquivos por e-mail e pela a internet.

 O levantamento fotográfico digital das obras do acervo do MALG abriu diversas 
possibilidades para o uso deste material, que engloba todas as áreas do Museu. Para a área 
de Museologia, as imagens são inseridas nas fichas de catalogação do acervo, auxiliando na 
identificação mais apurada das obras, no controle maior do acervo para evitar trocas, fraudes 

5 Photoshop e um programa de edição de imagens e serve para criar formas e layouts.
6 O formato JPEG existe desde 1994 e significa Joint Photographic Experts Group (Grupo de Especialistas em 
Fotografia Unidos) (REVELL, 2012, p.32).
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ou que a informação se perca. Na área de Conservação e Restauro, as imagens servem como 
parâmetro de comparação para verificar a existência de algum dano ou auxiliar no reparo de 
futuros danos nas obras (Fig. 3). Para os curadores das exposições e para pesquisadores, o acesso 
ao acervo digital permite escolher as obras em uma análise prévia, para depois solicitarem sua 
retirada da reserva técnica, diminuindo assim o manuseio das obras. 
 

Figura 3 – Frente e verso da obra Conservação e Restauro (Leopoldo Gotuzzo, “Baiana”).

 Durante as comemorações dos 30 anos do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, em 2016, 
e integrando o “Ciclo de Palestras MALG 30 Anos”7 (Fig. 4) foi entregue aos professores da rede 
pública municipal kits de ação educativa, contendo lâminas com as imagens das sete coleções 
do Museu, um baralho de cartas com obras do acervo e um livro contendo atividades didático-
pedagógicas para serem realizadas em sala de aula. 

 

Figura 4 - Ciclo de Palestras MALG 30 Anos – Material didático-pedagógico

7 O “Ciclo de Palestras MALG 30 Anos” foi realizado em 2016 e teve patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura 
de Pelotas, através do Edital de Apoio a Eventos, e da Sociedade de Amigos do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo 
(Samalg).
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 Na exposição “Gotuzzo Revisitado” alguns artistas utilizaram as imagens para fazer sua 
releitura da obra do artista, como Duda Gonçalves, Fernando Duval, Júnior Asnoum, Mario 
Rönhelt, Nádia Senna e Zeca Nogueira (Fig. 5). 

 O acervo digital também está sendo disponibilizado no site do MALG. A primeira 
coleção a ser veiculada foi a do patrono do Museu: Leopoldo Gotuzzo. Assim, é possível 
disponibilizar para pessoas de outros locais, o trabalho do artista pelotense que se dedicou ao 
desenho e a pintura.    
Esse trabalho ainda está em andamento. Nesses três anos de atividade, 25% das obras já foram 
fotografadas e futuramente todas as imagens das obras que compõem as coleções do MALG 
estarão em sua plenitude disponíveis para comunidade.

 

Figura 5 – Exposição “Gotuzzo Revisitado” obra de Duda Gonçalves.
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Resumo:  O Programa de Acessibilidade de um museu deve discorrer sobre o olhar deste espaço 
frente a públicos especiais e quais os recursos que ele oferecerá para incluir os mais diversos 
visitantes. Ao integrar a equipe do Museu do Conhecimento de 2016, a Terapia Ocupacional teve 
como objetivo principal o desenvolvimento do Programa de Acessibilidade do Museu do Doce 
da UFPel, por entender-se que esta profissão está diretamente ligada às questões relacionadas 
às deficiências, através dos conhecimentos de ergonomia, tecnologias assistivas, acessibilidade 
e inclusão, contextos sociais, Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência. Sua atuação 
nos museus está baseada na Resolução 383/2010 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO) que dispõe sobre os Contextos Sociais, bem como a Resolução 
458/2015 sobre Tecnologia Assistiva. Desta forma, para além dos conhecimentos específicos, o 
Terapeuta Ocupacional possui legislação que o insere neste contexto de atuação. O Programa de 
Acessibilidade do Museu do Doce foi elaborado por uma graduanda em Terapia Ocupacional 
que possui experiência em acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Este programa 
foi planejado através de referenciais teóricos e práticos, levando em consideração recursos de 
acessibilidade que obtiveram resultados positivos em outros museus, pois atingiram a efetivação 
do entendimento do discurso expositivo. O resultado desta ação tornou-se pioneiro no país por 
ser o primeiro Programa de Acessibilidade de um museu, realizado pela Terapia Ocupacional.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Museu do Doce. Terapia Ocupacional. 

Introdução

Terapia Ocupacional e Cultura

 É comum, quando se está a falar do campo cultural, que se restrinja o mesmo às 
manifestações artísticas e, em decorrência, que quando se relaciona a terapia ocupacional com 
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esse campo se pense no ambiente cultural como aquele onde ocorrem as expressões de arte, ou 
a sua utilização enquanto recurso terapêutico. 

 Entretanto, ao entender-se a cultura como um “instrumento de identidade, no qual o 
indivíduo pode, se lhe for dado acesso, usufruir, apropriar-se e ressignificar espaços existentes” 
(Dorneles; Lopes, 2016, p. 177), a terapia ocupacional tem potencial para atuar enquanto agente 
mediador de acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Assim, contribuirá para a 
ampliação de repertório do cotidiano desta parcela da população, bem como a valorização 
destes cidadãos. Para tal, faz-se necessário entender que a cultura é um direito, assegurado 
por legislação federal através da Constituição Federal e do recente Estatuto da Pessoa com 
Deficiência1.  Desta maneira, deve-se ultrapassar a ideia de que o direito à cultura é dado 
através de gratuidades (ou valores acessíveis), conforme os primeiros direitos adquiridos por 
esta parcela da população. 

 O conceito de deslocamento, defendido por Dorneles, discute que a acessibilidade 
cultural ultrapassa esta ideia de direito garantido através de isenção de pagamentos. Segundo 
esta autora, para que a acessibilidade seja efetiva é “necessário pensar o direito cultural de fruir 
com a produção estética, artística e cultural” (DORNELES; JÚNIOR, 2014, p. 107). Para tal, 
faz-se necessário criar estratégias de acessibilidade que garantam essa fruição para as pessoas 
com deficiência em ambientes museais.

 Assim, a terapia ocupacional e a cultura formam uma linha tênue que perpassa a 
transversalidade do fazer humano. Tendo como seu foco de atuação o Desempenho Ocupacional 
2, o terapeuta ocupacional é o profissional apto para planejar, desenvolver e executar ações e/ou 
atividades que garantam a plena fruição de seus clientes nos mais diversos contextos, incluindo 
os ambientes culturais, ou neste caso específico, os museus.  

O Museu do Conhecimento para Todos: Inclusão cultural para pessoas com deficiência

O Museu do Conhecimento para todos: inclusão cultural para pessoas com deficiência em 
museus universitários é um programa de extensão da Universidade Federal de Pelotas, vinculado 
ao Departamento de Museologia, Conservação e Restauro do Instituto de Ciências Humanas 
que foi apoiado nos editais PROEXT/MEC/SESu nos anos de 2012 e 2015. Seu objetivo principal 
era desenvolver um conjunto de procedimentos e recursos para a promoção de ambientes 
inclusivos em museus universitários. Pautado na ação interdisciplinar e na indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, o programa visava contribuir para a formação de profissionais 
aptos a entender, promulgar e exercer seu papel social em prol da inclusão cultural das pessoas 
com deficiência. Para tal, utilizava como fundamento os princípios do Desenho Universal, cujo 
escopo é a produção de produtos e projetos que atendam a todos os públicos. Assim, leva em 
conta a pluralidade da sociedade, bem como as pessoas e suas singularidades. 

 Desta forma, a pluralidade encontrada também na equipe do programa, que contava 
com sete cursos de Bacharelado da referida instituição (Arquitetura e Urbanismo, Museologia, 

1 Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146 de 6 de julho de 2015. 
2 Desempenho ocupacional é a realização da ocupação selecionada resultante da transação dinâmica entre o 
cliente, o contexto e o ambiente, e a atividade ou ocupação. (AOTA, 2015)
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Conservação e Restauro, Terapia Ocupacional, Cinema, Design Gráfico e Design Digital) e de 
dois programas de pós-graduação (Arquitetura e Urbanismo e Memória Social e Patrimônio 
Cultu¬ral) era fundamental para que as áreas conversassem entre si, de forma a perceberem 
como confluem os conhecimentos que constroem o entendimento da inclusão. No que tange 
aos museus, adequam-se os princípios do desenho universal para o atendimento e recepção 
que contemple os mais variados públicos.

 Durante o período que compreende o Programa foram desenvolvidas diversas ações e 
produtos, tendo como principal, o primeiro resultado deste, o Memorial do Anglo, no Campus 
Porto da UFPel. Este foi o primeiro espaço acessível para pessoas com deficiência visual na 
cidade de Pelotas. 

 No ano de 2015 o Programa fez uma parceria com o Museu do Doce da UFPel para 
o desenvolvimento e implementação da exposição de longa duração do museu. Naquele ano 
ocorreram oficinas de formação com a equipe e uma visita guiada com pessoas com deficiência 
visual, provenientes da Escola e do Centro de Reabilitação Visual Louis Braille3. Entretanto é 
no ano seguinte que os trabalhos começam a ganhar forma e as equipes passam a desenvolver 
seus produtos voltados para a exposição. 

O Museu do Doce

 Criado através de Portaria do Reitor em 30 de dezembro de 2011, o Museu do Doce 
pertence à UFPel e sua missão é salvaguardar os saberes e fazeres da tradição doceira de Pelotas 
e região. A sede do Museu, localizada no centro histórico da cidade, é um edifício imponente, 
construído em 1878 com destacado estilo construtivo, tombado como patrimônio nacional 
pelo IPHAN em 1977. A restauração do prédio foi entregue à comunidade em 2013, junto com 
a inauguração do Museu do Doce. 

 Visto como um laboratório para os cursos da instituição, o Museu do Doce sempre esteve 
de portas abertas para os mais variados tipos de eventos e exposições, entretanto enquanto seu 
principal acervo encontrava-se o imponente casarão. 

 Assim, é através da parceria com o Museu do Conhecimento que a exposição “Entre o 
sal e o açúcar: o Doce através dos sentidos”, planejada e desenvolvida por docentes e discentes 
da UFPel, passa a ser a primeira exposição de longa duração do museu. 

 Uma vez que o Museu busca a proximidade com a comunidade e o programa de extensão 
buscava implementar espaços inclusivos, pensados através do conceito de Desenho Universal, 
a proposta era desenvolver uma exposição inclusiva e com recursos de tecnologia assistiva que 
estivessem disponíveis para todos. 

3 Instituição parceira do Programa desde 2012. A Associação Escola Louis Braille e Centro de Reabilitação Visual é 
a instituição parceira do programa desde o início. A escola, especializada em deficiência visual, atende alunos com 
essa deficiência e também outras associadas (deficiências múltiplas). O Centro de Reabilitação realiza atendimentos 
especializados para pessoas oriundas de 22 municípios do entorno de Pelotas, sede da 3ª coordenadoria regional 
de saúde do Estado.
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Metodologia

 Integrante da equipe do Museu do Conhecimento desde 2012, é em 2016 que a 
Terapia Ocupacional teve o seu papel de maior responsabilidade dentro do Programa, o 
desenvolvimento do Programa de Acessibilidade do Museu do Doce da UFPel. Este se deu por 
entender-se que esta profissão está diretamente ligada às questões relacionadas às deficiências, 
através dos conhecimentos de ergonomia, tecnologias assistivas, acessibilidade e inclusão, 
contextos sociais, Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência. 

 Sua atuação nos museus está baseada na Resolução 383/2010 do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) que dispõe sobre os Contextos Sociais, 
bem como a Resolução 458/2015 sobre Tecnologia Assistiva. Desta forma, para além dos 
conhecimentos específicos, o Terapeuta Ocupacional possui legislação que o insere neste 
contexto de atuação. 

 Por conseguinte, entende-se que a acessibilidade cultural está relacionada à promoção de 
iguais condições para que o maior número possível de pessoas, com ou sem deficiência, possam 
desfrutar de um espaço cultural. Assim, para além das pessoas com deficiências sensoriais, 
físicas e intelectuais, a aces¬sibilidade oferece oportunidades para crianças, idosos, pessoas 
com limitações tempo¬rárias, entre outras. Entretanto, é necessário que o espaço contemple as 
seis dimensões da acessibilidade trazidas por Romeu Sassaki (2009): atitudinal, metodológica, 
arquitetônica, programática, comunicacional e instrumental. Assim, contemplar-se-á o conceito 
de Desenho Universal. 

 O Programa de Acessibilidade do Museu do Doce foi elaborado por uma graduanda 
em Terapia Ocupacional que possui experiência em acessibilidade cultural para pessoas com 
deficiência. Este programa foi planejado através de referenciais teóricos e práticos, levando em 
consideração recursos de acessibilidade que obtiveram resultados positivos em outros museus, 
pois atingiram a efetivação do entendimento do discurso expositivo.

Discussão e Resultados

 No período que compreende as atuações no Programa de Extensão O Museu do 
Conhecimento para Todos, a terapia ocupacional esteve inserida em grande parte das 
atividades destacando-se pela sua contribuição teórica e prática acerca das seis dimensões de 
acessibilidade. Assim, aos poucos se foi ganhando espaço, apresentando as possibilidades de 
inserção e o domínio dos conteúdos de tecnologia assistiva, ergonomia, inclusão e direitos da 
pessoa com deficiência.

 Cabe lembrar aqui que o Museu do Conhecimento contava com diferentes áreas do 
conhe¬cimento, que entrecru¬zaram suas habilidades específicas para que a exposição pudesse 
comunicar para um variado público. Assim, ao longo dos dois últimos anos foram feitas diversas 
discussões e pes¬quisas que aprofundaram o conhecimento de novas tecnologias assistivas para 
inclusão de pessoas com deficiência em ambientes museais, para que a primeira exposição de 
longa duração do Museu do Doce fosse inclusiva.
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Destaca-se, portanto, que, embora o Programa de Acessibilidade tenha sido pro¬duzido pela 
terapia ocupacional, os recursos expostos na exposição foram elaborados pela equipe em 
conjunto.

Os Recursos de Acessibilidade do Museu do Doce 

 Os recursos de acessibilidade do Museu do Doce fundamentaram-se no princípio do 
Desenho Universal e, por isso, estão disponíveis para todos os visitantes. Entretanto, sabe-
se que os públicos especiais precisam de alguns recursos que garantam o entendi-mento da 
exposição e a livre circulação naquele espaço. 

 Portanto, o Museu do Doce foi contemplado com os seguintes recursos: 
- Mobiliário Ergonômico – Facilita o acesso para cadeirantes, crianças e pessoas de baixa 
estatura. 
- Cores contrastantes – Garante a visualização do texto por parte de pessoas com baixa visão. 
- Textos alinhados à esquerda, com fontes tamanho 28 e sem serifa – Promovem uma melhor 
leitura para pessoas com baixa visão e facilitam a atenção do público em geral. 
- Audioguia com audiodescrição – Asseguram às pessoas com deficiência visual as informações 
essencialmente visuais da exposição. 
- Maquetes e esquemas táteis – Ampliam o entendimento passado através da audiodescrição e 
da mediação acessível. 
- Peças originais para tocar – proporcionam a oportunidade de explorar o objeto real. 
- Catálogo nas versões: Visual, Braile e Áudio – Estende o público que têm aces¬so às informações 
da exposição e da equipe que participou do processo. 
- Textos em braile, letra ampliada e Língua estrangeira (Inglês e Espanhol) – Garante às pessoas 
com baixa visão, cegos e estrangeiros a informação sobre os textos disponíveis nos painéis da 
exposição. 
- Iluminação direcionada – Facilita a visualização da exposição por parte de pes¬soas com 
limitações visuais. 
- Realidade Aumentada com Libras e Audiodescrição – Garante o acesso fácil à informação 
para pessoas Surdas e com Deficiência Visual. 
- Elevador – Elemento básico de acessibilidade para cadeirantes, idosos, ampu¬tados, 
gestantes, familiares com carrinhos de bebê, entre outras limitações físicas (per¬manentes ou 
temporárias). 
- WC adaptado – Proporciona autonomia para pessoas com deficiência. 
- Vaga de estacionamento prioritária para Pessoa com Deficiência – Facilita o acesso à entrada 
no Museu. 
Estão ainda em fase de implementação os seguintes recursos: 
- Pranchas de Comunicação Alternativa – Garantem o acesso comunicacional às pessoas com 
deficiência intelectual ou baixa escolaridade. 
- Trilho podotátil – Proporciona autonomia para o visitante cego que deseja utili¬zar o áudio-
guia. 
- Vídeos com tradução para Libras e audiodescrição – Amplia o público alvo dos dispositivos 
audiovisuais. 
- Material em Linguagem Simples – facilita o acesso comunicacional a um gran¬de número de 
visitantes (com ou sem deficiência).
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 O Programa de Acessibilidade do Museu do Doce resultou de um trabalho desenvolvido 
ao longo de cinco anos de atuação da Terapia Ocupacional no Programa, associado aos 
conhecimentos adquiridos da autora durante seu percurso acadêmico4.  Partindo deste 
modelo de atuação, buscou-se desenvolver um documento baseado no conceito de Desenho 
Universal, que apresentasse diversos recursos de tecnologia assistiva que acolham pessoas com 
deficiência, mas não só. Obviamente, que determinados recursos são pensados para públicos 
específicos, como é o caso da audiodescrição, (que para uma pessoa cega abre o caminho 
para o entendimento de uma imagem, enquanto para um normovisual pode fazê-lo perceber 
detalhes que ele não havia percebido anteriormente). Entretanto, ao disponibilizá-los para 
todos, ele torna-se um recurso potenciador de experiências multissensoriais e inclusivas, pois o 
museu acaba por fomentá-lo e ampliar o repertório tanto educacional como atitudinal de seus 
visitantes.

 Para além dos recursos apresentados, o Programa de acessibilidade do Museu do Doce 
apresenta uma proposta de atividades de sensibilização para a diversidade e de promoção do 
protagonismo de pessoas com deficiência a serem desenvolvidas pelo setor educativo, bem 
como sua visão de ser um laboratório de formação e a garantia de estar em constante evolução.
Assim este documento, que abrange as seis dimensões de acessibilidade, garante o acesso 
cultural às pessoas com deficiência no referido museu. Cabe ressaltar ainda, que este é o 
primeiro Programa de Acessibilidade de um museu na cidade de Pelotas/RS e pioneiro no país 
por ter sido desenvolvido pela terapia ocupacional.

Conclusão

 Planejar, desenvolver e executar um Programa de Acessibilidade é uma missão complexa. 
É primordial que para sua efetivação, este importante documento seja realizado por pessoas 
com uma formação conceitual sobre as deficiências, assim será possível dirigir para um ponto 
comum os conhecimentos das diversas áreas do conhecimento que buscam a acessibilidade. 
Desta forma, as intervenções especializadas congregam possibilidades de ampliação dos 
recursos para a construção de uma exposição, de fato, inclusiva. 

 Sendo o Museu do Doce um laboratório formativo de uma instituição de ensino 
público, este acaba tornando-se referência em acessibilidade cultural para pessoas com 
deficiência através de seus primeiros passos a caminho da inclusão. Além disso, para a cidade 
de Pelotas, um museu com essa vocação está se tornando referência pelos recursos nos quais 
aposta, pelo público que o apoia e pelos recursos que vem desenvolvendo. No que concerne à 
atuação Terapia Ocupacional neste espaço, esta tornou-se referência nacional, justamente por 
apresentar à profissão uma nova possibilidade de atuação no contexto da cultura: Os museus. 

4 Inclui-se aqui o Estágio em Acessibilidade Cultural no Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB), 
em Portugal. Espaço considerado referência em acessibilidade e Desenho Universal.  
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Resumo: O Presente artigo pretende delinear o processo de concepção e montagem de 
exposições temporárias no contexto de dois museus, ambos localizados na Serra dos Tapes: o 
Museu Gruppelli, situado na zona rural da cidade de Pelotas, e o Museu Histórico de Morro 
Redondo. Ambas as experiências foram planejadas no contexto da 15º Semana de Museus, 
promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)1, cujo tema, em 2017, foi “Museus 
e histórias controversas: dizer o indizível em museus”. Optou-se por explorar, em ambos, 
narrativas referentes ao “apagamento” memorial e identitário no período que compreende o 
Estado Novo (1937-1945). Neste período uma parcela significativa da população brasileira, 
sobretudo os descendentes dos países do eixo, (Alemanha, Itália e Japão), bem como os 
próprios descendentes de pomeranos, sofreram com o processo de nacionalização, que buscava 

1 Instituto Brasileiro de Museus
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hegemonizar culturalmente o território nacional. A partir de relatos coletados de moradores 
circunvizinhos aos Museus, confrontados com as bibliografias consultadas, constatamos que 
a região não ficou imune às represálias de agentes do Governo. Ambas as exposições tiveram 
como suporte as narrativas e histórias de vida de descendentes (filhos e netos) dessas etnias, que, 
em justaposição aos objetos do acervo dos museus e o aporte de variados recursos audiovisuais, 
deram forma e contexto para elaborar a linguagem expográfica. 

Palavras-chave: Identidade. Memória. Estado-Novo. Museu Histórico de Morro Redondo. 
Museu Gruppelli. 

Introdução

 Busca-se com este artigo analisar o processo de concepção e montagem de exposições 
temporárias no contexto de dois museus, ambos localizados na Serra dos Tapes: o Museu 
Gruppelli, situado na zona rural da cidade de Pelotas , e o Museu Histórico de Morro Redondo, 
em cidade homônima. As experiências foram planejadas no contexto da 15º Semana de Museus 
do IBRAM1, cujo tema, em 2017, foi “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em 
museus”. Optou-se por explorar, nestas exposições, narrativas referentes ao “apagamento” 
memorial e identitário no período que compreende o Estado Novo (1937-1945). O forjamento 
de uma “identidade brasileira homogênea”, promovida pela campanha de nacionalização de 
Getúlio Vargas, gerou forte impacto cultural na região, especialmente na Serra dos Tapes . 

 Os dois museus têm traços marcantes da imigração em suas origens. O Museu Gruppelli, 
que foi concebido inicialmente pela família Gruppelli, de origem italiana, guarda em seu acervo 
memórias da família e da comunidade, cujos modos de vida foram oprimidos pelo processo de 
nacionalização do Estado Novo. Em Morro Redondo, cidade que conserva muitos descendentes 
de alemães, italianos e pomeranos, a situação é similar, uma vez que as lembranças que remetem 
a este período de sofrimento e opressão permanecem ativas e preservadas nas memórias de 
quem as vivenciou, e especialmente por tabela – por transmissão memorial das histórias de 
vida de seus ascendentes, que são assumidas como suas.

 Os procedimentos metodológicos que deram partida a esta experiência museal 
basearam-se na escuta e sistematização de narrativas coletados a partir da exposição de objetos, 
utilizados como “extensões de memória” (CANDAU, 2014), nos encontros denominados 
“Café Com Memórias”, (ver Figura 1). Esta ação é realizada com a participação de um grupo 
de idosos, que acontece mensalmente no Museu Histórico de Morro Redondo/RS, onde estes 
relatam vivências a partir de determinada temática, tendo como gatilho de memórias os objetos 
do próprio acervo do Museu. Observou-se que, por razões geográficas, os mesmos eventos de 
repressão eram observados no contexto da colônia do Gruppelli, no 7° distrito de Pelotas. Por 
uma decisão conjunta dos projetos de extensão, optou-se por trabalhar a temática de forma 
colaborativa unindo os dois espaços museológicos. 
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Figura 1 - Encontro do Café com Memórias. 
Fonte - Projeto de extensão Museu Histórico de Morro Redondo. 

 A partir de um tema comum, foi desdobrado um processo de pesquisa documental 
e audiovisual, que, somado aos relatos coletados pelos moradores das cercanias dos museus, 
consubstanciou a montagem de exposições temporárias em ambas as instituições, ora 
denominadas: “Entre lembrar e esquecer: Resistir é lutar”. As mesmas fontes serviram, também, 
como embasamento para a confecção de uma peça teatral intitulada “Memórias Caladas”, que 
foi realizada no espaço da exposição temporária do Museu de Morro Redondo. A peça foi 
protagonizada por alunos do curso de Museologia/UFPel, alunos e professores do Colégio 
Bonfim – Colégio Municipal de MR – além de membros da comunidade (Figura 2). 

 

Figura 2 – Ensaios da peça com alunos do Colégio Bonfim. 
Fonte - Projeto de extensão Museu Histórico de Morro Redondo.

 Foi escolhido o teatro, além da exposição, como forma de intervenção por ser este uma 
modalidade artística que carrega em si muito da linguagem e expressão que fazem a ligação 
entre o inconsciente e o consciente, revelando memórias e sentimentos escondidos em nosso ser 
(PUFFAL; WOSIACK; JUNIOR, 2009). Essas memórias retidas podem ser compreendias, no 
escopo desse trabalho, como indizíveis, pelos seus traços traumáticos. O teatro é também, uma 
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forma dinâmica de apropriação cultural, e ainda proporciona o desenvolvimento da imaginação 
nas crianças em idade escolar. Através do “brincar” (a encenação de um fato histórico), a 
criança se apropria do ato, algo que Vygotsky (1989, p. 63) chamou de internalização. Em outros 
termos, o jovem passa a reconstruir em seu interior o que estava em seu exterior, ajudando-os a 
vivenciar um período histórico de grande trauma, além de compreender um pouco o que seus 
avós e bisavós passaram. 

 Houve também, visitas-guiadas em excursões da Universidade Federal de Pelotas, nas 
quais os visitantes puderam vivenciar as duas exposições e a peça de teatro em um mesmo dia, 
podendo observar as diferentes formas e linguagens que uma mesma temática foi abordada, 
considerando suas diferenças e proximidades.

O desenvolvimento das exposições temporárias 

 Ambos os museus buscaram explorar a temática organizando as exposições temporárias 
em nichos temáticos. No Museu Histórico de Morro Redondo dividem-se, essencialmente, em 
três nichos: a escola; o bar e a casa. No Museu Gruppelli, a temática foi mimetizada na própria 
exposição de longa duração do local, que tiveram seus eixos temáticos ressignificados. 

 No nicho do ambiente escolar, retratado no Museu Histórico de Morro Redondo, 
buscou-se representar as escolas alemãs do século XX, que tiveram seus professores alemães 
substituídos por brasileiros natos, além de inúmeras outras regras impostas pela lei de 
nacionalização (FACHEL, 2002, p. 120) (Ver Figura 3). 
 

Figura 3 – Inauguração da exposição com a encenação teatral “Memórias Caladas”. 
Fonte - Projeto de extensão Museu Histórico de Morro Redondo.

 Ambos os museus buscaram expor os espaços de socialização, através do bar, e do 
armazém, em que, apesar de suas características de espaços para reuniões entre “colonos”, a 
aglomeração de imigrantes era também motivo de repressão.
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 A representação do espaço doméstico também é uma peça fundamental para ambas as 
exposições. Em Morro Redondo, tem-se a sala como lugar de exposição de símbolos cívicos 
e objetos que remetessem ao Brasil. Era um local usado para expressar toda a brasilidade dos 
moradores, para evitar represálias de agentes do governo. A cozinha, por sua vez, figura como 
o refúgio dos imigrantes, onde eles podiam falar o idioma de seu antigo país e cozinhar a 
comida típica, como forma de aproximação com a terra natal e, igualmente, uma expressão 
de resistência. Ambas as temáticas foram igualmente retratadas no Museu Gruppelli a partir 
do seu núcleo sobre os afazeres domésticos, com ênfase a bandeira do Brasil presa no teto, 
simbolizando a bandeira pintada no forro do restaurante Gruppelli, e que lá permanece até hoje 
(ver imagem 4).

 

Figura 4 – Representação da bandeira brasileira no nicho da cozinha no Museu Gruppelli. 
Fonte - Projeto de extensão Revitalização do Museu Gruppelli.

 O quarto, retratado em forma de cenário fidedigno no MHMR, além de um lugar de 
descanso da família, era também um refúgio, um local que servia para guardar símbolos que 
pudessem colocar a família em risco, como livros e revistas em outro idioma, tendo-se em vista 
a proibição de circulação de bibliografia pertencente aos países do Eixo (Alemanha, Japão e 
Itália) (MOMBACH, 2012). No Museu Gruppelli utilizou-se da sala de exposições temporárias 
para abordar o tema da ocultação dos pertences, utilizando-se de uma mala antiga repleta de 
objetos pessoais, textos e bandeiras da Alemanha e da Itália (Ver Figura 5). 
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Foto 5 – Representação da mala com objetos pertencentes aos imigrantes

e seus descendentes no Museu Gruppelli.
Fonte - Projeto de extensão Revitalização do Museu Gruppelli.

 Outros elementos expositivos são trazidos como forma de discutir a integralização 
forçada no Museu Gruppelli. No cenário da barbearia, buscou-se representar a figura do 
barbeiro como alguém que ia de casa em casa, e que muitas vezes era o responsável por manter 
informados os “irmãos imigrantes e seus descendentes” sobre os acontecimentos do momento. 
Retratou-se, também, a mudança de nomes de clubes esportivos e o fechamento de agremiações 
desportivas na época. Utilizou-se como “provocação” a foto de Getúlio Vargas olhando para um 
hinário em alemão; pende sobre essa vitrine um ponto de interrogação, chamando o visitante à 
reflexão sobre o que é ser brasileiro em um país com tanta diversidade cultural.

Considerações finais

 A partir dos relatos observados e da análise bibliográfica, pode-se perceber que os 
imigrantes e seus descendentes residentes na região sul do Brasil foram amplamente perseguidos 
pela política de nacionalização promovida pelo Estado Novo, e que este episódio permanece na 
memória, mesmo daqueles que eram crianças na época.

 Entretanto, apesar das represálias, puderam encontrar formas de resistir à integralização 
forçada e ao apagamento memorial. Seja através da culinária, da continuidade do uso da língua 
e da preservação dos pertences, como subterfúgios para preservar sua cultura.

 É importante destacar o impacto gerado pela exposição do Museu Histórico de Morro 
Redondo no público, em especial nos idosos. Ao assistirem à peça e visitarem a exposição, 
os idosos se emocionaram e relataram ter evocado diversas memórias, uma vez que, ao se 
identificarem nos diálogos, se conectaram intimamente com os personagens, objetos e cenas 
anteriormente vivenciadas por eles. Constatou-se, também, através das narrativas das crianças, 
que elas tiveram a oportunidade de conhecer e valorizar esta fase da história de seus antepassados, 



ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

q                     r202

até então desconhecida por elas, já que os familiares ainda evitavam falar, espontaneamente, 
sobre o assunto. 

 No Museu Gruppelli, notou-se um crescente interesse do público pela temática conforme 
o decorrer da exposição observou-se que a maior parte dos visitantes escuta atentamente 
os áudios e assiste ao documentário que buscam complementar a ambientação dos cenários 
expositivos.

 Esta ação conjunta entre os museus foi uma primeira experiência, bem-sucedida, que 
pretende ser repetida em outras ocasiões. Buscou-se relacionar as proximidades geográficas e 
históricas destes espaços, unindo os museus, as equipes que colaboram com eles, as comunidades 
locais e seus visitantes. Embora de se tratar de uma memória traumática, foi-nos relatado pelos 
idosos que, a partir das ações, eles conseguiram ficar em paz com o seu passado. 
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Resumo: O presente estudo coteja estabelecer considerações teóricas sobre o retrato feminino 
a partir de sua relação com o seu meio produtor, o Clube, e o um meio de salvaguarda, o 
Museu. Nesse caso estamos falando de retratos fotográficos do Clube Caixeiral de Rio Grande 
produzidos nas primeiras décadas do século XX em Rio Grande que, atualmente, encontram-
se no acervo da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini - Rio Grande. Neste sentido, tais 
imagens remetem a um passado no qual o retrato fotográfico, em seus mais variados processos 
e formatos, esteve presente, além de se permitir a permanência de uma complexidade simbólica 
existente, ou seja, o processo para que essa imagem fosse captada está muito além do processo 
fotográfico visível (fotógrafo e sua máquina). Esses retratos fotográficos ao darem entrada no 
Museu, se ressignificam dentro de um espaço designado a memória. Há uma nova percepção de 
valor documental, onde de acordo como forem ressignificadas dentro do processo expositivo e 
de pesquisa, agregam ao seu histórico de valor novas identidades de interpretação ampliando 
as contradições memoriais dentro do museu e as relações de poder que assim se estabelecem.
Palavra-chave: Mulher. Retrato. Museu. Clube Caixeiral. Rio Grande.

Introdução

Esse estudo coteja estabelecer considerações teóricas sobre o retrato feminino a partir de sua 
relação com o seu meio produtor, o Clube, e o um meio de salvaguarda, o Museu. Nesse caso 
estamos falando de retratos fotográficos do Clube Caixeiral de Rio Grande produzidos nas 
primeiras décadas do século XX em Rio Grande que, atualmente, encontram-se no acervo da 
Fototeca Municipal Ricardo Giovannini (FMRG) - Rio Grande. 
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1. Clube Caixeiral de Rio Grande: entre o espaço privado e público

 Sabemos que no Brasil, de modo geral, o positivismo tinha um cunho político, mas no 
Rio Grande do Sul, diferentemente, este regime organizou-se de maneira moral, os princípios 
sociais estavam agregados aos políticos.

 A construção do Estado rio-grandense positivista, tomou forma no período em que 
Júlio Prates de Castilhos, então Presidente do Estado do Rio Grande do Sul esteve no poder 
entre 1891-1898, mas seu prestígio se estendeu até as primeiras décadas do século XX. Esse 
prestígio só fazia confirmar que o positivismo aqui construído era mais que político, estava no 
modo de viver dos gaúchos.

 O contexto que se apresentava no Estado desde os fins do século XIX e principalmente 
até a primeira metade do século XX, era o de uma economia baseada na produção de matérias-
primas agropecuárias e modesta repercussão industrial, devido às poucas mudanças quanto ao 
nível de produção, ou seja, havia uma carência na modernização industrial.

 Percebe-se que a cidade de Rio Grande, nessa fase pós-República, já apontava como 
uma das cidades do interior mais próspera, e essa situação promovia um cosmopolitismo ainda 
que de forma pouco proposital, mas que conduziria a um afloramento cultural, e isso em parte 
estava ligado a sua situação portuária, apresentando uma importante variação na indústria. 
Assim como Porto Alegre e Pelotas, Rio Grande era uma cidade onde 

a vida econômica dependia do patrimônio, das rendas e do consumo da elite 
de proprietários, dos profissionais liberais, dos grandes comerciantes e dos 
funcionários, isto é, cidades tipicamente rentistas, onde o mercado consumidor 
era restrito, porém suntuoso, com um consumo de luxo de produtos importados, 
o que justificava a importância do setor comercial (SOARES, 2007: 294).

 No desenvolvimento econômico recorrente em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, 
observa-se um distanciamento entre os interesses operários e os caixeiros como ressalta 
DUARTE (s/d)

tinham no entanto, consciência de que eram empregados e como tal deviam 
unir-se. Este é o sentido da frase “um por todos e todos por um”. Porém como 
membros do corpo comercial, dividiam interesses comuns com seus patrões. Ou 
seja, as ações das lideranças caixeirais eram pautadas não pelo debate em torno 
de questões de interesse do operariado, mas sim pela busca da ascensão sócio-
profissional destes trabalhadores em atividades comerciais e mercantis (DUARTE: 
s/d, p.09).

 Para os caixeiros não havia a identificação com o operariado, ou seja, ele não se sentia 
“operário” e consequentemente tinha suas rememorações a partir dos locais que frequentava, e 
do modo como se expressava diante de uma nova sociedade ascendente. Importante ressaltar 
que os sócios e suas sociedades estavam subjugados no processo entre o real, e o imaginário, 
como um ideal de vida e ascensão social.

 Além disso, essa transformação dentro do espaço físico, entendido como um “lugar 
para e de memória”, agregava grupos entremeados, o sócio e sua família, mas que mantinham 
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comportamentos distintos nesses “lugares de memória”, e isso estava dissociado de um processo 
histórico objetivo, pois entendemos que as memórias estão subjugadas as intervenções 
simbólicas de uma época, de um momento, ou seja, o clube desenvolvia-se em um contexto 
sócio-político e econômico que transcendia ao seu objetivo inicial, a associação ao movimento 
operário.

 A distinção começa a existir a partir de dois pontos: o sócio e a sociedade, enquanto 
o primeiro aproxima-se pela causa do Clube Caixeiral, como classe, o segundo torna-se uma 
extensão do modo privado de viver, ou seja, a construção do modo de transitar dentro da 
sociedade, as festas, as reuniões, as escolhas, o espaço físico, e os grupos que frequentavam, 
retratavam a própria organização dentro da sociedade mutualista, ou seja, o discurso a que 
se predispunha de lutas, revelou-se do mesmo modo nos escritos, nas ideias que concebeu a 
extensão do grupo de sócios.

2. Gênero: enquanto poder simbólico e suas representações através da imagem

 O termo representação é mais do que um simples ato ou efeito de uma pessoa ou de uma 
coletividade. A partir de duas vertentes trabalhadas por Roger Chartier (2002), - na primeira 
ele verifica os grupos inferiorizados e na segunda a criação de um espaço no campo da escrita 
para compreender as práticas que constroem o mundo como representação -, pode-se entender 
o seu discurso. Dentro dessas vertentes, Chartier utiliza definições antigas do termo

por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe 
uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; 
por outro, a representação como exibição de uma presença, como apresentação 
pública de algo ou de alguém (CHARTIER, 2002:20).

 Nessa primeira definição concebe-se o básico: o ato e o efeito. O ato parte da confirmação 
de uma presença seja de uma pessoa, de um grupo ou de outro elemento, enquanto que o efeito 
é a confirmação de uma ausência, mas que delimita o que representa e o que é representado. 
Essa ausência é ao mesmo tempo, a tentativa de manter uma presença viva, que se mostra 
através de linguagens variadas.

 Mas antes disso precisamos entender como se constroem as bases de representação. Se 
a representação se preocupa como o fato de que representa e do que será representado, isso 
também será uma base para a formação de pensamento, do poder que é gerado nessa relação.

 O poder simbólico é o resultado do movimento da realidade, que de forma integrada 
concebe o espaço, e os elementos que ali habitam (BOURDIEU, 2007: 8/9). Essa relação nem 
sempre é muito clara no mundo social, pois pode parecer conflituosa a um olhar externo, mas 
para quem a vive, ela tem as suas justificativas para tal aceitação.

O reconhecimento desse poder simbólico só é concebível quando da identificação dos 
símbolos, pois são eles que constroem a relação de significação entre dominante e dominado. A 
representação do indivíduo ou do grupo está em como se mostra o símbolo e é essa a medida 
do poder simbólico.
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 Em grupo a mulher passou a ser representada pela coletividade e enquanto gênero, 
sempre através de uma conjugação masculina. Por isso

[...] os mecanismos da dominação simbólica que visam a fazer reconhecer 
pelos próprios dominados as representações e as consumações que, justamente, 
qualificam (ou melhor, desqualificam) sua cultura como inferior e ilegítima; de 
outro, as lógicas específicas à obra nos empregos, usos, maneiras de fazer seu o 
que é imposto (CHARTIER, 2003:153).

 Esse modo de olhar é que caracteriza a representação: enquanto o sujeito é movimento, 
os seus atos são a reação deste. Mas essa relação entre sujeito e comportamento inverte seus 
papeis à medida que a sua identidade se alinhava com o espaço percebido. 

 Perceber os atributos, sem estabelecer o status, é um desafio da própria representação, 
pois ela nunca de fato consegue ter uma alma genuína do objeto em si, mas tampouco é uma 
falsa ilusão de quem o construiu. A representação é a conexão da memória e o poder simbólico, 
ou seja, a relação do eu com aquilo que a mantém como ser representado, a partir dos ambientes 
em que se deslocou.

 A representação dos gêneros não é de fato o perceber o espaço como uma dominação 
exclusiva de um ou de outro, mas sim de ambos, estabelecendo o seu poder simbólico, e o 
valor desses na percepção dos atos. Nela o costume de fato não acontece por independência de 
princípios, mas pela cadeia de inter-relações, onde um concebe os anseios do outro e o repete, 
acrescendo o seu modo de olhar.

 
2.1 Gênero:  a imagem e os “efeitos” sociais  

 A construção de uma família mais moderna se devia aos próprios valores sociais e 
principalmente econômicos que vinham se transformando aceleradamente após a Revolução 
Francesa, ou seja, a ascensão de uma Burguesia que frequentava e também era responsável por 
novas movimentações sociais. Nesse contexto, conhecemos o registro da imagem, que segundo 
MAUAD “dos três momentos da história das imagens de consumo anteriores ao advento da 
fotografia - idade da madeira (século XIII), idade do metal (século XV), idade da pedra (século 
XIX), correspondentes respectivamente às técnicas da xilogravura, da água-forte e da litografia” 
(MAUAD apud A. Gilardi: 1976) vem ao encontro de uma sociedade que carece de informação 
escrita, seja pela carência de aproximação dos mesmos, ou pela condição social a que estão 
destinados desde o nascimento.

 Assim a cultura visual passa a estabelecer progressivamente um código simbólico, e que 
quando submetido ao registro pode ser manipulado estabelecendo uma relação de poder entre 
quem retrata e quem é retratado.

 Assim, em Rio Grande, assistiremos a ascensão de Clubes Classistas, e não tão somente 
a própria categoria em função do prestígio econômico, mas a extensão familiar dos sócios. 
Consequentemente todas as atividades desenvolvidas no cerne do Salão do Clube Caixeiral, 
predispunham aos frequentadores, e no caso a ser discutido aqui, as moças, filhas dos sócios, 
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que representavam as famílias tradicionais daquela coletividade, as suas impressões sociais, ou 
melhor, a construção dessas para uma sociedade que frequentavam.

 A prática fotográfica vislumbrava um ritual, partindo desde o fotógrafo que participaria 
do processo, até mesmo o modo como portar-se diante da câmera, pois ali estava sendo 
representados formas sociais de comportamento e o “bom tom”.

 Segundo Beal (2005), no final do século XIX com a chegada de Ricardo Giovannini, um 
fotógrafo italiano e que circulava entre as famílias mais abastadas de Rio Grande,  e para tal um 
ícone como pessoa e o seu Estúdio, atualmente estaria localizado na Rua Marechal Floriano, em 
Rio Grande. 

 Ao analisarmos a Figura 1, percebemos que a Sra. Cândida Soares em uma foto do busto 
para cima, e o seu olhar em um ponto distante, o que transmitia uma sobriedade e retidão, 
valores importantes advindos da educação recebida. Ela trajava uma roupa com detalhe em 
renda e vários detalhes com pregas e bordados. Ao fundo percebemos a ausência de um fundo 
temático. De acordo com Stancik, 

representações através dos quais o retratado mostrava-se não conforme ele 
“realmente” era, mas tentando satisfazer expectativas não apenas suas, mas dos 
possíveis destinatários de cópias daquele souvenir cuja troca entre parentes e 
amigos tornava-se habitual”(STANCIK, 2011:10).

 

Figura 1: Sra. Cândida Soares. 
Acervo: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini. Medida: 16cmx16cm

 Isso estabelecia um diálogo simbólico entre quem captava a imagem e quem era 
registrado, pois havia um ritual de preparo para a produção da imagem: aparência, roupa, 
postura, a relevância da produção do momento fotográfico, era o desejo de perpetuar uma 
representação de si mesmo, e ao mesmo tempo a construção de uma memória categorizada, 
ou seja, a quem lembrar, como ser lembrado, desafios de sensações ao olhar a imagem e o 
entendimento do papel dessa imagem no contexto coletivo para uma entidade classista.

 Segundo Jacques Le Goff “os materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas 
principais: os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador” (LE 
GOFF, 2003: 526). Se a memória se apodera dessas formas, e faz desaperceber-se o quanto 
estagnamos a sobrevivência das memórias, pois ao delimitarmos dois pontos distintos corremos 
o risco de não aceitarmos as variantes dessas formas. 
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 A Figura 2 escolhida é da Sra. Isaura Miller, também com uma foto de busto para cima 
com um olhar sério, os cabelos levemente presos e que davam a impressão de movimento. O 
traje caracterizou-se por uma cor clara com detalhes delicados no peitoral. O fundo, como 
característica tradicional, apresentou-se escuro. 

 Essa imagem representa a austeridade burguesa, pois tem a predisposição do infinito, 
da incógnita social, de uma classe social que elaborou uma trama de transitar nas mais diversas 
camadas sociais, mas sem perder o “status de novos ricos”.
 

Figura 2: Sra. Isaura Miller. 
Acervo: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini. Medida: 21cmx16cm

 O papel da mulher em espaços público-privado é uma recorrência de seus valores e poder 
aquisitivo. Assim a imagem fotográfica tornou-se documento enquanto registro, e monumento 
enquanto trunfo de ascensão social, ou seja, na prática, todas as atividades praticadas dentro do 
Clube Caixeiral, e assim registradas pela imagem fotográfica, demonstravam a evolução sócio 
econômica dos frequentadores e do Clube, mas ao mesmo tempo o domínio que a mulher 
exercia também em espaço público.
 Segundo Ana Maria Mauad,

A pose é o ponto alto da mise-em-scène fotográfica no século XIX, pois através dela 
combinam-se a competência do fotógrafo em controlar a tecnologia fotográfica, 
a ideia de performance, ligada ao fato de o cliente assumir uma máscara social, 
muitas vezes, não lhe competia e à possibilidade de uma nova forma de expressão 
adequada aos tempos do telégrafo, trem a vapor, enfim, um tempo que tinha como 
diversão imaginar o futuro (STANCIK apud MAUAD, 2011:12-13).

 Essa relação família-clube fica bem claro como o domínio mantém-se, pois só 
frequentavam pessoas que desenvolviam a mesma atividade, os “caixeiros” que com o passar 
do tempo desfrutavam de uma ascensão social, com a função de manter-se o sócio era uma 
forma de manter o controle de quem e de onde provinham essas pessoas. Consequentemente 
a mulher tinha um papel social importante, manter essa integração bem como as atividades ali 
desenvolvidas.

 E quanto à imagem fotográfica, registro permanente e também um poder invisível 
instalado, pois o registro não era exatamente aquilo a que se propunha, mas estabeleceu um 
processo de memória.
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 Essa memória, como construção da ação-reação estabelece dois pontos distintos: o 
tempo e o imaginário, que tem uma relação de encontro, sem definir limites entre si. O tempo 
acerca-se da formação de um espaço construído em etapas, que não são de evolução, mas sim 
de interação com as mudanças, e de desafios aos conceitos pré-estabelecidos.

 A releitura da imagem representa a busca do espaço, o imaginário se estrutura nas 
recordações vividas, pois enquanto fantasia, irá canalizar a relação direta de atividade ou 
emoções, que estão conscientes através do que foi vivido, diferentemente da imaginação como 
fantasma, que se tem como uma fantasia irrealizada, o desejo de ter vivido o momento.

 Quando Maurice Halbwachs, nos fala em memória coletiva e o tempo, utiliza-se a si 
como exemplo

pode-se dizer que o que rompe a continuidade de minha vida consciente e 
individual, é a ação que sobre mim exerce, de fora, uma outra consciência, que me 
impõe uma representação em que está contida (HALBWACHS, 2006:121).

 Isso nos reconfigura ao contexto vivido a partir da ação do grupo e sua posterior 
fragmentação, que ocorre pela troca de informações temporais, ou seja, a memória reconstitui 
os sentidos, mas estes não falam por si, falam pela formação e inserção do indivíduo no contexto. 
A memória condiciona-se e limita-se ao poder de se fazer lembrar, como lembrar, e o que deve 
ser lembrado, muitas vezes pela própria trajetória do indivíduo dentro do contexto em questão.

3.   Breve Histórico da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini/Rio Grande – RS

 A criação da FMRG teve como propósito institucionalizar a salvaguarda da memória 
e da história da cidade do Rio Grande através da documentação fotográfica, o então Prefeito 
da cidade, Delamar Corrêa Mirapalheta, cria em 01 de julho de 1997 a FMRG sob o decreto 
n° 6.985 ficando esta localizada no Centro Municipal de Cultura Inah Emil Martensen até 
conseguir um prédio próprio. Todas as imagens que estavam no Setor do Patrimônio Histórico 
do CMC Inah Emil Martensen, Arquivo Geral da Prefeitura e Gabinete do Prefeito transferiu-
se para a FMRG a qual, no ano de 1998 inicia os procedimentos e as questões pertinentes à 
documentação do acervo da instituição recém-criada. 

 Estas imagens eram constituídas de imagens em positivo e em negativos flexíveis e 
gelatinas em cor e em P/B em diferentes formatos e caracterizam momentos políticos, questões 
urbanas da cidade, solenidades, expressões profanas, artísticas, eventos esportivos, bairros 
da zona rural e urbana, lugares de lazer e do modo de vida ofícios, sistemas educacionais e 
padrões tecnológicos inerentes ao desenvolvimento da cidade da década de trinta até os 
anos oitenta. Também neste mesmo período foi disponibilizada uma área do prédio a qual 
constituiu a Galeria da FMRG para a divulgação e diálogo do público com os seus bens visando 
à produção de conhecimentos e a divulgação do acervo. Para atender os propósitos e demandas 
da comunidade para com a instituição, o Prefeito Municipal Fábio de Oliveira Branco, através 
do Decreto 10.288 de 27 de maio de 2009, assinou a denominação da instituição que a partir 
desta data passou a chamar-se Fototeca Municipal Ricardo Giovannini.  
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 A Fototeca recebeu esta denominação em homenagem a Ricardo Giovannini que foi 
um grande fotógrafo, pintor e também cantor barítono que mais apresenta imagens assinadas 
nesta instituição museológica.

 A FMRG no dia 06/12/2012 mudou-se das dependências do Centro Municipal de 
Cultura Inah Emil Martensen para o prédio do Paço Municipal, localizado no Largo Eng. 
João Fernandes Moreira, s/n- Rio Grande/RS, no andar térreo. Cumpre mencionar que as 
dependências foram construídas de acordo com a Legislação para abrigar uma Instituição 
Museológica.

3.1   Imagens do Clube Caixeiral de Rio Grande

 A FMRG recebeu no ano de 2012 cerca de 750 imagens fotográficas provenientes e 
sobre o Clube Caixeiral de Rio Grande. O conjunto de imagens constitui-se em fotografias P/B 
e Coloridas, e estão no acervo da FMRG em Rio Grande/RS pelo seu valor simbólico. Importa 
mencionar que consideramos este material como uma coleção em formação, visto que está em 
processo de pesquisa. Quando da sua entrada na Instituição receberam o tratamento inicial: 
higienização, catalogação, digitalização (em processo) e acondicionamento na reserva técnica.

 As imagens do Clube Caixeiral remetem a um momento da cidade do Rio Grande que 
caracterizou uma entidade classista que atualmente está totalmente desencontrada, muito mais 
na ausência de vestígios materiais que a ressignifiquem, ou melhor, no desencontro desses 
vestígios, do que os seus próprios produtores que com o tempo foram esvaziando o grupo.

 A herança simbólica dessas imagens pode ser inserida na relação monumento-
documento, do qual nos fala Le Goff (2003) que se no passado a intencionalidade da história 
estava em memorizar os monumentos e transformá-los em documentos, no presente há uma 
tentativa do processo inverso, transformar o documento em monumento, ou seja, o valor dessa 
herança simbólica classista que está nas fotos, a partir do processo de musealização e encontrar 
a sua significação em um espaço no qual não foram produzidos. Essas imagens do Clube, 
destituídas do contexto de origem, estão sendo submetidas a um novo reconhecimento da sua 
carga simbólica, assim sendo não incidem a um processo final, mas a reinserção como bem 
simbólico de uma coletividade.

3.2    O Museu como “Lugar de Memória”

 Assim, para que possamos tentar algumas suposições, abordaremos o Museu enquanto 
“lugar de memória” e “lugar para a memória”, enquanto o primeiro é o referencial, o “endereço” 
que se ressignifica pela materialidade dos vestígios, o segundo é o momento que se configura 
através das ações que promovem a relação entre o objeto e a sociedade, e todo o contexto que 
predispôs (compreende?) essa construção. Ainda nesse contexto da Museologia, o primeiro é 
o fenômeno, que se configura com a tríade de relações estabelecidas entre o homem, o objeto 
em um cenário, que chamamos de fato museal, que figura como principal objeto de estudo da 
Museologia. Esse fenômeno se efetiva com um processo, que pode ser compreendido como 
musealização. Este processo se dá pelo desencadeamento de processos técnico-científicos que 
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compreende a aquisição, salvaguarda e comunicação. Processo este que transforma o objeto em 
documento da realidade da qual foi separado. 

 O conceito de vontade de memória, sistematizado por Nora, encontra eco no conceito 
de musealidade, que seria a percepção de que alguns objetos devem ser valorados e coletados 
para fins identitários e de representação, para que não entre em rota de esquecimento. É no 
cenário museu, ou na casa de memórias (CANDAU, 2006) que se dá o encontro entre os objetos 
(objetividade) e o imaginário das pessoas (campo da subjetividade). 

 O Museu (lugar) diferentemente de Museologia(estudo), que ao longo de sua formação 
transitou entre o domínio através da acumulação até o poder sobre essa acumulação, permitiu a 
esfera social através de um campo de tensão,  relações de poder  e também uma reconfiguração 
do processo histórico continuamente, entendendo que o domínio através da acumulação era 
também um domínio sobre a memória histórica de uma coletividade, esse processo a partir 
dessa ideia de mobilização do mundo e as relações de poder está conectada com a origem 
dos museus. Se por um lado os processos colonialistas marcaram os museus como lugares de 
espoliação e de saques, por outro, esta acumulação imperiosa facultou aos museus a criação de 
diversas disciplinas científicas, sobretudo no século XIX. 

 De acordo com Bruno (2006)

[...] os museus são lugares da memorização, tanto quanto do esquecimento; são 
orientados para a consagração, valorização e preservação da herança patrimonial, 
mas também evidenciam preconceitos e dogmas sobre as manifestações culturais; 
são espaços para as multidões, da mesma forma que abrigam a fruição individual: 
e são, ao mesmo tempo, cenário e palco de extroversão e local de guarda e 
conservação. (BRUNO, 2006:120).

 Essa configuração é recorrente, pois ao mesmo tempo em que processa a memória, 
afasta os produtores dessa memória, pois as ações de salvaguarda ainda são desconhecidas 
desses produtores. Isso então seria a ação produtora da “acumulação” por parte da sociedade e 
que tenta transferir na maioria das vezes aos museus, quando se sentem ameaçados de extinção 
e tomam consciência disso.
Assim Baudrillard (1993, p. 69) diz

O concerto da funcionalidade vincula-se ao objeto na medida em que este se 
realiza com justiça ao mundo real e às necessidades do homem. Essa relação 
mediaria o objeto ultrapassar precisamente sua função, tornar-se elemento de 
jogo, de variantes, de ressignificações. De sua função primária, o objeto desloca-
se para um sistema de signos culturalizados, quando então, se esvanecia a relação 
simbólica (CASTRO apud Baudrillard, 2009:66).

 Entendemos que essa ideia pode ser conectada com a própria noção de cultura material, 
a partir do sentido que os objetos têm para uma coletividade. No campo dos museus, a esse 
deslocamento de olhar chamamos de musealização. O mais importante aqui é pensar que os 
valores, os simbolismos, só podem ser compreendidos e interpretados no seio social, conectados 
em suas redes de significação. Por este prisma, só podemos compreender a cultura material em 
sua plenitude se lançarmos um olhar que atravesse a epiderme do objeto e penetre onde ele 
pulsa, no coração da vida social.
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 Assim, para Barthes (1987, p.18) “o objeto talvez não possua mais uma força, mas possui, 
certamente, um sentido” (CASTRO apud BARTHES, 2009:66). É uma ação que tenta inserir 
o objeto novamente ao processo memorial, mas que certamente essa ação encaminha-se ao 
processo histórico, já que se desvinculou de seus produtores e herdeiros desse processo. Assim, 
com base em Debary (2010), podemos chamar esse processo de renascimento do objeto. Ele sai 
da rota de descarte, do processo que inevitavelmente o transformará em lixo, e, por intermédio 
de uma força memorial, que vem geralmente de empreendedores de memórias, oferece um 
novo sopro de vida às coisas. A oportunidade de ganhar uma vida patrimonial; de entrar em 
um novo esquema simbólico, em outras teias de significados. 

 Só compreendemos a missão de um museu quando entendemos as ações que estão por 
de trás desse processo. As ações técnicas estão condicionadas ao processo de salvaguarda desses 
objetos, no entanto o papel da formação e pesquisa nas coleções dentro de um museu e a forma 
como são conduzidos é que configuram se de fato a existência desse museu é válida. Mas nesse 
processo de construção das coleções é que assistimos a legitimação do poder e o processo de 
seleção que é feito a partir de interesses que remetem ao que expor para quem e de que forma. 
Assim Castro (2009), nos diz que

Em seu perfil institucional, o museu não é um espaço neutro; como instituição 
que seleciona, guarda e transmite informações, constrói e define, sob determinado 
ponto de vista, um contexto social. Ao sustentar verdades incontestáveis em sua 
legitimidade ao selecionar, pesquisar e expor seu acervo, o museu torna-se uma 
estrutura imobilizada no próprio discurso, com a dificuldade de comunicar 
diferenciados aspectos dos vários contextos sociais expressos aos objetos 
(CASTRO, 2009:72).

 É nesse viés que o Museu recorre ao seu poder através da acumulação para manter seu 
status quo, como se definisse um ponto de partida onde o indivíduo não analisa o processo 
dos objetos, apenas observa o “objeto” como produto, como espelho de si, e, além disso, ao 
indivíduo também é concebido aquilo que deve ser observado, e como.

 Como nos coloca Castro (2009)

Ao objeto socializado impõem-se hierarquizações e racionalidades que endossam 
o critério do contexto estético, cujos códigos nem sempre são enunciados. 
Sem desprender-se de sua função protetora/destruidora, ou de sua dimensão 
religiosa/profana, a interdição museológica imposta à obra de arte quase sempre 
é dissimulada, arbitrária e sacrificante, fazendo a arte transformar-se em um fim, 
um fim supremo (CASTRO, 2009:84).

 De todo o modo, o processo de salvaguarda expôs a fragilidade da memória, de um 
grupo semi – extinto, onde o lugar físico, produtor dessas memórias caixeirais não existem 
mais. Como salienta CHAGAS (2002) a preocupação não está nos objetos, mas com o espaço e 
a relação desses com os objetos, que pode ou não estimular novas produções e convívio com a 
diversidade cultural. Pois quando se remonta museograficamente “ao passado é reinventar um 
passado, uma vez que dele guardam-se apenas restos”.
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 Na relação do que ainda musealiza-se, ou seja, imagens de uma categoria que permeou 
a sociedade riograndina em um momento de auge econômico, entre os séculos XIX e XX, e 
configurou-se como uma sociedade burguesa, não deixa dúvidas que as imagens predispõem 
a mostrar essa ascensão e poder, e isso CHAGAS (2002) nos coloca que memória e poder 
exigem-se, pois onde há “memória há poder, e onde há poder há exercício de construção de 
memória”. Ou seja, a própria produção de vestígios das entidades classistas, remetem ao que 
deve ser de fato lembrado, enquanto   sociedade de cunho operário, tornou-se sem cerimônia 
uma sociedade burguesa de fato, e responsável por uma nova configuração de poder.

 A mudança dessa relação de poder e memória só terá uma ação significativa de fato, 
no momento em que mudar os indicadores de poder e suas ações dentro das esferas museais, 
e isso não   sugestiona a anulação do processo de salvaguarda praticado dentro da reserva 
técnica, mas tenta propor a forma como esse acervo deve aproximar-se na sua continuidade da 
sociedade que de alguma maneira o produziu, através do espaço temporal.

Considerações Finais

 Entender uma sociedade classista, enquanto grupo, que cria sua suas regras e códigos 
de comunicação, é perceber como uma sociedade que orbita em torno dela se desenvolve. O 
registro fotográfico desses membros, no caso as mulheres seguem a mesma trajetória, ou seja, 
a transformação do feminino nos seus costumes, modo de vestir, e a postura que demonstram 
diante da câmera fotográfica, nos leva a tentar desafiar qual o sentido de fato desse poder 
simbólico, ou melhor, o que seria esse tal poder? E de fato quais representações devemos 
interpretar a partir do registro fotográfico.

 Além disso, as instituições museais ainda atravessam o estigma da sua formação, e isso 
incide no processo de concepção e reestruturação de como haver ações práticas e de interação 
entre os objetos, no nosso caso imagens, e o indivíduo e a coletividade, mas para que isso 
aconteça precisa haver reconstrução de valores a partir do entendimento do que é poder, 
memória e museu, para compreendermos o Objeto de Estudo e suas trajetórias.
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Resumo: Este artigo pretende apresentar e discutir os processos de planejamento, montagem e 
desmontagem de uma das exposições realizadas no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), 
durante as comemorações dos trinta anos da instituição. A exposição em questão, partiu da 
ambiciosa missão de reunir obras do pintor pelotense Leopoldo Gotuzzo que pertencessem 
a membros da comunidade, apresentando quadros diferentes dos que compõem o acervo do 
museu. O resultado foi a exposição “Gotuzzo: outros acervos”, com setenta e oito obras de trinta 
e um proprietários diferentes, incluindo pessoas físicas e instituições, de Pelotas e Porto Ale-
gre. Abordar a construção desse projeto é importante pois revelou-se desafiador para a equipe 
do MALG, trazendo dificuldades, mas também resultados satisfatórios e que podem servir de 
norteadores para situações futuras e que também envolvam o empréstimo de acervos.  Nesse 
sentido, o artigo trata das questões operacionais, como os mecanismos utilizados para os re-
gistros e tratamentos dos quadros, a montagem da exposição, o processo de desmontagem e de 
devolução das obras e a relação com os proprietários. 

Palavras-chave: Exposição. Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. Leopoldo Gotuzzo. 

 O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), é uma instituição ligada à Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), aberta ao público em 1986. Possui como patrono o pintor pelotense 
Leopoldo Gotuzzo (1887-1983), do qual possui coleção com obras de arte, objetos e documen-
tos pessoais1. Localizado no centro de Pelotas/RS, tem, entre suas ações, exposições temporá-
rias de seu acervo e também com parcerias com outras instituições, tendo uma de suas galerias 
dedicada exclusivamente ao acervo do seu patrono. 

 Leopoldo Gotuzzo, segundo Silva e Loreto (1996, p.43-45), é considerado o grande 
nome da arte pictórica em Pelotas na primeira metade do século XX. Filho de pai italiano e 

1 Além da coleção Leopoldo Gotuzzo, o MALG possui outras seis coleções, sendo três delas totalmente formadas 
na Escola de Belas Artes de Pelotas (1949-1973) – João Gomes de Mello Filho, Faustino Trápaga e Escola de Belas 
Artes – e outras três formadas posteriormente a abertura do museu – Século XX, Século XXI e Luís Carlos Lessa 
Vinholes. 
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mãe pelotense, destacou-se pelo desenho desde criança, e iniciou sua formação com o artista 
Frederico Trebbi, com o qual aprendeu as regras acadêmicas. Continuou os estudos na Europa, 
de onde volta em 1918 como pintor profissional e premiado. Radicou-se no Rio de Janeiro, 
onde faleceu em 1983 (MALG, 1987). Fez duas grandes doações de suas obras à Pelotas, uma 
em 1955 à Escola de Belas Artes e outra quando faleceu. 

 No ano de 2016, o MALG desenvolveu uma programação comemorativa aos seus trin-
ta anos de abertura ao público. Nesse calendário, uma das exposições envolveu a ambiciosa 
missão de reunir obras do patrono que pertencessem a diversos proprietários, apresentando 
quadros diferentes dos que compõem o acervo do museu. Após alguns meses de preparação, a 
exposição “Gotuzzo: outros acervos” abriu à visitação, permanecendo por trinta e cinco dias, 
com setenta e oito obras de trinta e um proprietários diferentes, incluindo pessoas físicas e ins-
tituições, de Pelotas e Porto Alegre. 

 Assim, esse trabalho pretende apresentar o processo de planejamento, montagem e des-
montagem dessa exposição, refletindo as decisões tomadas e avaliando o processo como um 
todo. O evento em questão revelou-se desafiador para a equipe do MALG, trazendo dificul-
dades, mas também resultados satisfatórios e que podem servir de norteadores para situações 
futuras e que também envolvam o empréstimo de obras de arte. 

 Além das questões operacionais, como os mecanismos utilizados para os registros e tra-
tamentos dos quadros, a montagem da exposição, o processo de desmontagem e de devolução 
das obras, o trabalho também aborda a relação com os proprietários. Quer dizer, o encontro 
com pessoas que adquiriram as obras de variadas maneiras, seja das mãos do artista, por pre-
sente ou compra, revelou colecionadores e histórias que contribuíram profundamente para um 
melhor entendimento das relações de Gotuzzo com Pelotas e também da cidade com a produ-
ção artística do pintor. 

 A proposta da exposição surgiu a partir do Núcleo de Programação e Curadoria do 
museu2, responsável por definir a programação anual.  Após a definição da ideia inicial, foi 
definida a curadoria da exposição, que faria a seleção do acervo e o direcionamento discursivo 
acerca do mesmo. 

 A ideia não era nova, pois já havia sido realizada uma exposição com obras da comu-
nidade em 1987, ano do centenário de Leopoldo Gotuzzo, contudo, o grande tempo decorrido 
e a necessidade de se conhecer e apresentar outros trabalhos do pintor, bem como o direciona-
mento da curadoria permitiram uma exposição inédita para o MALG. 

 Para a curadoria foi escolhida a professora Carmem Regina Bauer Diniz, que relacio-
nou os possíveis colaboradores para a exposição e selecionou entre eles as obras. A partir dessa 
primeira abordagem, foi passado para o Núcleo de Acervo e Reserva Técnica os nomes de cada 
proprietário e a quantidade de obras a ser emprestada, para que fosse dado prosseguimento ao 
empréstimo e transporte das mesmas. 

2 De acordo com o Regimento Interno do MALG, o Núcleo é formado pela direção do MALG, professores do 
Centro de Artes da UFPel e profissionais da área das Artes Visuais. Entre suas atribuições, está a proposição do 
calendário anual de exposições.
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 Mesmo sendo relativamente comum o museu receber acervos de outras instituições e 
artistas, essa situação apresentava o desafio de se contratar, transportar, armazenar e conservar 
obras de origens variadas, o que exigiu a elaboração de mecanismos específicos para o recebi-
mento desses acervos. Assim, tendo uma previsão de quantidade e os dados de cada proprietá-
rio, foi elaborado um documento de empréstimo padrão para a exposição, um sistema de iden-
tificação de cada obra e o cronograma e itinerário de busca das obras. Definiu-se que durante 
todo o processo, os membros do Núcleo de Acervo e Reserva Técnica3 estariam presentes.

 A elaboração do documento levou em consideração o tempo que se teria para se pegar 
as obras nas casas dos proprietários, as condições gerais do museu para recebimento de em-
préstimos e a necessidade de registro das condições de cada item antes do mesmo ser transpor-
tado e entrar nas dependências do museu. Nesse sentido, além de incluir as informações básicas 
como dados de identificação do proprietário, datas de empréstimo e devolução, condições do 
empréstimo, foi anexado um laudo técnico a ser preenchido no momento da visita e no decor-
rer do período no qual a (s) obra (s) ficariam sob a guarda do museu. Além disso, cada obra 
contou com uma série de imagens datadas, acerca de seu estado geral de conservação e danos.

 O cronograma e itinerário de transporte dependeu das condições oferecidas pela UFPel 
e da agenda de cada proprietário. Assim, todas as atividades foram concentradas em três dias, 
abrangendo vinte e nove lugares em Pelotas e outros dois em Porto Alegre. No geral as incur-
sões às residências e instituições foram bem sucedidas e sem maiores problemas, e com uma 
boa recepção dos proprietários. Alguns faziam questão de contar sua relação com as obras 
emprestadas, contribuindo com histórias importantes para se entender a produção e as rela-
ções de Leopoldo Gotuzzo. Contudo houveram casos de desencontros e atrasos, prontamente 
resolvidos com intermédio da curadora da exposição.

 Em suma, junto dos proprietários era feito o registro fotográfico das condições de cada 
obra, era atribuído um laudo técnico e assinado pelo proprietário o termo de recebimento, com 
as condições do empréstimo. Cada obra era embalada em plástico bolha e identificada com o 
número do laudo técnico correspondente. 

 No total, foram recolhidas setenta e oito diferentes obras, que se encontravam nos mais 
diversos estados de conservação. Isso porque, cada local, residência ou instituição as mantinha 
e manipulava de forma particular. A maioria estava nas paredes das residências, em exibição 
constante, sob ação de diversos agentes de deterioração. Os danos mais comuns identificados 
localizavam-se nas molduras, além da poeira. Esses problemas tiveram de ser emergencialmen-
te sanados, na medida do possível, pelo conservador-restaurador, que contou com auxílio de 
estagiários, bolsistas e voluntários do museu. 

 Paralelamente a esse trabalho, a curadoria passou a definir o direcionamento da expo-
sição, optando por expor as obras relacionadas aos seus respectivos donos, tratando cada um 
como um colecionador em particular. A expografia precisou ser definida com todas as obras já 
no espaço expositivo, sendo construída pela curadoria com a colaboração da equipe do museu. 
 

3 Composto por Museóloga, Conservador-restaurador e mais um servidor com ampla experiência no MALG e no 
transporte e embalagem de acervos.
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 A exposição abriu em 17 de setembro de 2016, ficando aberta ao público até 20 de ou-
tubro do mesmo ano, contando com 416 visitantes4. 

 Apesar do período de encerramento da exposição coincidir com o de greve de servido-
res, professores e discentes na UFPel, foi possível fazer a desmontagem e devolução das obras. 
Para tal, foi elaborada uma listagem especifica contendo a imagem de cada obra, seu número 
de identificação (mesmo do laudo técnico), o do termo de referência e dados da legenda, com 
o nome do proprietário. Novamente o cronograma de entrega dependeu da disponibilidade 
do transporte da universidade e da agenda dos proprietários. Assim, as obras foram entregues 
apenas no mês de novembro, sendo que alguns proprietários decidiram levar por si mesmos as 
obras. 

 Concluindo a reflexão, a equipe do MALG avaliou a experiência como extremamente 
positiva, e alguns dos procedimentos adotados acabaram por se tornar padrão em outras expo-
sições5, como o laudo técnico, o termo de referência e o sistema de identificação das obras. 

 Além disso, a exposição trouxe novas informações e questionamentos quanto a produ-
ção e a vida particular de Leopoldo Gotuzzo. Algumas das obras emprestadas eram claramente 
relacionadas com obras do acervo do MALG (como os mesmos modelos e lugares retratados). 
Outras eram relacionadas a fases ou períodos da produção de Gotuzzo que não estão na cole-
ção do museu. Assim, foram conhecidos novos trabalhos do pintor, inclusive de temas e técni-
cas diferentes dos presentes no acervo do museu. 

 Ademais, a conversa com os proprietários das obras revelou toda uma rede de relações 
do pintor na cidade de Pelotas, abrindo espaço para novas possibilidades de pesquisa.

Referências

SILVA, Úrsula Rosa da; LORETO, Mari Lúcie da Silva. História da arte em Pelotas: a pintura 
de 1870 a 1980. Pelotas: EDUCAT, 1996.
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4 Número de visitantes baseado unicamente nas assinaturas do livro de visitas do museu.
5 É o caso da exposição atual do MALG, com obras da artista pelotense Arlinda Nunes, que apresenta desafios 
semelhantes.
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Resumo: Este artigo procura refletir e apresentar as possibilidades de ressignificação e socialização 
do acervo do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) a partir de ações desenvolvidas 
durante o ano de comemoração de seus 30 anos de existência. Ao longo de 2016, exposições, 
constituição e disponibilização de acervo digital, criação, distribuição e disponibilização online 
de material didático-pedagógico possibilitaram o acesso para a comunidade local e para pessoas 
de diferentes lugares à produção do Museu e às obras que compõem seu diversificado acervo 
que conta com mais de 3.000 obras distribuídas em suas sete coleções. 

Palavras-chave: Museu. Acervo. MALG. Coleções. 

 O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo do Centro de Artes da Universidade Federal de 
Pelotas (MALG/CA/UFPel) completou em oito de novembro de 2016, 30 anos de existência. 
Ao longo do ano foram realizadas diversas atividades comemorativas e que possibilitaram 
ressignificar e socializar o acervo da instituição.

 Composto por sete coleções (Leopoldo Gotuzzo, Faustino Trápaga, João Gomes de 
Mello, Escola de Belas Artes, Século XX, Século XXI e L.C. Vinholes) o acervo do MALG 
é diversificado e possui, além de pinturas, gravuras e esculturas, documentos, mobiliário e 
objetos.

 Três exposições marcaram as comemorações do trigésimo aniversário: “Gotuzzo 
Revisitado”, “As 7 Coleções do MALG” – ambas com curadoria do Núcleo de Curadoria do 
Museu1 e “Leopoldo Gotuzzo: outros acervos”, com curadoria de Carmen Regina Bauer Diniz.

3 O Núcleo de Curadoria do Museu é presido pelo Diretor Adjunto do Museu e seus membros são a Direção do 
Museu, professores dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais do Centro de Artes da UFPel e 
membros externos convidados e ligados ao meio cultural da região. Atualmente o núcleo de Curadoria é composto 
por Prof. Lauer Alves Nunes dos Santos (Diretor Adjunto do MALG), Profa. Juliana Corrêa Hermes Angeli 
(Diretora do MALG), Profa. Carolina Corrêa Rochefort , Profa. Caroline Leal Bonilha, Prof. José Luiz de Pellegrin, 
Carmen Regina Bauer Diniz (Profa. aposentada do Centro de Artes e Presidenta da Sociedade de Amigos do 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo – SaMALG e Giorgio Ronna (Secretário de Cultura de Pelotas).  



q                     r221

ANAIS DA SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL

“Gotuzzo Revisitado” apresentou a produção de artistas que foram convidados a constituir uma 
obra a partir do acervo do patrono do Museu. A exposição contou com obras produzidas por 17 
artistas convidados2, que foram expostas junto com a obra de Gotuzzo escolhida, ressignificando 
a produção do patrono a partir de novas leituras, novos olhares e diferentes técnicas.
 

Figura 1- Obra de Duda Gonçalves na exposição “Gotuzzo Revisitado”.
Foto: Daniel Moura

 Na exposição “As 7 Coleções do MALG”, foi possível também tecer nova leituras, porém, 
a partir do diálogo entre as coleções que compõem o acervo do Museu. Cada um dos curadores 
realizou uma seleção das obras emblemáticas de cada coleção e esta exposição apresentou pela 
primeira vez na história do Museu, suas coleções juntas. 

 “Leopoldo Gotuzzo: outros acervos” trouxe para as galerias do MALG3 obras do patrono 
pertencentes à outras coleções, públicas e privadas, e pode-se apreciar uma parte da produção 
de Gotuzzo ainda desconhecida, obras de outros períodos, obras com outras técnicas utilizadas 
pelo pintor e com características desconhecidas pelos pesquisadores até o momento.

 Paralelamente às exposições, cabe destacar outras atividades importantes que vem sendo 
realizadas. Desde 2014 está se trabalhando no levantamento fotográfico digital  das obras que 
compõe o acervo da instituição. As imagens, em alta resolução e com iluminação adequada, 
estão sendo utilizadas em vários setores do Museu: Ação Educativa, Museologia, Conservação 
e Restauro e Núcleo de Curadoria.
 

2 Ana Paula Maich, Adriani Araújo, André Venzon, Arlinda Nunes, Duda Gonçalves, Fernando Duval, Graças 
Marques, Harly Couto, Helena Pinto Ferreira, Helene Sacco, Janaína Schvambach, Júnior Asnoum, Lenir de 
Miranda, Mário Rönhelt, Nádia Senna, Vivian Herzog e Zeca Nogueira. 
3 O MALG possui três galerias para exposições: Galeria Luciana Renck Reis, Galeria Marina de Moraes Pires e 
Galeria do Patrono.
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Figura 2 - Levantamento fotográfico do acervo do MALG. 
Foto à esquerda de Pámela Pereira de Pereira e fotos à direita de Daniel Rodrigues Moura.

 Além de sua utilização nas ações diárias do MALG, essas imagens foram fonte 
importante para produção de Material Didático-Pedagógico realizado em maio de 2016 e que 
foi distribuído para 90 escolas públicas municipais de Pelotas. 

 O material foi produzido para o “Ciclo de Palestras MALG 30 Anos” , evento com 
duração de quatro dias com convidados que palestraram sobre Artes Visuais em Pelotas, 
Conservação e Restauro, Ação Educativa, a História do MALG e o artista Leopoldo Gotuzzo. 

 O material didático-pedagógico, elaborado pelas professoras do Centro de Artes 
Carolina Corrêa Rochefort e Caroline Leal Bonilha, é composto por pastas com sete lâminas 
A4, em papel resistente e laminado, cada uma contendo uma obra de uma das Coleções do 
Museu e em seu verso conteúdo oriundo de pesquisa realizada sobre a referida obra e coleção; 
um baralho com 28 cartas, com dois pares de obras de cada coleção do Museu; e um livreto 
com atividades para serem desenvolvidas a partir do kit em sala de aula. Além dos 90 kits 
distribuídos para as escolas públicas municipais de Pelotas, foram distribuídos 70 kits para os 
inscritos no evento e para instituições culturais do Rio Grande do Sul. 

 Além disso, o site do MALG tem sido constantemente atualizado e desempenha um 
papel importante no acesso e na socialização do acervo. O material didático-pedagógico6 está 
disponível para download no site do Museu. Juntamente com o arquivo é possível encontrar 
orientações para proceder a impressão em gráfica expressa de qualquer localidade.

 Também foi possível a partir do levantamento fotográfico disponibilizar o acervo de 
desenhos e pinturas7 de Leopoldo Gotuzzo na página do MALG possibilitando que o acervo 
possa ser acessado por um grande número de artistas, educadores e pesquisadores. 
  

6 http://wp.ufpel.edu.br/malg/material-didatico-pedagogico/
7 http://wp.ufpel.edu.br/malg/acervo/
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Figura 3 - Lâminas do material didático-pedagógico do Ciclo de Palestras MALG 30 Anos.  

 

Figura 4 - Site do MALG. Página do acervo da Coleção Leopoldo Gotuzzo. 
http://wp.ufpel.edu.br/malg/

 Desta maneira é possível observar como algumas ações realizadas, muitas alusivas às 
comemorações dos 30 anos do Museu, apontam para os rumos assumidos pela instituição: 
seja ao propor relações sempre renovadas na exploração de seu acervo, seja com a expansão 
e democratização de obras e coleções através de mídias e estratégias de alcance mais amplo. 
Tais ações são capazes de instaurar novos olhares, novas perspectivas e novas abordagens sobre 
os conhecimentos produzidos no Museu ao mesmo tempo em que estimulam a produção de 
novos conhecimentos a partir da exploração se suas potencialidades.
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Resumo: Aqui falaremos sobre um fenômeno acarretado da digitalização e disponibilização 
na internet de obras de artes, atentando para apropriações digitais dessas obras de arte (que, 
neste contexto, são imagens digitais) através da incorporação de elementos digitais na sua 
visualidade. Observamos duas posições possíveis perante este fenômeno: ver as releituras 
digitais como uma apropriação que dessacraliza as obras de arte, tirando-as de seu contexto 
original de maneira negativa; uma forma de pertencimento a partir da obra de arte, a qual 
não prejudica a conservação de originais, em uma atualização de seu contexto. Observaremos, 
buscando polarizar comportamentos a partir das duas posições traçadas e entender outros 
fenômenos compreendidos, dois casos emblemáticos de apropriações digitais de obras de arte. 
Primeiramente, um caso que vemos como essencial para este estudo, tanto pela relevância 
histórica e artística da obra original, como pelo grande número de releituras encontradas na 
internet, que são as apropriações de digitalizações da Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci 
do século XVI. Também analisaremos a página da rede social Facebook Classical Art Memes, 
na qual são acrescentados textos e intervenções visuais à pinturas digitalizadas, e essas são 
publicadas na Linha do Tempo da página.

Palavras-chave: Releituras digitais de obras de arte. Dessacralização da obra de arte. Mona Lisa 
Digital. Página do Facebook Classical Art Memes.
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Introdução

 A digitalização de acervos documentais e de bens culturais fazem parte das técnicas 
atuais de preservação patrimonial, nos mais diversos níveis. Essas práticas estão documentadas 
em cartas de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2003, 2012), desde 1992, com o estabelecimento 
do programa Memória do Mundo. Assim, as técnicas de digitalização de acervos, e com isso 
o patrimônio digitalizado, estão presentes em diversas ações de preservação. Esses processos 
avançam conforme o desenvolvimento das tecnologias digitais, assim quando a internet é 
inaugurada e passa a ser usada amplamente como meio de comunicação global, esses bens 
digitalizados também passam a ser compartilhados na grande rede de computadores.

 Assim, é fato que com uma rápida busca na internet qualquer usuário pode ter acesso às 
mais diversas digitalizações de obras de arte. Ademais, pode visitar um museu sem sair de sua 
casa, e mais ainda, pode ser guiado por essas tecnologias quando vai ao espaço físico do museu. 

 Essa facilidade gera uma maior proximidade com os bens culturais, o que acarreta 
em uma nova relação com os mesmos. As releituras digitais existentes na web são resultado 
tanto dessa facilidade de acesso, como das relações que as pessoas têm com as informações, 
que é de pertencimento, do conteúdo como forma de expressão pessoal. Assim entendemos 
essas releituras entre dois contextos, um positivo e outro negativo: as releituras digitais são 
apropriações que dessacralizam as obras de arte, tirando-as de seu contexto original, virando 
tão somente um instrumento de representação identitária; por outros lado, é uma forma de 
pertencimento a partir da obra de arte, a qual não prejudica a conservação de originais, em 
uma atualização de seu contexto, e faz com que esses bens culturais sejam assunto discutido e 
replicado nos websites de redes sociais.

 Nosso intuito aqui não é dizer que o que acontece é uma posição ou é outra. Queremos 
somente trazer essa discussão, e mostrar que, para nós, essas releituras criam uma nova forma 
de acessar obras de arte, de forma quase lúdica, e que a experiência estética de ver a obra em sua 
forma original não é alterada, somente conectada à essas novas experiências.

 Trabalharemos neste texto com uma busca e análise qualitativa de releituras digitais que 
podemos encontrar online, a fim de identificar quais os temas dessas releituras, se são feitas de 
maneira a denegrir a obra de arte, qual interação que é gerada. Para tanto focamos em observar 
digitalizações da pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, entendendo a importância da mesma 
para a história da arte, e pelo fato de que, frente às pesquisas adjacentes, essa ter sido a primeira 
releitura que encontramos. Faremos essa busca através da rede social de compartilhamento de 
imagens Pinterest  e no buscador Google Imagens . Em um segundo momento analisaremos um 
número determinado de publicações da página na rede social Facebook Classical Art Memes3, 
que difunde e produz imagens incluindo diálogos em digitalizações de obras de artes. Nosso 
foco nesse último caso é observar as interações e engajamentos que essas publicações provocam: 
se existem discussões, engajamento através de curtidas, compartilhamentos, sugestões para a 
produção de novas imagens, entre outras.

1 Disponível em: https://br.pinterest.com/. Acesso em: out. 2017.
2 Disponível em: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-PT. Acesso em: out. 2017.
3 Disponível em: https://www.facebook.com/classicalartmemes/?ref=br_rs. Acesso em: out. 2017.
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 Além disso, traçaremos algumas considerações acerca da cultura digital e da cibercultura, 
a fim de contextualizar o momento e as conjecturas nas quais essas práticas existem. Discorremos 
também os períodos da integração entre tecnologias digitais e preservação de bens culturais, 
como forma de entender que nos encontramos em um momento no qual essas tecnologias são 
ferramenta de conexão entre instituições de preservação e a sociedade em geral.

1 Cibercultura e Cultura Digital

 A cibercultura versa sobre os fenômenos sociais motivados pela popularização das novas 
tecnologias de informação e comunicação (NTIC), que incluem não somente o computador 
como um aparato tecnológico de acesso, mas também a telefonia móvel, as tecnologias digitais 
de captação e tratamento de imagens e sons, a internet e todos os serviços disponibilizados 
na rede mundial de computadores. A disponibilidade e acesso facilitado a essas tecnologias é, 
segundo Lemos (2009), o que podemos chamar de cultura digital, a cultura da atualidade imersa 
nas tecnologias digitais. A cibercultura é, assim, a cultura, os modos de fazer, os costumes, 
que emergem da vida cotidiana relacionada às tecnologias digitais. Consequentemente, a 
cibercultura é possível pelo momento de cultura digital, não sendo termos sinônimos.

 O processo de cibercultura está relacionado ao desenvolvimento do computador pessoal, 
entretanto, mais ainda, à conexão dos mesmos via internet, processo que possibilita a extensão 
de relações sociais para o contexto digital, fortemente ancoradas em um desejo coletivo de 
conexão, como comentaremos a seguir. Para Pierre Lévy (2007), cibercultura trata das técnicas, 
práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem a partir e em conjunto 
ao crescimento do universo virtual possibilitado pela internet. Ainda que o desenvolvimento 
de tal sistema tenha acontecido no final década de 1960, com estabelecimento da ligação entre 
os dois primeiros nós em 29 de outubro de 1969, a internet comercial só está disponível desde 
o final da década de 1980, com popularização a partir da década de 1990 (CASTELLS, 2013).
 
 Essa nova mídia possibilita, entre muitos fatores, uma descentralização da informação, 
que agora pode ser produzida e acessada por muitos, o que não acontecia em um momento pré-
internet. De maneira simplificada, mais informações estão disponíveis e são acessadas por mais 
pessoas. Tal fato modificou substancialmente nossa relação com as pessoas e com a informação. 
Hoje em dia nos apropriamos do que está disponível e criamos meios e oportunidades de 
maneira extremamente incisiva. É no âmbito desse espaço de ação que estudamos as novas 
formas de experienciar bens culturais, imersas nas tecnologias digitais.

2 Perfil histórico do uso de tecnologias digitais para preservação de bens culturais

 Ainda que possamos relatar que hoje existe uma necessidade das instituições de 
preservação estarem on-line para que sejam relevantes em um contexto comunicacional 
(SCHWEIBENZ, 2004), e que cada vez mais as tecnologias digitais sejam utilizadas como 
ferramentas na conservação e preservação de bens culturais, principalmente na digitalização 
de acervos documentais, esse é um processo que já começou a acontecer na década de 1970 
(ADDISON, 2008; MONFORT & CABRILLANA, 2005).
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 O Patrimônio Cultural Digital 1.0 (ADDISON, 2008) é caracterizado pelo uso de 
tecnologias digitais para fins de documentação e facilitação na coleta de dados, a serviço 
principalmente da arqueologia. É o que acontece durante os anos de 1970, 1980 e início da 
década de 1990, em congruência com a “inauguração” e consequente desenvolvimento dessas 
tecnologias e aparelhos. Essas práticas já aconteciam no âmbito do patrimônio artístico, em 
especial na digitalização e microfilmagem de obras de arte.

 O fato que vai modificar esse paradigma é a inauguração da internet comercial. As 
técnicas e aparatos para coleta de dados seguem sendo utilizados, mas no início da década de 
1990 essas digitalizações, que antes eram usadas somente como instrumento de preservação por 
duplicação de acervos, passam a ser distribuídas e acessadas através da internet. O Patrimônio 
Cultural Digital 2.0 (ADDISON, 2008) é caracterizado principalmente no surgimento 
do virtual heritage, patrimônio cultural virtual, ou seja, espaços desenvolvidos com uso de 
tecnologias tridimensionais. Existia uma vontade de experimentar com todas as possibilidades 
disponíveis, mesmo que essas não fossem as mais adequadas para o resultado esperado.

 Addison (2008) afirma que no Patrimônio Cultural Digital 2.0, o patrimônio digital 
passa a ser agregado a outras características, especialmente a da preservação participativa 
organizada na internet. É nesse ponto que discordamos levemente do autor, dizendo que 
sim, nesse segundo momento (2.0) começam a pontuar esses novos usos, mas que é possível 
inaugurar um terceiro momento do patrimônio cultural digital caracterizado por essa nova 
faceta do patrimônio na internet. Compreendemos que existem diferenças circunstanciais entre 
os projetos organizados entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, ancorados no modelo 
de mimetização do espaço do museu, e nos que são realizados atualmente, que seguem ideias 
de interação e participação do usuário, encontrando visualidades que são mais adequadas a 
esses fins. 

 Assim, podemos afirmar a separação em dois períodos dentro do que Addison (2008) 
chamou de Patrimônio Cultural Digital 2.0, conceituando que a partir de meados da década 
de 2000, até os dias atuais, temos o Patrimônio Cultural Digital 3.0, ancorado na internet 
como uma ferramenta para a preservação patrimonial colaborativa e em usuários que estão 
familiarizados à linguagem visual da internet.

 A afirmação do terceiro momento também está de acordo com o que é defendido no livro 
organizado por Mia Ridge (2014), chamado Crowdsourcing our Cultural Heritage (ainda sem 
tradução para a língua portuguesa), que pode ser entendido como a terceirização, no sentido 
de preservação construída participativamente, do nosso patrimônio cultural. Nessa obra estão 
reunidos relatos de casos onde a internet foi usada para convidar e integrar cidadãos comuns ao 
processo de preservação, seja em tarefas de organização de acervos e exposições, digitalização, 
transcrição, doação de acervo, entre outras, o que mostra a existência e o crescimento desse tipo 
de ação.

 Tendo como base os casos citados na obra de Ridge (2014), e contingencias da evolução 
da internet, como o estabelecimento da Web 2.04, podemos afirmar que o Patrimônio Cultural 
Digital 3.0 é inaugurado entre 2005 e 2010, sendo a prática da preservação participativa 
e colaborativa na internet influenciada por essa personalização nos serviços digitais, pelo 
crescente uso de tecnologias digitais pelas pessoas, e pela abertura das instituições para esse 
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tipo de trabalho. Esse conceito está amplamente relacionado com o objeto desse artigo, que 
são as releituras digitais de obras de arte. Foi necessário que as tecnologias digitais fossem 
desenvolvidas para que houvesse uma emergência dos acervos digitalizados, esses que, 
posteriormente foram colocados online para acesso mundial.

3 Releituras digitais de obra de arte

 Tornamos a falar que, nesse trabalho, buscamos somente ilustrar o panorama 
existente de releituras digitais de obras de arte, trazendo algumas conexões com autores que, 
historicamente, teorizaram sobre esses bens culturais. Assim nos atentamos mais as temas 
e estilos de intervenção que encontramos nas buscas online tanto sobre a Mona Lisa como 
na página Classical Art Memes. Também observamos, nesse último caso, a interação dos 
“expectadores“ com esse conteúdo, uma vez que essa está disponível nos comentários das 
postagens, recurso do próprio website de rede social. Ainda pontuamos que esse é um estudo 
em andamento, o que justifica essa estrutura que é muito mais de levantamento de campo e 
comentários localizados de discussões que serão aprofundadas em outro momento.

 Relatamos, assim, a nossa busca sobre releituras da obra Mona Lisa, também conhecida 
como A Gioconda, que se encontra no Museu do Louvre, e é um dos melhores exemplos do uso 
da técnica do sfumato. Não encontramos registros sobre a data na qual a obra foi digitalização, 
não obstante podemos comentar que esse ato muito está relacionado às diversas pesquisas que 
são feitas em torno da obra, sejam essas com o intuito de descobrir uma data precisa na qual 
foi realizada, vestígios de etapas da pintura, mensagens escondidas na obra, entre outras que 
podem ser identificadas com uma rápida busca em referências acadêmicas e da área.

 Agora discorremos sobre a produção dessas releituras digitais, que são amplamente 
enraizadas no modo de produção de imagens digitais compartilhadas online. Não temos como 
afirmar quem às realiza, se algum artista realizou alguma coleção (ainda que acreditemos que 
se algum artista tivesse trabalhado nessa perspectiva, informações sobre essa ação estariam 
disponíveis), como essas são feitas (ainda que nosso conhecimento prévio indique intervenção 
através de softwares gráficos como Photoshop, que permite edição de cores, inclusão de novos 
elementos e alteração de composições já existentes na digitalização), entre outros fatores. Assim, 
não nos detemos nessa questão de quem produz, focando somente nos temas explorados.

 Isto posto, relatamos nossa análise qualitativa das releituras que encontramos em 
nossa busca no Pinterest e no Google Imagens, focando principalmente nos temas mais 
recorrentes nessas releituras. Primeiramente comentamos a grande quantidade de entradas que 
encontramos através do termo “mona lisa digital”, nas duas ferramentas utilizadas para essa 

4 A Web 1.0 era a primeira internet, logo no surgimento da internet comercial, no início dos anos 1990. O grande 
trunfo era a quantidade de informações que eram disponibilizadas, e o fato de que os usuários podiam acessá-
las de suas casas (SANTOS & NICOLAU, 2012). Já a Web 2.0 é marcada pelo o surgimento e a popularização de 
ambientes colaborativos, onde a informação é construída a partir de esforços coletivos, e que têm como finalidade o 
compartilhamento e a personalização desses conteúdos. O foco, na internet, não é mais somente a disponibilização 
de informações, mas sim a interação entre usuários. Tais mudanças acontecem no início dos anos 2000 (LÉVY & 
LEMOS, 2007).
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pesquisa. Não temos como afirmar o número preciso de imagens encontradas, posto que nem 
o Pinterest nem o Google Imagens disponibiliza essa informação. Entretanto, em frente a essa 
quantidade de recursos, podemos afirmar que a prática dessas releituras digitais não é isolada, 
sendo produzidas por muitas pessoas, com os mais diversos interesses, incluindo aí até uma 
possível demanda comercial.
  

Figura 1: Releituras com referências à questões cotidianas e mundiais. 
Fonte: Pinterest e Google Imagens.

 Observamos um primeiro bloco de imagens, (Figura 1), agrupadas pela semelhanças 
dos temas tratados. Na primeira linha de imagens, reunidos releituras onde são representadas 
mulheres do cotidiano atual, cobrindo um limitado, ainda que inclusivo, número de atividades. 
Constatamos que são mais abundantes o uso de temas e representações femininas, especialmente 
nesse grupo reunido. Com isso não adentramos uma discussão de representatividade de 
gênero, extremamente atual, e nem afirmamos que essa não existe no âmbito estudado, 
somente constatamos que existe uma preferencia por parte dos produtores dessas releituras em 
continuar representando Mona Lisa como mulher, posto que as característica da obra fazem 
com que possamos perceber que Da Vinci quis retratar uma pessoa do sexo feminino.

 Pontuamos que os temas de representação de mulher na atualidade são limitados 
porque as releituras apresentam Mona Lisa em tarefas e profissões consagradas, como dona 
de casa ou mesmo empregada doméstica, estudante, mãe com o filho bebê, ou mesmo médica, 
empresaria, cozinheira (não apresentadas aqui). Não vemos Mona Lisa em profissões menos 
populares, como taxista, bombeira, etc, e com isso podemos inferir que os temas escolhidos 
para a realização dessas são os mais comentados, de mais fácil apreensão por quem produz e 
acessa. Ainda pontuamos que algumas imagens visam principalmente a piada, como é o caso 
da releitura na qual Mona Lisa tira uma selfie com seu smartphone.
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 Já na segunda linha de imagens (Figura 1), reunimos representações da Mona Lisa 
com diversas nacionalidades, períodos históricos, religiões, grupos culturais, em suma, 
diferentes grupos humanos. Nesse contexto vemos uma representação em que a obra aparece 
como homem, no caso do mexicano. Observando essas podemos perceber uma tendência em 
trabalhar com representações de estereótipos, desenvolvendo um tema a partir de sua faceta 
mais emblemática, não entrando em pormenores e questões específicas. Atentamos também 
para o trabalho minucioso de edição de imagem, especialmente na inclusão de cabelos e roupas 
diversas. 

 Por essas questões acerca da representação estereotipada, não podemos afirmar que 
essas releituras sejam representações conectadas à identidade de pessoas. Vemos muito mais 
esse trabalho lúdico, de descontração, do que um processo identitário.

Figura 2: Releituras com referências à temas da cultura pop.
Fonte: Pinterest e Google Imagens.

 Agora focamos no segundo bloco de imagens, reunidas observando releituras 
que misturam a obra com referências à cultura pop. Nesse âmbito percebemos uma ampla 
diversidade de subtemas, sendo que encontramos releituras com foco em personagens de 
filmes, jogos eletrônicos, livros, referências musicais, entre outros. Inferimos que releituras 
desse tema podem ter um maior sentido de identificação por parte de quem acessa, e mesmo 
de quem as produz. Isso leva a deduzir que quem produz releituras digitais compreende esse 
como um veículo de brincadeira, piada, amplamente conectado à comunicação da internet, 
especialmente porque essas imagens viram memes, que são essas informações, que podem ser 
visuais, textuais, em vídeo, que são amplamente repetidas por usuários da internet (HODGE, 
2000).  Também pensamos que, nesse contexto, as pessoas envolvidas na produção e acesso 
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dessas releituras entendem-as como distantes da obra de arte original. Essas não são, de forma 
alguma, comparáveis à Mona Lisa, pintada do Da Vinci. São, por outro lado, uma forma 
cotidiana de integrar esse ícone da sociedade ocidental às referencias atuais.
 

Figura 3: Publicações da página do Facebook Classical Art Memes. 
Fonte: https://www.facebook.com/classicalartmemes/

 
 Percebemos um processo semelhante nas publicações que observamos na página 
Classical Art Memes. As digitalizações de obras são escolhidas pelas cenas que apresentam e, em 
geral, são acrescidas de intervenções com textos, sendo diálogos ou legendas (Figura 3). Ainda 
que algumas obras utilizadas pela página sejam conhecidas em um contexto global, a grande 
maioria são obras não populares, que representam, de maneira realista, cenas cotidianas. As 
intervenções são usadas para atualizá-las, com diálogos e comentários atuais, e assim fazer com 
que virem possíveis memes nas redes socias. 

Figura 4: Publicação da página do Facebook Classical Art Memes. 
Fonte: https://www.facebook.com/classicalartmemes/

 Ainda atentamos para as interações geradas a partir dessas publicações. Selecionamos 
uma publicação aleatoriamente, sendo que foi feita no dia 31 de outubro de 2017. A imagem foi 
compartilhada por 2101 usuários da rede social, gerou 36000 curtidas, e 72000 comentários. 
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Todos esses são números elevados, tanto quando levamos em conta a rede social como um todo, 
como quando observamos o número de inscritos na página (4,702,526 inscritos5). Listamos 
brevemente os conteúdos presentes nos comentários relacionados a postagem, que abrangem 
desde indagações e afirmações sobre a obra de arte em questão, até outras legendas que se 
adequam à imagem digital.

 Apontamos ainda uma outra questão possível de discussão nesta pesquisa. 
Indiscutivelmente as intervenções digitais na digitalização da Mona Lisa são releituras digitais 
dessa obra de arte, especialmente quando temos em mente a definição de releitura, que diz 
respeito ler uma obra novamente, buscando uma nova interpretação, e recriar a obra a partir 
desse novo olhar. Levando isso em conta, ainda consideramos as imagens publicadas pelo 
Classical Art Memes como releituras, uma vez que, fazendo uso de ferramentas digitais, lançam 
uma nova interpretação da obra, ainda que essa releitura seja muito mais de uma mudança de 
contexto do que uma intervenção pictórica na imagem.

Conclusão

 Retomamos o principal objetivo que tivemos nesse trabalho, que foi apresentar a 
identificada produção de releituras digitais de obra de arte, com intuito, principalmente, de que 
essas imagens alcancem uma grande audiência em redes sociais. Fazemos esse artigo com essa 
proposta porque encontramos esse nicho no exercício de pesquisas adjacentes, e pretendemos, 
na sequência, aprofundar o dado estudo. Ainda assim, esse artigo faz-se válido como uma 
apresentação desse nicho, dessa visão nossa, e de possíveis questões a serem discutidas para a 
comunidade acadêmica.

 É necessário entender pormenores da cultura digital, que permeiam a comunicação na 
atualidade, para que assim possamos compreender os objetivos dessas pessoas que produzem e 
acessam essas informações. O estudo sobre a tecnologia digital também é pertinente para que 
possamos afirmar a digitalização como ferramenta presente nos processos de preservação de 
bens culturais, e, mais ainda, a internet e os aparatos digitais como meio de realizar projetos de 
preservação participativa.

 Ademais, pontuamos algumas discussões que permeiam esse tema no qual embarcamos. 
É necessário retornar à Walter Benjamin, observar o que é dito sobre a destruição da aura da 
obra de arte, inserida em um contexto no qual o original é desgastado (de forma conceitual) 
pela sua reprodução. Apontamos também algumas pesquisas que já atualizam a problema 
observado por Benjamin em um contexto que não é mais sobre de reprodução em massa, mas 
sim de reprodução digital, com acesso indeterminado e não passível de rastreamento (PEIM, 
2007). Perguntamos: o que significa ver a Mona Lisa presencialmente para uma pessoa que 
desde de sua primeira infância já viu reproduções da obra, pode acessar museus virtualmente 
quando lhe convêm, e que já viu a obra nos mais diversos contextos e apresentações?

 Também comentamos que a obra de arte como prática não é algo novo, uma vez que 
Marcel Duchamp em 1919 manipulou um cartão postal que reproduzia a obra Mona Lisa. O 

5 Dados de 2 de novembro de 2017.
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artista acrescentou um bigode, sombreado no rosto, e a inscrição LHOOQ, ou “Elle a chaud au 
cul”, e que pode ser traduzida como “Ela tem fogo no rabo”. Ser comentarmos o lado cômico 
e satírico dessa obra, acentuamos as técnicas utilizadas, uma vez que Duchamp fez uso de 
um suporte banal (um cartão postal, o que ainda caracteriza a obra como um ready-made), 
que sofreu intervenção com um lápis, novamente um material simples, quando comparado à 
outros. Essa obra tem um impacto mais pelo seu contexto do que por sua visualidade, diferente 
da Mona Lisa original. É o diferente que nos atrai para ela. Ainda que as releituras digitais 
não sejam obras de arte, nos parece que atraem os usuários de redes sociais por tirarem essa 
digitalização do contexto do museu e trazem essas para o espaço e questões cotidianas. Acontece 
um processo de reconhecimento e de estranhamento.

 Ainda especulamos sobre o impacto que a existência dessas imagens na percepção que 
uma pessoa tem da obra original. Uma vez que a obra de arte é interpretada não somente 
por sua visualidade, mas pela visão do espectador a partir de suas experiências, afirmamos, 
primeiramente, que cada um à vê de maneira distinta e pessoal. Nos parece que esses acessos 
prévios, em contextos diferentes, não substituem a obra e nem confundem a experiência, 
uma vez que o espectador entende essas diferenças. Assim, sua experiência estética não será 
diminuída, ao menos não mais do que a da pessoa imersa na era da reprodutibilidade técnica. 

 Indicamos que essas releituras digitais são mais um espaço que transforma as obras de 
arte em um assunto cotidiano, acessado de maneira informal, e que pode gerar um interesse em 
ver o original. Sobre a dessacralização, acreditamos que até pode ser necessária, ainda mais se 
for uma porta de entrada para o interesse nos originais. Como tal, as releituras digitais podem 
até ajudar a valorização da obra de arte na era digital.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o jogo lúdico-pedagógico “Bingo dos 
Patrimônios”, desenvolvido pelo projeto de Extensão “Ludoteca do Turismo”, do Curso de 
Bacharelado em Turismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tal jogo foi elaborado 
para o trabalho com os alunos da Escola da Inclusão da UFPEL, na oficina temática “Pelotas” 
do Projeto de Extensão “Turismo, Educação e Cidadania”. Na oportunidade, foram atendidos 
dezessete alunos, nove homens e oito mulheres, com idades entre dezessete e cinquenta e três anos, 
apresentando diferentes deficiências: Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, Deficiência 
Auditiva, Baixa Visão, Transtorno do Espectro Autista, Paralisia Cerebral e Deficiência 
Cognitivo Comportamental. Para a montagem da cartela do “Bingo dos Patrimônios” foram 
selecionadas vinte e duas imagens de patrimônios materiais e imateriais de Pelotas e do Rio 
Grande do Sul. A pesquisa para a escolha das imagens foi realizada com base nas memórias de 
passeios do grupo pela cidade. Para avaliar a atividade foram realizadas entrevistas com alunos, 
mães e organizadores da Escola da Inclusão. Com base nos depoimentos, pode-se concluir que 
o “Bingo dos Patrimônios” chamou a atenção dos alunos com o uso de imagens familiares ao 
cotidiano, projetadas em tamanho grande para que toda a turma pudesse participar.

Palavras-chave: Patrimônio. Inclusão. Ludoteca do Turismo. Jogos lúdico-pedagógicos.
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Introdução

 A Escola da Inclusão da UFPel foi criada no ano de 2015 a partir de uma demanda 
da comunidade pelotense, mais especificamente da Associação de Pais e Amigos de Jovens e 
Adultos com Deficiência (APAJAD). A Escola iniciou suas atividades em março de 2015 com 
oito alunos e hoje são 27 alunos matriculados, sendo 15 homens e 12 mulheres. As idades dos 
alunos variam dos 24 aos 57 anos. Trata-se de um grupo de jovens com diferentes deficiências, 
sendo elas: Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, Deficiência Auditiva, Baixa Visão, 
Transtorno do Espectro Autista, Paralisia Cerebral e Deficiência Cognitivo Comportamental. 

 Na década de 1990 o Brasil instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, trazendo entre suas diretrizes a determinação de incluir a pessoa com 
deficiência em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, saúde, trabalho, 
edificação pública, seguridade social, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer (BRASIL, 
1999). Considerando que muitas pessoas com deficiência, principalmente jovens e adultos, 
enfrentam dificuldades em encontrar espaços formais para desenvolver suas habilidades, dentro 
da universidade, o grupo em questão encontrou a oportunidade de realizar diferentes atividade 
como informática, aulas de culinária, fotografia, dança, por meio da atuação de estudantes e 
professores da UFPel.

 No ano de 2016, os projetos de extensão do Curso de Bacharelado em Turismo da UFPel 
realizaram atividades junto ao grupo da Escola da Inclusão da UFPel, atendendo 19 alunos. 
Foram realizados quatro encontros, divididos em dois temas “Turismo, Viagens e Meios de 
Transportes” e “Pelotas”. Para desenvolver estes temas, foram realizadas duas oficinas e duas 
visitas pedagógicas. Para auxiliar na realização das oficinas, o projeto “Ludoteca do Turismo” 
desenvolveu dois jogos de acordo com o perfil do grupo e o objetivo dos conteúdos a serem 
trabalhados.

 Os jogos desenvolvidos foram o “Vamos Viajar?”, cujo objetivo era identificar os meios 
de transporte utilizados para viagens, de acordo com o local e a distância; e o “Bingo dos 
Patrimônios”, que busca o reconhecimento de patrimônios materiais e imateriais de Pelotas 
que fazem parte da vivencia dos alunos, a partir de imagens. A realização da atividade com o 
jogo “Bingo dos Patrimônios” será apresentada e discutida neste trabalho.

 Após a realização dos encontros, foram realizadas entrevistas com os alunos, mães 
e organizadores da Escola de Inclusão, com o objetivo de avaliar as atividades realizadas, 
principalmente em relação ao jogo “Bingo dos Patrimônios”.

 Segundo Kishimoto (1994) a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer 
idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento, objetivos estes buscados pela Escola 
de Inclusão da UFPel.

 Por se tratar de um grupo tão diverso, a dificuldade de pensar jogos e atividades lúdicas 
que atendessem às necessidades de todos foi grande, levando em consideração que alguns 
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possuíam limitações motoras, outros apresentavam dificuldade na fala, audição e visão e até 
mesmo dificuldade de socialização com os colegas.

 Por este motivo, foi preciso pensar atividades que fossem possíveis de serem realizadas 
com todos os alunos, de forma acessível, ou seja, que eles conseguissem executar as atividades 
com o máximo de autonomia possível e principalmente, que todos conseguissem realizar as 
mesmas tarefas, independente da deficiência apresentada, tendo sempre em vista o art. 27 da 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência: 

a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015, s/p)

 Além do curso de Bacharelado em Turismo, outros cursos da UFPel já realizaram ou 
ainda realizam atividades junto a Escola da Inclusão, dentre eles: Curso de Educação Física, 
Curso de Dança – Licenciatura, Curso de Veterinária, Curso de Cinema e Audiovisual – 
Bacharelado, Curso de Terapia Ocupacional e o Curso de Nutrição. Essa experiência entre os 
acadêmicos e os alunos da Escola da Inclusão proporcionam grandes trocas de conhecimentos, 
além de preparar os futuros profissionais dessas diferentes áreas para a inclusão.

A Experiência Do Jogo “Bingo Dos Patrimônios”

 No ano de 2016, a equipe do Projeto de Extensão Ludoteca do Turismo e dois outros 
projetos de extensão do curso de Bacharelado em Turismo da UFPel foi procurada pelas 
organizadoras da Escola da Inclusão para que desenvolvessem atividades junto aos alunos. 
Após a reunião com as organizadoras, realizou-se o primeiro encontro dos discentes do curso 
de Turismo com os membros da Escola da Inclusão da UFPel. Neste dia, os alunos estavam 
participando de uma oficina de gastronomia, o que possibilitou analisar diferentes aspectos 
como a coordenação motora de cada um, se todos conseguiam manusear os utensílios, a forma 
como reagiam em atividades de grupo, para que assim pudéssemos pensar nos jogos a serem 
utilizados com eles. 

 Com base na identificação do perfil do grupo da Escola da Inclusão e no estabelecimento 
dos objetivos a serem alcançados nas ações educativas, posteriormente, foi realizada uma busca 
no acervo da Ludoteca do Turismo para verificar a existência de jogos e brincadeiras que 
pudessem ser realizados. Dessa busca, resultaram dois processos: 1. A adequação de algum 
jogo ou brincadeira existente; e 2.  A elaboração de um novo jogo ou brincadeira.

 O Projeto de extensão “Ludoteca do Turismo” é um projeto do Curso de Bacharelado em 
Turismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) criado no ano de 2005, com o objetivo de 
criar jogos lúdico-pedagógicos, a partir dos temas turismo, patrimônio e cidadania para serem 
utilizados como material de apoio nas oficinas do projeto “Oficinas de Turismo e Educação 
para o Patrimônio”.
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 Tendo em vista a importância dos jogos para o desenvolvimento humano, no sentido de 
contribuir para o aumento da independência dos sujeitos, estimular a sua sensibilidade visual 
e auditiva, valorizar a aspectos culturais da comunidade no qual ele está inserido, desenvolver 
habilidades motoras, exercitar sua imaginação, criatividade, bem como a socialização e 
integração (Dallabona & Mendes, 2004), a equipe do Projeto “Ludoteca do Turismo”, procurou 
tanto no processo de elaboração, quanto no processo de adaptação dos jogos lúdico-pedagógicos, 
trabalhar com o que havia de mais familiar ao cotidiano dos alunos da Escola da Inclusão. 
Foram pesquisados diários de viagens do grupo, locais que já haviam visitado, as lembranças 
desses lugares, o meio de transporte utilizado, memórias relativas à alimentação e lugares que 
frequentam nos momentos de lazer em Pelotas. Desse processo, foi elaborado o jogo “Vamos 
Viajar?” e foi adaptado o “Bingo dos Patrimônios”.

 A oficina temática teve como tema “Pelotas” e teve como objetivos trabalhar a história 
de Pelotas e a identificação dos patrimônios culturais e naturais da cidade, bem como 
promover uma discussão sobre acessibilidade a espaços de lazer e turismo em Pelotas junto aos 
organizadores, mães e alunos da Escola da Inclusão. 

 Já existia no acervo do “Ludoteca do Turismo” um jogo similar chamado “Bingo do 
Turismo”. Entretanto, foi preciso fazer algumas adaptações no jogo, para atender as necessidades 
do grupo e torná-lo mais dinâmico. No lugar de números utilizou-se 22 imagens de lugares de 
memória do município de Pelotas, símbolos, como as bandeiras do Rio Grande do Sul e de 
Pelotas, e comidas e bebidas típicas do Rio Grande do Sul identificadas com base no depoimento 
dos alunos e fotografias de passeios já realizados pelo grupo. Ou seja, imagens de patrimônios 
materiais e imateriais que faziam parte da vivencia dos alunos, os quais eles seriam capazes de 
reconhecer.

 As imagens utilizadas foram: Museu Municipal Parque da Baronesa; Estádio do Grêmio 
Atlético Farroupilha; Anglo; Aeroporto de Pelotas; Estádio Bento Freitas; Monumento “A 
Pelota”; Prefeitura; Theatro Guarany; Theatro Sete de Abril; Estádio Esporte Clube Pelotas; 
Rodoviária; Catedral do Redentor; Doces de Pelotas; Biblioteca Pública; Formiguinha; 
Churrasco; Chimarrão; Praia do Laranjal; Grande Hotel; Catedral São Francisco de Paula; 
Chafariz; Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul; Bandeira de Pelotas; Porto de Pelotas; 
Antigo Banco do Brasil; Dança Tradicionalista; Mercado Público; Torre do Relógio; Calçadão. 
Deste modo, foram impressas diversas cartelas (Figura 1 e 2) com essas diferentes figuras e cada 
imagem tinha um número, após sorteio, a imagem era exposta no projetor e os alunos deveriam 
riscar a figura de sua cartela. 
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Figura 1: Exemplar das cartelas utilizadas no Bingo dos Patrimônios
Fonte: Acervo dos projetos de extensão do Curso de Bacharelado em Turismo da UFPel, 2016.

 

Figura 2: Exemplar das cartelas utilizadas no Bingo dos Patrimônios
Fonte: Acervo dos projetos de extensão do Curso de Bacharelado em Turismo da UFPel, 2016.

 O jogo original presente no acervo “Bingo do Turismo” apresentava peças pequenas, 
o que dificultaria o andamento da atividade, impossibilitando que todos os participantes 
conseguissem jogar sem ajuda. Por isso, as adaptações foram realizadas. Foram impressas 
cartelas em folhas de papel, para que facilitasse o processo de marcação das imagens, já que 
alguns alunos apresentam dificuldades motoras e o nosso objetivo era apresentar jogos e 
atividades em que todos tivessem autonomia para participar. 

 Vale ressaltar, que não pretendíamos estimular a competitividade entre os alunos, dessa 
forma no final da atividade não houve ganhadores e perdedores, buscou-se mostrar que todos 
foram importantes para o desenvolvimento da atividade. Na última oficina, após o término 
do Bingo, foi entregue, para cada um dos alunos, certificados e cartões de participação, para 
mostrar a importância de cada um deles para o desenrolar da atividade.
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 Após a realização das oficinas, foi realizada uma entrevista para avaliar as atividades 
desenvolvidas pelos projetos de extensão do Curso de Bacharelado em Turismo junto ao grupo 
da Escola da Inclusão, o conteúdo trabalhado, a metodologia utilizada e os principais resultados 
alcançados, tanto em sala de aula como no cotidiano dos alunos da Escola da Inclusão. 

 Dessa forma, a entrevista foi realizada separadamente, com cada grupo envolvido: grupo 
de alunos, grupo de mães e grupo de organizadores da Escola. Dessa forma, foram elaborados 
três roteiros diferentes. 

 O roteiro da entrevista realizada com os alunos era composto por três perguntas, com 
o objetivo de verificar a opinião dos alunos sobre as atividades realizadas pelos projetos de 
extensão do Curso de Bacharelado em Turismo, quais assuntos trabalhados em sala de aula eles 
mais gostaram, o jogo favorito, a visita pedagógica que mais gostaram e sempre tentado colher 
deles a justificativa, o “porquê” dessa preferência.  

 Para o roteiro da entrevista com as mães, foram abordadas questões relativas aos 
impactos das atividades realizadas no cotidiano dos alunos. Os alunos da Escola da Inclusão 
sempre estavam acompanhados de algum familiar, em especial as mães. Durante a realização 
das oficinas, as mães esperavam do lado de fora da sala e estavam sempre presentes nas visitas 
pedagógicas. 
Por fim, a entrevista realizada com os organizadores da Escola do Inclusão tinha por objetivo 
verificar a pertinência do conteúdo trabalhado, avaliar a metodologia utilizada, a adequação 
dos jogos, e a interação entre os alunos da Escola da Inclusão e grupo de alunos e bolsistas dos 
projetos de extensão do Curso de Bacharelado em Turismo.

 Para este trabalho foi utilizada somente a avaliação do grupo em relação à utilização 
dos jogos. Analisando especificamente a avaliação que os alunos fizeram dos jogos, verificou-
se que, dos dois jogos desenvolvidos, o “Bingo dos Patrimônios” foi citado como o que mais 
gostaram.

 Este jogo possuía várias imagens em tamanho grande de patrimônios materiais e 
imateriais que eram familiares aos alunos, possibilitando assim o reconhecimento pelos 
mesmos. O jogo também foi pensado para possibilitar que o aluno pudesse jogar de forma 
autônoma. Esses fatores podem ter contribuído para que “O Bingo dos Patrimônios” fosse 
destacado pelos alunos.

 É importante apresentar também a avaliação que os organizadores do grupo da Escola 
da Inclusão fizeram em relação à utilização dos jogos durante o desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao turismo e patrimônio: 

Eu acho, o que me chamou muita atenção no grupo de vocês, por ser do Turismo, 
né, vocês deram conteúdo pra eles e depois, através do conteúdo, fizeram uma 
coisa lúdica, que foi o bingo, né. E eu acho que isso chamou muita atenção. O que 
eles visualizaram no data show, que foi o que vocês fizeram, teve a prática ali, deles 
olharem, acho que foi bem legal. (Representante dos Organizadores da Escola da 
Inclusão da UFPel, comunicação pessoal, 04 de outubro de 2016) 
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 Na fala da entrevistada, percebe-se que o lúdico e, especificamente o Bingo, foi 
importante para a aprendizagem dos alunos, independente da deficiência, pois aliou a teoria 
(conteúdo) com a prática, ou seja, com o desenvolvimento do jogo.

 Percebe-se que quando os jogos são aplicados com foco na aprendizagem, além de se 
tornarem um recurso didático muito rico, também possibilita uma vivência significativa, durante 
a realização do jogo, o aluno passa a ser um elemento ativo do seu processo de aprendizagem, 
vivenciando a construção do seu saber e deixando de ser um ouvinte passivo.

Considerações Finais

 O “Bingo dos Patrimônios” foi o jogo que mais chamou atenção dos alunos da Escola 
da Inclusão da UFPel, com o uso de imagens em tamanho grande para que toda a turma, 
independentemente da idade ou da deficiência, pudesse participar de forma autônoma, 
tornando a ação, de fato, lúdica e inclusiva. O jogo estimulou o interesse e a aprendizagem do 
grupo de forma divertida e criativa acerca dos patrimônios materiais e imateriais de Pelotas.

 A experiência com os alunos da Escola da Inclusão da UFPel ajudou a expandir a área 
de atuação do Projeto “Ludoteca do Turismo”, possibilitando que mais pessoas tenham acesso à 
educação turística de forma lúdica e integrada.
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Resumo: Este texto trata das primeiras montagens que deram origem ao que se denomina nova 
expografia italiana desenvolvida no período entre guerras na Itália, e que foram a referência 
para a expografia desenvolvida pela arquiteta Lina Bo Bardi no Brasil, a partir de 1947 com a 
instalação do Museu de Arte de São Paulo. Através da retomada de autores que trataram deste 
tema, e do registro fotográfico daquelas exposições dos anos de 1930, descreve os princípios 
que orientaram do desenvolvimento da moderna expografia italiana e as criações expográficas 
de Edoardo Pérsico, Marcello Nizzoli e Franco Albini, aqui considerados como precursores.

Palavras-chave: Expografia Italiana. Edoardo Pérsico. Marcelo Nizzoli. Franco Albini.

Introdução

 A inauguração do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1947, apresentou algumas 
inovações para o universo dos museus no Brasil. Instalado em um edifício de escritórios no 
centro de São Paulo, desde sua abertura ao público, o novo museu apresentou uma configuração 
espacial inovadora. Em parte, estas novidades eram decorrentes da adaptação da planta de 
um edifício ainda em construção à instalação de um museu de arte, mas também devido a 
orientação museológica e museográfica de seus idealizadores.

 A instalação deste museu e sua expografia, inovadoras no panorama brasileiro da época, 
tem suas raízes na expografia italiana desenvolvida no período entre guerras, sobretudo, na 
cidade de Milão. Ainda pouco divulgada, e menos ainda aplicada na montagem de museus de 
arte, esta expografia chega aqui no Brasil através da arquiteta Lina Bo Bardi, imigrada em 1946. 
As soluções expográficas que criou ao longo de mais de 40 anos de atividades profissionais 
e de aproximadamente duas centenas de exposições das quais participou são relativamente 
conhecidas. Tais soluções dadas aos suportes expográficos inscrevem-se no movimento de 
renovação dos museus dos primeiros anos do século XX e que tem na Itália uma vertente 
própria de desenvolvimento.

Crítica à expografia tradicional

 Nas primeiras décadas do século XX, os museus passaram por um processo de intensa 
avaliação crítica. No limite, exigia-se o fechamento dos museus por serem instituições que se 
assemelhavam a mausoléus, tanto no que se refere ao seu conteúdo, como a sua forma. Em 
relação aos museus de arte, parte das críticas foram dirigidas a expografia tradicional dos 
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salons d’art do século XIX, na qual a superfície das paredes era totalmente coberta com quadros  
(Fig. 1). Os críticos alegavam que o acúmulo de obras no espaço prejudicava a apresentação e 
percepção dos quadros e esculturas fazendo-se necessário, portanto, outra apresentação das 
obras de arte.

 
FIGURA 1 – Galeria de pinturas do século XIX.

Fonte: (https://artplastoc.blogspot.com.br/2013/04/141-les-salons-et-expositions-au-xix.html).

 A expografia moderna surge a partir dos anos de 1920, em resposta aquelas críticas. 
Importantes contribuições para esta renovação são dadas pela Alemanha neste momento. 
Na perspectiva teórica, com o surgimento da psicologia da percepção, no final do século 
XIX. Denominada Gestalt, esta nova área da psicologia se dedicou ao estudo dos princípios 
da percepção visual humana. Um dos aspectos tratados pela Gestalt é a relação de contraste 
entre figura e fundo, de tal modo que, a percepção do objeto (figura) depende do contexto no 
qual está colocado (fundo visual perceptivo). De acordo com Polo (2006: 28), “a partir deste 
princípio, a expografia moderna buscou estratégias capazes de anular o fundo para destacar o 
objeto exposto”, o que implicava, entre outras coisas, na necessidade de afastar as obras entre 
si, para que não fossem percebidas simultaneamente, e simplificar, ou eliminar a decoração 
interna das galerias de exposição.

 A adoção desta disposição mais espaçada implicava em expor menos obras no mesmo 
espaço, implicava em retirar obras de exposição. Aqui a outra contribuição da Alemanha é 
dada na divisão das coleções em duas partes com a criação de reservas técnicas, arranjo este já 
testado pelo historiador e curador de arte Wilhelm von Bode em Berlim (MIYOSHI, 2011: 42). 
Amplamente adotado pelos museus, este arranjo, possibilitou a redução das obras expostas que 
passaram a ser selecionadas de acordo com determinados critérios para exibição ao público. As 
demais obras dos acervos foram removidas e depositadas neste novo espaço, a reserva técnica, 
que a partir de então passava a se incorporar ao conjunto de espaços dos museus.

 O tema da ornamentação dos edifícios foi central nas discussões das vanguardas 
modernistas da arquitetura no século XX, de uma posição de simplificação e geometrização 
dos ornamentos até a sua completa eliminação. Nesta frente, a década dos anos 1920 também 
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foi determinante dos caminhos de desenvolvimento da arquitetura de museus. O avanço 
das técnicas construtivas possibilitou a ampliação das dimensões dos espaços internos com 
elementos de apoio de dimensões reduzidas e a cada vez mais afastados. Esta combinação 
de edifícios sem ornamentação, geometrizados, com superfícies de parede lisas ou grandes 
superfícies de vidro, trazia a concepção do espaço moderno, do ambiente da vida moderna.

 No período entre guerras duas tendências de expografia moderna se desenvolvem com 
origem na Alemanha e na Itália. Polo (2006), denomina a tendência alemã desenvolvida a 
partir das proposições da Bauhaus1, de expografia moderna tradicional, e a tendência italiana 
de expografia moderna italiana, desenvolvida durante o Regime Fascista. As duas tendências de 
expografia moderna buscam neutralizar o suporte e o ambiente da exposição. De acordo com 
Polo

Ambas partiram do princípio de anular o fundo; seguiram, porém, vertentes 
diferentes. Na Alemanha, optou-se, a partir de estudos cromáticos, na aplicação 
de cores claras, enquanto na Itália optou-se pelo uso da transparência através de 
estruturas de metal, não utilizando paredes para expor” (POLO, 2006: 30-1).

Duas vertentes de renovação da expografia

 Na expografia moderna tradicional, os painéis expositivos foram ampliados ao limite 
de adquirirem o aspecto de paredes reais. Os painéis ou paredes móveis, em substituição a 
fixidez das paredes do edifício são utilizados para pendurar as obras bidimensionais e, também, 
frequentemente, são utilizados para vedar o campo de visão do observador isolando obras 
tridimensionais. Os pedestais para objetos passaram a ser modulares apresentando acabamento 
semelhante ao dos painéis. O branco foi adotado como cor neutra, capaz de refletir a luz e 
proporcionar um forte contraste de cores e de figura contra fundo. A iluminação difusa e 
homogênea foi convencionada como ideal para apreciação da obra de arte (POLO, 2006: 31).
Na expografia moderna italiana, os painéis foram reduzidos gradativamente até coincidir suas 
dimensões com as medidas da obra exposta. Em algumas montagens fora dos museus, o painel 
foi substituído por finas colunas metálicas fixadas no piso e no teto, nas quais as obras eram 
penduradas individualmente. Os pedestais maciços também tiveram suas superfícies reduzidas 
assemelhando-se a mesas altas e esguias, posteriormente transformados em tripés, e finalmente 
reduzidos a um único e fino elemento vertical central. Os suportes tornaram-se tão finos que as 
obras pareciam flutuar no espaço.

 A expografia moderna italiana também surge como estratégia para difusão do gosto 
moderno na Itália. Na década de 1930, arquitetos e artistas plásticos italianos, interessados na 
difusão do modernismo, empenharam-se em demonstrar visualmente espaços construídos de 
acordo com a “nova sensibilidade moderna” (ANELLI, 2009: 93) como estratégia para aceitação 
da nova arquitetura pelo público. Aproveitaram oportunidades onde o espaço moderno 

1 Bauhaus (casa da construção), escola alemã de artes plásticas, design e arquitetura, fundada em 1919 em Weimar, 
a partir da fusão da Escola Superior de Artes Decorativas e da Escola Superior de Arte. O programa da escola, 
elaborado por Walter Gropius, reunia artesões, pintores e escultores nos projetos de construção considerando a 
arquitetura como o objetivo último de toda atividade criativa. Em 1933, a Bauhaus, foi fechada com a ascensão do 
nazismo ao poder (MIDANT, 2004).
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dessa nova arquitetura pudesse ser amplamente experimentado pelo público nas exposições 
temporárias promovidas pelo governo fascista para propaganda do governo. A experiência 
do espaço moderno estava associada a atualização da expografia que, a partir das sucessivas 
apresentações nos anos de 1930 resultaram numa tendência expográfica denominada nova 
expografia italiana.

 Os italianos partiram das inovações sobre as formas de expor desenvolvidas na 
Alemanha na busca de uma nova sensibilização para percepção do espaço. Assim, não sendo 
possível a construção de edifícios modernos para atender ao programa de construções do 
regime (triunfou a arquitetura neoclassicista sobre a arquitetura racionalista, como estilo oficial 
do estado), os arquitetos aproveitaram as oportunidades propiciadas pelas exposições como 
“momentos de educação do público visitante a uma sensibilidade moderna, tornando muitas 
vezes o tema específico da exposição um objeto secundário” (ANELLI, 2009: 94).

 Desenvolve-se então, formas próprias para expor obras e imagens a partir das 
primeiras experiências apresentadas nas Bienais de Monza e nas Trienais de Milão, e nas 
mostras de propaganda do regime fascista, no projeto de lojas e de vitrines comerciais. Estas 
experimentações, realizadas nos anos de 1930, foram transpostas para a exposição de objetos 
de arte a partir do segundo pós-guerra.

 Outra grande influência na expografia italiana veio dos trabalhos de composição gráfica 
de diagramação de jornais e revistas. Essa frente de trabalho era nos períodos de guerra uma das 
poucas atividades à qual os arquitetos puderam se dedicar, dada a estagnação de sua atividade 
profissional rotineira. Assim, por um lado, a expografia moderna tradicional visou isolar a 
obra do contexto, e por outro, a contribuição italiana ampliou a comunicação entre diferentes 
suportes (POLO, 2006: 32-3).

 A renovação da expografia italiana se deu em Milão com a atuação inicial de Edoardo 
Pérsico e Marcello Nizzoli apontado caminhos que serão desenvolvidos no segundo pós-
guerra. No período 1934-36, a dupla Pérsico-Nizzoli realizou três exposições referenciais, a 
saber: propaganda política para as eleições de 1934; a Sala da Medalha de Ouro, também em 
1934, e a Sala da Vitória, em 1936.

 A primeira montagem, realizada para as eleições de 1934, fazia propaganda política do 
regime fascista. O suporte da exposição consistia em uma grande estrutura metálica composta 
por finos tubos montada no cruzamento central da Galeria Vittorio Emanuelle, em Milão (Fig. 
2). Esta estrutura em malha vazada sustentava um conjunto de grandes ampliações fotográficas. 
As cores contrastantes dos tubos metálicos e a linearidade das barras reforçava o caráter gráfico 
do conjunto. A transparência do suporte e a ausência de fundo para as fotos permitiam a 
percepção simultânea com o ambiente oitocentista da galeria (ANELLI, 2009: 95).
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FIGURA 2 – Propaganda fascista, por Edoardo Pérsico e Marcello Nizzoli.
Fonte: AGUIAR (2015).

 A Sala da Medalha de Ouro, foi montada na Mostra da Aeronáutica Italiana, realizada 
em Milão em 1934 (Fig. 3). Para esta mostra comemorativa de caráter institucional, Persico e 
Nizzoli retomaram a composição da malha ortogonal de delgados tubos apoiados no piso e 
no teto de sustentação de uma estrutura secundária composta por planos vazados em grelha 
quadriculada com ampliações fotográficas de feitos memoráveis. Os planos verticais de grelha 
criavam um percurso no espaço expositivo entre a malha de tubos verticais possibilitando 
diferentes percepções das imagens apresentadas (ANELLI, 2009: 95).

 Em 1936, Persico e Nizzoli com a colaboração de Giancarlo Palanti, montaram a Sala da 
Vitória da VI Trienal de Milão. A montagem foi realizada após a morte de Pérsico. O tema desta 
mostra exigia um tratamento solene na qual a escultura de Atenas à frente de dois cavalos seria 
exibida. Os planos que delimitam o espaço da exposição “são constituídos por painéis verticais 
espaçados, alternados e iluminados por fora, transformando-se em uma delicada membrana 
permeável que envolve o espaço da escultura” (ANELLI, 2009: 96).

 

FIGURA 3 – Sala da Medalha de Ouro, por Edoardo Pérsico e Marcello Nizzoli.
Fonte: AGUIAR (2015).
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 Este curto período de tempo de pouco mais de dois anos, foi suficiente para Persico 
e Nizzoli apresentar o conjunto de temas que serão retomados após a segunda guerra e 
desenvolvidos como modos italianos de expor. O tema central desta expografia é a interpretação 
do objeto dada pela exposição, cuja neutralidade é apenas aparente, pois o objetivo era a 
elaboração de uma espacialidade moderna. Assim, as interpretações do objeto eram variáveis 
de acordo com sua figuratividade e temporalidade, frente ao caráter abstrato do espaço da 
exposição. O foco de interesse era priorizar a experiência visual e do espaço vivenciada pelo 
visitante, de modo a difundir e formar o gosto moderno.

 Edoardo Pérsico morreu em 1936, aos 36 anos de idade. Suas ideias tiveram 
continuidade através do seu parceiro Marcello Nizzoli e de Franco Albini. Nizzoli transfere 
para as montagens de caráter comercial a técnica da suspensão dos objetos e da criação de 
uma ambiência em torno do objeto. Albini transportou para o ambiente das artes plásticas às 
experimentações das exposições políticas e comerciais. Na mostra do artista Il Scipione (Gino 
Bonichi, 1904-1933), apresentada em 1941 na Galeria de Brera, em Milão, Albini afastou os 
quadros das paredes sustentando-os em tubos metálicos fixados no piso e com a extremidade 
superior presa a uma grelha de cabos de aço, sem encostar no teto do velho edifício (Fig. 4). 
As obras ficavam apoiadas em pequenos braços metálicos dentro de outra moldura criando 
uma espécie de auréola. Esta mostra dava um sentido de atualidade simultaneamente à obra do 
artista e aos ambientes internos da Galeria de Brera (ANELLI, 2009: 97).

 

FIGURA 4 – Exposição Il Scipione, por Franco Albini.
Fonte: AGUIAR (2015).

 Esta montagem pioneira deu início a moderna expografia italiana. Na Itália do pós-
guerra instalaram-se museus em palácios e castelos, sobrepondo os problemas do restauro e 
da renovação de prédios históricos com a apreciação de objetos de tempos passados. Nesta 
sobreposição “o foco das intervenções era o interior desses edifícios, constituindo assim 
aquilo que Vittorio Gregotti denominou de museu interno” (ANELLI, 2009: 99). Neste tipo de 
adaptação Franco Albini realizou uma instalação exemplar de museu no Palazzo Bianco, em 
Genova, em 1951 (Fig. 5), desenhando expositores móveis feitos com finos tubos metálicos 
fixados em fragmentos de capitéis de pedra, e separando as obras expostas do ambiente interno 
original do palácio, com a colocação de um fundo branco suspenso abaixo do teto ornamento.
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FIGURA 5 – Museu do Palazzo Bianco, por Franco Albini.

Fonte: AGUIAR (2015).

 A expografia desenvolvida por Lina Bo Bardi a partir da instalação do MASP, em 1947, 
tem como referência as experiências da nova expografia italiana. Lina Bo acompanha desde o 
Brasil, o desenvolvimento da museografia italiana do pós-guerra. Nas realizações de Edoardo 
Pérsico, a forma dos expositores que afastam as obras das paredes e a criação de ambiências 
para a apreciação das obras expostas. Nas realizações de Franco Albini o tratamento dado a 
exposição de obras de arte. Na primeira sede, o tratamento dos espaços internos de um edifício 
ainda em construção busca no tratamento do museu interno de Albini as referências para a 
instalação da pinacoteca. Para a sede atual do MASP, inaugurada em 1968, Lina Bo desenha o 
dispositivo conhecido como cavalete de cristal levando ao limite a transparência do suporte das 
obras no ambiente de exposição.
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Resumo: o presente artigo tem por objetivo demonstrar a viabilidade de uso da ferramenta 
Google Maps como forma de definição de um museu de percurso contendo as manifestações 
de escrita presentes nas fachadas dos prédios históricos da cidade de Pelotas/RS. O reconhecido 
conjunto arquitetônico eclético da cidade, suporte material das manifestações estudadas, 
constitui significativo material de pesquisa sobre a aplicação de tipografia no ambiente urbano. 
A metodologia usada adapta os processos usados por Salomon et al (2009) para catalogação de 
resultados de pesquisa sobre o uso de tipografia no ambiente urbano e os de D’Elboux (2013) 
para a sua apresentação em ambiente virtual. O museu de percurso surge como alternativa 
de musealização destas escritas que fazem parte do patrimônio integrado da arquitetura 
pelotense. Conclui-se que a ferramenta Google Maps é adequada para o fim pretendido, tanto 
pela facilidade de inserção das informações quanto pela facilidade de atualização dos mesmos, 
assim como de acesso para os interessados no assunto.

Palavras-chave: Museu de percurso. Inscrição tipográfica. Escrita. Arquitetura. Pelotas.

Introdução

 Este trabalho é decorrente do processo de desenvolvimento de dissertação de mestrado 
(realizada no Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pelotas) que visa valorizar como patrimônio cultural a 
escrita presente nas fachadas dos prédios históricos pelotenses. Para tanto, no escopo do projeto 
faz-se presente a construção de um inventário com informações sobre estas escritas. O artigo 
aqui apresentado versa sobre a possibilidade de apresentação dos resultados desta pesquisa a 
partir do estabelecimento de museus de percurso digitais, museus estes que serviriam, dessa 
forma, também para fins turísticos e culturais.
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Escritas arquitetônicas pelotenses de perfil histórico

 Segundo o designer gráfico e tipógrafo Jock Kinneir (1980), a maioria de nós considera 
o ambiente que nos rodeia como algo pronto. Nossos olhares tratam a maioria das coisas ao 
nosso redor, tais como árvores, janelas e objetos familiares, com atenção vaga. Entretanto, 
algumas são percebidas com maior atenção, pois nos afetam, porque significam algo, e a escrita 
presente no ambiente urbano, nas ruas, faz parte desta categoria. Em consonância com Kinneir, 
a designer gráfica e pesquisadora da tipografia aplicada no ambiente urbano Priscila Farias 
(2007, p. 2) diz que “as letras e números que encontramos no ambiente urbano podem ser 
entendidos como parte do discurso identitário e comunicativo da cidade”.

 A maioria das palavras no ambiente urbano é efêmera. Exemplos disso são o graffiti, 
as pichações e as placas comerciais. Mas nem todas as mensagens escritas pela cidade assim o 
são. Algumas podem ser mais perenes, quando esculpidas em pedra ou grafadas nos mesmos 
materiais que revestem as fachadas dos prédios, por exemplo, e, por isso, muitas vezes, podem 
resistir ao passar dos anos. Entendendo então a cidade como um “mapa histórico aonde 
coexistem e se sobrepõem configurações materiais que provem de temporalidades diferentes 
(SARLO, 2009, p. 508)”, ou seja, uma narrativa constituinte da memória e da identidade de um 
local, tais manifestações da escrita no espaço urbano podem nos relatar tanto sobre como esses 
caracteres eram ou são tratados em determinado espaço, quanto levar ao entendimento do 
próprio espaço.

 A fim de sistematizar o estudo destas manifestações, que muitas vezes se situa em um 
limbo entre o design gráfico e a arquitetura (Kinneir,1980), Gouveia et al (2009) propõe a 
seguinte classificação:

A) arquitetônica: inscrições perenes, usualmente construídas junto com a edificação, 

como o número ou nome de um prédio;

B) honorífica: para homenagear fatos históricos;

C) memorial: inscrições fúnebres;

D) de registro: inscrições oficiais de empresas;

E) artística: manifestações artísticas encomendadas que utilizam elementos 

tipográficos;

F) normativa: inscrições relativas ao tráfego urbano;

G) comercial: inscrições efêmeras, geralmente substituídas periodicamente;

H) acidental: inscrições geralmente não autorizadas, produzidas a revelia dos 

proprietários dos edifícios.

 Destas configurações materiais, este trabalho se ocupa da escrita arquitetônica, 
entendida aqui também como o emprego de letras, números e demais sinais gráficos alfabéticos 
na composição de mensagens verbais com fins diversos nas fachadas dos prédios históricos da 
cidade.
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Figura 1 – Imagem com alguns exemplos de escritas arquitetônicas 
nominativas presentes em prédios pelotenses.

Fonte: elaborada pelo autor.

 Esta escrita presente nos monumentos urbanos, conforme coloca a historiadora 
Françoise Choay (2006, p. 63) a  respeito do pensamento dos antiquários do século XV em 
relação aos monumentos antigos, não mente sobre o passado, fornecendo informações 
originais sobre sua época: “Desde que seja interpretado de modo conveniente, o testemunho 
das antiguidades é superior ao do discurso, tanto por sua confiabilidade quanto pela natureza 
de sua mensagem”. Neste contexto, o conjunto arquitetônico eclético de Pelotas, erguido no 
apogeu econômico da cidade (meados do século XIX e início do século XX) e cuja relevância 
foi reconhecida pelo Ministério da Cultura ao integrar o município ao Programa Monumenta1, 
constitui significativo material de pesquisa sobre a escrita em fachadas arquitetônicas. 

 Com o intuito de entender este testemunho em potencial, está sendo realizado um 
inventário das escritas nas fachadas dos imóveis históricos produzidas entre 1850 e 1930, 
primeiro e segundo períodos da arquitetura eclética em Pelotas, segundo Schlee (1993), 
presentes nas Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural estabelecidas pela Lei Municipal 
n0 4568/200, que visa “manter a integridade de áreas da cidade com características históricas e 
culturais significativas para a identidade local” (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, 2008).

 Este inventário está sendo realizado por meio de levantamento fotográfico digital da 
escrita arquitetônica, enquanto a descrição está sendo realizada pelo preenchimento de fichas 
catalográficas, através de metodologia adaptada de Salomon et al. (2009). Nestas fichas, além 
dos dados do imóvel onde figuram as escritas (com campos para preenchimento do número 
de identificação do imóvel, data, endereço do imóvel, informações sobre tombamento, 

1 Programa que visa aliar recuperação e preservação do patrimônio histórico com desenvolvimento econômico 
e social, restaurando e recuperando bens tombados ou inventariados que possam, a partir do restauro e da 
recuperação, gerirem sua própria manutenção.  
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coordenadas do imóvel, estilo arquitetônico, data do projeto, data de construção, autoria do 
projeto, construtor, estado do imóvel, uso original e atual, localização do imóvel na malha 
urbana e imagem do imóvel) figuram também informações a respeito da escrita em si [com 
campos para preenchimento da sua transcrição, autoria, localização, classificação tipográfica, 
uso ortográfico, peso, inclinação, alinhamento, material, tipo de relevo e espaço para colocação 
de imagens (plano geral e close-up)].

Museu de percurso

 Whitehead (2000), ao tratar das relações entre os museus italianos e a história deste 
país, composta por diversas histórias de regiões com características cuturais distintas, e suas 
implicações na prática museológica e museográfica, apresenta uma preocupação sobre a relação 
dos museus com os territórios nos quais eles se localizam. Para o autor, 

Cada museu está intimamente relacionado com a sua região, não apenas por 
circunstâncias locais que geraram a criação do museu, mas porque esse, de 
maneira consciente ou inconsciente, serve de algum modo para refletir, a partir 
dos objetos expostos, a civilização particular que é inerente àquela localidade 
(WHITEHEAD, 2000, p. 158).

 Neste contexto, Whitehead (2000), discorre sobre a ideia de musealização do território, 
que teria origem em um interesse sobre o que um museu pode comunicar sobre o território 
e, consequentemente, pelo interesse no território em si como museu, cuja coleção seriam os 
próprios monumentos constituintes do espaço. 
 Tal ideia se materializa no que, para o museólogo Daniele Jalla, seria um museu difuso,

...constituído por um conjunto de bens culturais, lugares, edifícios, casas, 
elementos paisagísticos naturais ou provocados pelo homem, coerentes entre si, 
por proximidade física e histórica, colocados em conexão explícita entre eles e 
com a interpretação e relato como um sistema unitário por meio de dispositivos 
capazes de garantir a identidade, a acessibilidade e inteligibilidade (JALLA, 2010, 
p 3).

 Ainda de acordo com o Whitehead (2000), existem três metodologias a serem aplicadas 
no processo para atingir tal objetivo: valorização, conservação e apresentação museográfica.

 No que tange a este trabalho, a valorização envolveu a escolha de uma parte do patrimônio 
integrado da arquitetura pelotense, a escrita presente nas fachadas dos prédios históricos. 
Tal escolha se deu pela observação que, apesar do abundante número de manifestações de 
escrita presente nos prédios históricos desta cidade, é notável a ausência de menções a elas nos 
trabalhos acadêmicos sobre a arquitetura pelotense. Tal falta de preocupação fica evidenciada 
pela inexistência no Manual do Usuário de Imóveis Inventariados, instrumento editado pela 
Secretaria Municipal de Cultura para orientar os proprietários de tais imóveis, de menção 
específica à necessidade de conservação destas escritas.

 A escolha da região geográfica da cidade para levantamento das manifestações de 
escrita nas fachadas recaiu sobre as ZPPCs porque estas zonas foram definidas de acordo com 
a evolução da cidade, correspondendo aos primeiros loteamentos de Pelotas. 
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 A apresentação museográfica aqui sugerida irá utilizar a ferramenta Google Maps1 como 
forma de fornecer dados sobre as escritas, adaptando metodologia aplicada por D’Elboux (2013). 
Tal serviço pode ser acessado através do aplicativo disponível para os sistemas operacionais de 
celulares Android e IOS ou por navegadores de páginas web nos mesmos dispositivos. Desta 
forma, se garante acesso às informações disponibilizadas sobre as escritas in situ, desde que o 
usuário possua um smartphone e uma conexão de dados.

 O Google Maps2 permite a personalização de mapas por meio da inserção de locais em 
mapas pré-existentes ou criados pelo usuário, assim como o estabelecimento de rotas a serem 
percorridas (figura 2). 
 

Figura 2 – Imagem do Google Maps com percurso pelas escritas nominativas (linha azul).
Fonte: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yuti7A5ByBtZbxfyhEPtixoS8xg&hl=pt-BR&ll=-

31.7694028419617%2C-52.34062967511602&z=18, elaborada pelo autor.

 Além disso, possibilita a concentração de informações a respeito das escritas tanto 
pela integração com outros serviços, como o Google Photos3 (imagens das inscrições) e o 
Google Drive4  (fichas catalográficas com as informações das escritas) quanto pela inserção de 
informações na própria descrição do lugar (figura 3). 

1 Programa que visa aliar recuperação e preservação do patrimônio histórico com desenvolvimento econômico 
e social, restaurando e recuperando bens tombados ou inventariados que possam, a partir do restauro e da 
recuperação, gerirem sua própria manutenção.  
2 Disponível em: https://www.google.com.br/maps
3 Disponível em: https://photos.google.com/?hl=pt-BR
4 Disponível em: https://drive.google.com
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Figura 3 – Imagem do Google Maps com informações sobre a Escola Eliseu Maciel.
Fonte: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yuti7A5ByBtZbxfyhEPtixoS8xg&hl=pt-BR&ll=-

31.7694028419617%2C-52.34062967511602&z=18, elaborada pelo autor.

Considerações finais

 Os estágios iniciais de avaliação da catalogação em andamento indicam alguns padrões 
de evolução entre os exemplares coletados, como, por exemplo, a mudança formal da indicação 
do ano de construção dos imóveis com o passar dos anos (figura 4).
 

Figura 4 – Imagem com as datas presentes em alguns prédios históricos da cidade.
Fonte: elaborada pelo autor.

 Desta forma, além de um museu de percurso que considere todos os exemplares 
catalogados, podem ser criados tanto percursos que levem em consideração somente alguns 
dos dados presentes nas fichas catalográficas, como período de execução, por exemplo, quanto 
que considerem as categorias funcionais encontradas até o momento no levantamento, a 
saber: inscrições nominativas, datas de construção, monogramas das famílias proprietárias, 
lemas ou referências à área de atuação da instituição, epígrafes com dados dos construtores 
ou projetistas e inscrições honoríficas. O Google Maps, por possibilitar a adição e remoção de 
camadas com diferentes informações (cada camada pode possuir um percurso feito a partir de 
critérios diferentes ou um grupo diferente de escritas, por exemplo) e também possuir dados 
precisos de geolocalização, adaptando-se periodicamente às mudanças ocorridas na cidade, 
torna-se uma opção conveniente para este tipo de trabalho. Conclui-se que a ferramenta Google 
Maps é adequada para o fim pretendido, tanto pela facilidade de inserção das informações e 
atualizações, quanto pela facilidade de acesso para os interessados no assunto.
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