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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.
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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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