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APRESENTAÇÃO

A Rede de Professores e Pesquisadores do Campo da Museologia
em seus V e VI Encontros anuais, ocorridos em 2012 em Petrópolis e
2013 no Rio de Janeiro, respectivamente, idealizaram o Seminário
Brasileiro de Museologia – SEBRAMUS, que nasce com o desafio de
ser um espaço de construção solidária e dialógica da Museologia
no cenário nacional.Tem como objetivo se afirmar como locus
privilegiado de discussões acadêmicas, contribuindo para a
divulgação qualificada da produção científica dos professores e
pesquisadores da área.
O 1º Seminário Brasileiro de Museologia será sediado pelo Curso
de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, entre 12 e 14 de novembro de 2014.
O evento é aberto a todos interessados e abrange diversas áreas
do campo da museologia: perspectivas acadêmicas, patrimônio
e memória, história dos museus e coleções, museus e políticas
públicas; processos de salvaguarda e comunicação.
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REDE DE PROFESSORES E
PESQUISADORES DO CAMPO
DA MUSEOLOGIA

Instância de mobilização profissionais da Museologia que atuam
no ensino e pesquisa, a Rede de Museus, pela própria constituição fluída não tem amarras jurídicas. No entanto, tem representatividade, pelos atores com fins comuns que interagem solidariamente no grupo. Ao longo dos seis anos de sua existência,
se apresentou como um fórum eficaz no encaminhamento de
questões que afetam o ensino da Museologia. Contudo, frente às
experiências adquiridas e ao crescimento do campo museológico
no cenário nacional, os membros da Rede se deparam com um
novo desafio: fomentar a produção acadêmica da área.
É inegável o avanço do campo da Museologia no Brasil, nos processos de formação profissional nos cursos de graduação e na
pós-graduação stricto sensu, na ampliação das instâncias públicas oficiais, no corpo normativo legal e na diversificação dos locais de atuação. Apesar desses avanços, constata-se a carência
de um fórum permanente, de natureza acadêmica e específico da
área, no qual os pesquisadores atuantes nos cursos de formação
universitária e nas instituições de pesquisa, pudessem divulgar
suas produções científicas, tendo como interlocutores profissionais com interesses convergentes. Assim, a Rede de Professores
e Pesquisadores do Campo da Museologia se mobiliza para propor
e apoiar a realização iniciativas dessa natureza.
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Museologia,
Patrimônio e
Memória
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A superação dos “lugares de
memória”: museus, direito à
cidade e aos “lugares comuns”
Vladimir Sibylla Pires
sibylla_1968@hotmail.com

As recentes manifestações urbanas no Brasil serviram de palco para o levante da multidão: uma multiplicidade de singularidades cuja excedência
criativa põe a forma-museu moderna (institucional) em xeque. Diante
dela, precisamos considerar um novo modelo de museu: não mais centrado em uma relação contratualista, mas atenta à produção do comum;
não mais restrito ao edifício ou ao território, mas relacionado com uma
rede de redes; não mais a serviço do desenvolvimento de um público ou
população, mas uma ferramenta para a sua autonomia; não mais focado
no objeto ou no patrimônio, como o conhecemos, mas nas dinâmicas comunicacionais. Não mais um “lugar de memória” mas um não-museu,
um pós-museu, um museu do acontecimental, do encontro entre praxis
e poiesis, a se materializar nos “lugares comuns” da linguagem e do fazer-cidade.

Palavras-chave: Museu, Capitalismo Cognitivo, Multidão,
Lugares De Memória. Lugares Comuns.
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1. Apresentação

El capitalismo ha entrado en una nueva fase, la del capitalismo cognitivo. La actual crisis
del sistema capitalista impone la construcción de una alternativa a la altura de lo que está
em juego.(César Altamira)

O capitalismo cognitivo diz respeito à mobilização das formas de vida em suas próprias
dinâmicas sociais, inclusive reprodutivas. (Giuseppe Cocco).

Não há nada que pareça mais enigmático hoje do que a ação. (Paolo Virno)

As manifestações que vêm ocorrendo desde junho de 2013 no Rio de Janeiro, bem como nas
demais cidades brasileiras, não vêm engendrando apenas a necessidade de um reperspectivamento do que entendemos por museu apenas por conta da exibição potente, nas ruas, de nossa
dimensão multitudinária. Elas forçam este novo olhar também porque trazem à luz a estreita – e
quase invariavelmente conflituosa – relação que mantemos com o território. Além disso, servem
também para desnudar a perversidade intrínseca ao “modelo Barcelona” perseguido pela prefeitura de nossa cidade, cuja fraude e miséria já foram amplamente explicitadas pelo antropólogo
catalão Manuel Delgado (2007, p. 239). Em suas próprias palavras: “la ciudad utópica de los diseñadores estrella y los políticos se levanta ciega ante las misérias que cobjia, surdomuda ante las
exclusiones que genera sin parar.”
Dadas as nossas pretensões (e limitações) deste breve ensaio, não se trata aqui de empreendermos um resgate da lógica do capital na produção do espaço urbano (LOJKINE, 1981; CASTELLS,
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2000; LEFEBVRE, 2006; TOPALOV, 2006). No entanto, é importante tê-la em mente para compreendermos que, no que tange os museus, tal relação com o território faz-se ainda mais especial
hoje em dia porque muitos deles vêm sendo mobilizados pelo poder público e pela iniciativa privada para além de sua função cultural. Ou, na verdade, e para sermos mais precisos, vêm sendo
mobilizados justamente por esta sua função, o que lhes permite funcionar como âncoras de projetos de revitalização urbana e, sobretudo, de gentrificação social de áreas tidas como degradas
pelo poder público, preparando-as para todo o tipo de investida do grande capital. Uma estratégia
urbanística baseada na mobilização produtiva do território e de suas relações, adotada pelo neoliberalismo desde a década de 1970, e que tem, na edificação do Centro Cultural Georges Pompidou, em Paris, no que tange o papel (renovado) dos museus, o seu “marco fundacional”. Uma urbanização ancorada na cultura (ARANTES, 2009) e em uma acumulação por espoliação (HARVEY,
2004), portanto.
No entanto, as transformações no regime de acumulação ocorridas a partir do mesmo
período e, em decorrência direta, a assunção de todo um novo instrumental teórico e conceitual
mais adequado aos novos tempos, fazem com que cogitemos o desenvolvimento – mesmo que
como pura especulação teórica – de outra forma-museu mais adequada à dimensão imaterial e
eminentemente acontecimental e circulante (territorial, portanto) da produção contemporânea.
Uma forma-museu que, mesmo que não extinga com as demais formas existentes (institucional,
comunitária,virtual etc.), as questione e supere, ao servir de “rota de fuga” alternativa às capturas
contemporâneas de nossos afetos e potencialidade criativa. Assim, para avançarmos com este
exercício especulativo, partiremos da estreita (histórica) relação que os museus mantêm com o
território, compreensão necessária para qualquer nova proposição.
Neste sentido, podemos ver, grosso modo, a relação dos museus com o território de duas
formas básicas, simplificadoras e generalizantes (com todos os riscos que isto implica, é claro):
a primeira delas, óbvia e imediata, reside no fato de que todo museu (pelo menos os do mundo
físico) é, em si e sempre, uma relação com um território: um espaço concreto onde habitamos,
pelo qual circulamos, no qual vivemos e a partir do qual produzimos. A segunda, já não tão necessariamente óbvia assim, é a de que todo museu também conforma, em si mesmo, ele próprio, um
lócus imaginário, como se ocupasse uma espécie de sobreterritório simbólico. A primeira seria
uma abordagem da questão que poderíamos chamar de “fisicalista”, a tangibilizar sua dimensão
institucional; a segunda, uma compreensão que chamaríamos de “simbólica”, a dar visibilidade a
sua presença em nosso imaginário como um “lugar de memória”, para nos valermos da expressão
de Nora (1993).
Pela dita compreensão “fisicalista” teríamos duas dinâmicas: a) por um lado, o fato que a
forma-museu moderna – modelo e estrutura com os quais lidamos ainda hoje – surge no século
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XVIII como uma instituição materializada em uma edificação, portanto situada concretamente em
uma determinada localidade, imbricada em (com) um determinado território. O que, inclusive,
não poderia ser diferente visto ser esta a condição necessária para a sua sobrevida, já que baseada
em uma lógica eminentemente subtrativa (no caso, a extração, para acumulação e exibição, dos já
mencionados objetos-informantes) e disciplinar; b) por outro, temos o fato que, a partir do século
XIX, esta forma-museu institucional, materializada em um edifício, inicia um gradual processo
de ampliação de sua atuação e passa a incorporar o próprio território circundante (encarado como
patrimônio). Isto quando ele já não se constitui a partir da própria musealização do território.
Desta ampliação de sua forma de agir (do edifício para o território, da coleção para o
patrimônio, do público para a população) advirá toda uma série de experiências museísticas que
culminará nos atuais museus comunitários, territoriais e afins¹ em toda a sua diversidade e complexidade: desde os museus a céu aberto escandinavos – inaugurados ainda na segunda metade
do século XIX – e os primeiros projetos franceses de ecomuseus – levados adiante já na década de
1930 – às experiências pós-1960 do museu atelier, dos museus de vizinhança, dos museus de território, museus de percurso, entre outros.
Para fins puramente esquemáticos e didáticos, todas estas experiências serão aqui chamadas genericamente de “fisicalistas” porque carregam em si, no nosso entender, de alguma forma,
esta estreita relação com o território onde ocorrem (ou a partir dos quais se organizam): seja a
partir de uma musealização subtrativa (no caso dos museus tradicionais) ou por conta de uma
musealização in situ (no caso dos museus comunitários ou territoriais pós-1960); seja porque possuem uma sede física (onde ocorrem suas ações ou de onde partem suas missões externas, aos
moldes das centrais de cálculo latourianas) ou porque, em não a existindo, ainda assim visam ancorar sua existência (mesmo que nômade) em espaços concretos diversos² (ainda que mutáveis).
Estes museus estão, neste sentido, sempre estreitamente relacionados a um espaço físico. Simbólico também, obviamente, pois social, porém de uma forma distinta da preconizada pela outra
compreensão que aqui será mobilizada.
Por esta, chamada de “simbólica” neste exercício meramente especulativo, nossa relação
com os museus é, por outro lado, estreita e indelevelmente marcada pelo advento da noção de
“lugares de memória”, expressão forjada na virada das décadas de 1970 para 1980 pelo historiador francês Pierre Nora (1993). Embora originalmente uma noção negativa, por intermédio dela
(embora não exclusivamente, é claro), no entanto, os museus foram dotados de uma aura (digamos assim) segundo a qual, enquanto “lugares de memória”, estariam, de certa forma, acima do
bem e do mal. Sua edificação seria um inquestionável bem à sociedade. Sua simples presença, um
explícito indicativo de civilidade. Seriam “lugares de memória” porque conteriam em seu interior
as marcas, as expressões dos acontecimentos (memoráveis) de nossa cidade, comunidade ou país;
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mas seriam “lugares de memória” também porque expressariam, eles próprios, um marco afetivo na paisagem, uma baliza na vida cotidiana, uma presença (supostamente positiva) em nosso
imaginário.
Dada a perversidade dessa dinâmica semântico-simbólica (que só faz reforçar as diretrizes
ainda vigentes em muitos museus de não se tocar nos objetos, de não intervir na construção, de
não correr ou falar alto em seus salões, de não assumi-los, enfim, como partes da vida cotidiana,
inclusive em toda a sua perecibilidade), dinâmica esta forjadora (de modo acrítico) do museu como
um suposto território mental perene e aprioristicamente positivo, instância justificadora de sua
presença em qualquer política de revitalização urbanística (como criticar a construção de um novo
museu, poderiam se perguntar?), faz-se necessária uma releitura crítica da noção (e a sua superação).

2. O “problema” dos “lugares de memória”
Os “lugares de memória”, em Nora (1993), são o fruto de uma constatação: o rápido desaparecimento da memória nacional francesa. Mas são também a expressão de uma perda: a do elo
secular que o historiador identificava existir, no passado, entre memória e história. Não à toa decreta: “fala-se tanto de memória porque ela não existe mais” (NORA, 1993, p.7).
Quando de sua formulação, percebia o autor que, ao menos na França, não se vivia mais o
passado como parte de uma continuidade retrospectiva; na verdade, relembrava-se dele enquanto
uma descontinuidade posta à luz do dia, através de uma memória-arquivo, uma memória-dever,
uma memória-distância. Pura representação em uma “era de comemoração”. Não a da Nação, dos
sujeitos históricos, de certas instâncias-chave de difusão e efetivação (como manuais escolares e
praças públicas), mas “uma comemoração remodelada, ‘metamorfoseada’, nutrida (...) pela multiplicidade de identidades de grupos particulares, que se desdobravam na diversidade de eventos
dos mais variados matizes e perfis, sem que houvesse critério ordenador e hierarquizador” (GONÇALVES, 2012, p.27).
No contexto de elaboração da noção, apontava o autor que se vivia um eterno presente, fruto
de uma aceleração da história baseada em uma mundialização das relações e no papel exercido,
neste processo, pelos meios de comunicação de massa. A história tornava-se mais dinâmica: a
duração do fato era a duração da notícia. Vivia-se um poder / dever de mudança e a distância entre
o que ele considerava uma “memória verdadeira” e o registro / narração (história) que se faz do
passado. E acrescenta: “Se habitássemos ainda nossa memória não teríamos necessidade de lhe
consagrar lugares. (...) Cada gesto, até o mais cotidiano, seria vivido como uma repetição religiosa
daquilo que sempre se fez, numa identificação carnal do ato e do sentido” (NORA, 1993, p.8-9).
Segurar traços e vestígios, neste sentido, funcionaria como uma oposição ao efeito desintegrador da mundialização, da aceleração da história. Para Hartog (2006, p.266), “os ‘Lugares de
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Memória’ (...) chegaram ao diagnóstico de uma “patrimonialização” da história da França, senão
da França mesma, na medida em que a mudança de um regime de memória a outro nos fazia
sair da ‘história-memória’ para entrar em uma ‘história-patrimônio’.” Os “lugares de memória”
surgem, assim, como encruzilhada de dois movimentos: um histórico (fim de uma tradição de
memória) e um historiográfico (reflexão da história sobre si mesma). A expressão do desaparecimento de um capital que se vivia na intimidade da memória e que se passava a viver apenas na
reconstituição histórica: “os lugares de memória são, antes de tudo, restos. (...) É a desritualizaçãi
de nosso mundo que faz aparecer a noção.” (NORA, 1993, p.13).
Fruto de uma valorização mais do novo do que do antigo, do jovem do que do velho, do futuro
do que do passado. Um mundo no qual museus, arquivos, cemitérios, aniversários etc. tornam-se
os marcos testemunhais de uma outra era, marcos de uma ilusão de eternidade: “rituais de uma
sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza” (NORA, 1993,
p.13), frutos de que não se há mais memória espontânea. Para o autor, os “lugares de memória”
seriam, assim, como que bastiões, mas somente por conta do fato de que o que eles defendem
encontra-se ameaçado de destruição: eles não se transformariam em “lugares de memória” se
ainda vivêssemos as lembranças às quais eles estão relacionados, nem se a história deles não se
apoderasse para deformá-los. E são, como apontado por Nora (1993), loci nos três sentidos: espacial (como no caso de um arquivo), funcional (como no caso de um manual escolar) e simbólico
(como no caso de um minuto de silêncio), cujas dimensões interagem entre si.
Os “lugares de memória” são também, portanto, expressão de todo um processo de construção de sentidos, de transmutação simbólica ao redor desses conteúdos, desses marcos (materiais e imateriais) na paisagem (física ou social). São o fruto de uma história que sente necessidade
de inventá-los com medo que a memória ali contida se extingua.
Apesar de sua imprecisão – o que, de fato, não pode ser assim qualificado? –, a expressão
“lugares de memória” popularizou-se entre um público não acadêmico e foi apropriada pela
própria era da comemoração que tentou denunciar.
Hoje, tudo é “lugar de memória”, “como se a memória tivesse valor em si mesma e fosse
a expressão da verdade pura e do supremo bem; como se o esquecimento fosse mal ou um vírus
criminoso que devesse ser combatido” (CHAGAS, 2011, p.12). Como se memória só existisse tangibilizada em algum tipo de suporte (material ou não) ao invés de ser uma relação. Como se ela
não se renovasse permanentemente a cada movimento de invenção do cotidiano (CERTEAU,
2009). Como se não fosse sempre uma atitude ética e política, desconsiderando-se que “há sempre uma concepção de memória social implicada na escolha do que conservar e do que interrogar”
(GONDAR, 2005, p.17).

247

3. Pela superação dos “lugares de memória”: o capitalismo cognitivo
e os “lugares comuns”
Encontramo-nos hoje, trinta anos após a formulação da expressão “lugares de memória”,
no entanto, em um regime de acumulação distinto do que fez a glória da França analisada por
Pierre Nora. Um regime de acumulação que “implica a mobilização da subjetividade do trabalhador, de sua capacidade de enfrentar o aleatório, o imprevisível, o evento” (COCCO, 1999, p.270).
Uma transformação radical no modo de produção – que passou de material a imaterial, de fabril a
cognitivo – ocorrida concomitantemente àquela formulação (um processo para o qual Pierre Nora
não se atentou, muito menos soube vislumbrar sua real significação).
Embora o Uno dessa multidão que vem saindo às ruas sistematicamente nos últimos anos
em todo o mundo não seja mais o Estado, ainda assim aquela noção requer uma unidade. E esta
unidade é exercida pela “linguagem, o intelecto, as faculdades do gênero humano. O Uno não é
mais uma promessa, mas uma premissa” (VIRNO, 2001, p.4). E podemos entender a emergência
dessa premissa pela noção marxista de general intellect: o intelecto – “a vida da mente” – tornado público e posto em primeiro plano, resultando daí que “a estrutura linguística mais geral e
abstrata se faça instrumento para orientar a própria conduta” dos indivíduos.
Tais estruturas gerais tornadas públicas são os chamados “lugares comuns”, e nada mais são
do que “a forma lógico-linguística que alinhava todos os discursos”, ou seja, o “epicentro desse
animal linguístico que é o ser humano” (VIRNO, 2001, p.15). Os “lugares comuns” publicizados
na contemporaneidade tornam-se os substitutos recorrentes, por sua vez, da ideia aristotélica de
“lugares especiais” (modos de dizer e pensar que somente se desenvolvem junto a um ou outro
âmbito da vida associada), ou seja, as chamadas “comunidades substanciais”: a agremiação de
futebol, a congregação religiosa, a seção do partido etc. Estes “lugares especiais” – ou seriam “lugares de memória”? – dissolveram-se, embora não tenham desaparecido. Apenas não são mais
responsáveis por apontar a direção, não fornecem mais “um critério de orientação, uma busca
confiável, um conjunto de hábitos específicos, de modos específicos de dizer/pensar” (VIRNO,
2001, p.14). Por todos os lados, ao contrário, reportamo-nos a uma mesma base de construções
lógico-linguísticas (fundamentais ou mesmo gerais), e não mais a códigos ético-comunicativos
setoriais. É este caráter exterior, social e coletivo da atividade intelectual que se torna, hoje em dia
– e mesmo para Marx, já no século XIX –, “o verdadeiro motor da produção de riqueza” (VIRNO,
2001, p.8-9). Base, inclusive, no nosso entender, para a plena compreensão da dinâmica (sempre
viva) do fazer-memória na contemporaneidade.
A dissolução desses “lugares especiais”, no entanto, engendra a adoção dos “lugares comuns” não porque alguém assim o decida, mas por conta de um desejo de obter proteção em uma
sociedade privada de tais códigos comunitários³. E por dispor desses “lugares comuns” ao qual
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possa recorrer, a multidão “não converge numa vontade geral (...) [assim como] pode buscar uma
esfera pública não estatal. Os muitos, enquanto muitos, têm como base o pedestal da publicidade
do intelecto: para o bem e para o mal” (VIRNO, 2001, p.11).
Não pensemos com isso, porém, que a multidão marca – ou marcará – o fim da classe trabalhadora. Virno (2001) ressalta que esta, na verdade, não se reduz a uma simples coincidência
com determinados hábitos, usos ou costumes. Significa, na verdade, tão somente o sujeito produtor de mais-valia. Neste sentido, a classe trabalhadora no mundo contemporâneo – o trabalho
vivo subordinado – coincide com a própria noção de multidão, com sua cooperação cognitiva e
linguística, com a própria produção de memória. Trabalho e intelecto fundem-se na multidão e
fazem vir à tona a base sobre a qual esta noção se constrói no mundo contemporâneo: a partir da
desintegração da divisão clássica da experiência humana em trabalho (ou poiesis), ação política (ou
práxis) e intelecto (ou vida da mente). Uma distinção clara e precisa até a época fordista4, hoje sem
sentido, visto que o trabalho passou a absorver inúmeras características típicas à ação política,
com as quais se hibridizou, engendrando um dos traços fisionômicos da multidão contemporânea.
Esta subsunção de características da ação política ao processo de trabalho nos remete a outra importante característica da multidão contemporânea, central para a nossa proposição: o seu virtuosismo.
Por virtuosismo Virno (2001, p.15) compreende “a capacidade peculiar de um artista executante” sem, no entanto, restringir a definição de artista: este é tanto o exímio pianista quanto
o orador persuasivo; tanto o bailarino brilhante quanto o sacerdote de sermão sugestivo. O que
caracteriza a atividade do virtuoso é a execução de algo cuja finalidade encontra-se em si mesma,
sem se depositar em um produto acabado ou duradouro (a performance do bailarino não deixa atrás
de si um objeto palpável distinto da execução propriamente dita). Além disso, é algo que exige a
presença do outro, de um público. Seu sentido reside no fato, em si, de ser visto ou escutado. Para
o pensamento aristotélico, a produção de um objeto designa a existência do trabalho ou poiesis,
enquanto que a ação política ou práxis resulta de um ato cujo fim encontra-se em si mesmo. Diante
disso, toda ação política era/é virtuosa. Hoje, segundo Virno (2001) esta distinção não faz mais
tanto sentido.
“No pós-fordismo, aquele que produz mais-valia, comporta-se – desde um ponto de vista
estrutural, certamente – como um pianista, bailarino, etc. e, portanto, como um homem político.
(...) No pós-fordismo, o trabalho (...) se assemelha a uma execução virtuosa (sem obra)” (VIRNO,
2001, p.17).

4. Considerações finais
Gostaríamos de fechar este breve ensaio dizendo que é esta execução sem obra, virtuosística, que se dá por todo o território, na circulação, na interação das subjetividades, em meio a
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uma linguagem engendradora dos “lugares comuns” aos quais Virno (2001) se refere, que aqui
assumimos como noção mais adequada do que a de “lugares de memória”. Principalmente em
tempos de manifestação explícita de nossa excedência multitudinária, a demandar, no nosso entender, uma forma-museu não subtrativa, não representacional, afeita ao seu caráter afetivo, acontecimental. Esta forma-museu não pode ser mais uma materialização medrosa (pois diante do
risco da perda), a expressão de algo onde não há mais memória vivida (uma falácia, visto que ela
sempre há, pois pura relação). Talvez ela nem se materialize, na verdade, uma vez que acontece
nos “lugares comuns” e no comum dos lugares – lugares linguísticos, mas também territoriais,
físicos, afetivos, produzidos pela interação das subjetividades. Um “lugar”, enfim, desses que só
existem porque nele há espíritos múltiplos, ali escondidos em silêncio, que podemos evocar, como
bem disse Certeau (2009, p.175). Um espaço vivo – material e/ou simbólico – que se define por ser
identitário, relacional e histórico, como bem assinalou Augé (1994). Algo sobre o qual (ou a partir
do que) façamos valer nosso direito, não apenas o de (sobre)viver ou de habitar, mas também o
de circular visto que é por este gesto, pelo livre ato de caminhar, que nos apropriamos do sistema
topográfico; que podemos realizar espacialmente o lugar; e que implicamos relações, ou seja, empreendemos contratos pragmáticos sob a forma de movimentos, como se aquele simples ato (o
caminhar) fosse um “espaço de enunciação” (CERTEAU, 2009, p.164). O direito à cidade, portanto,
já preconizado por Lefebvre (2008) é, portanto, acima de tudo, um fazer-cidade (e, por extensão,
um fazer-memória, em um [re]inventar permanente dos “lugares comuns”, em um jogo contínuo
e dinâmico entre potência de lembrar e desejo de esquecer).
Uma forma de animar (no sentido latino de dotar de alma) o urbano. Aquilo que podemos
depreender por trás do registro da celebração de um casamento pelas ruas de Istambul, realizado
pelo coletivo Hackitectura como parte de um exercício / esforço de “mapeamento dos bens comuns” naquela cidade5.
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Algo, portanto, muito diferente dos institucionalizados “lugares de memória”, cuja imagem
positivada em nosso imaginário esconde, na verdade, uma falácia: a conformação de um nãolugar. Assim, para o levante contemporâneo da multidão, dessa multiplicidade de singularidades,
uma museologia da excedência, um museu-acontecimento que possa acontecer (e desaparecer, se
e quando necessário, sem medo de integralizar a perda) em meio a um “lugar comum”.

NOTAS
¹ Como este não pretende ser um estudo exaustivo das diferenças práticas e conceituais de todas
estas experiências ao longo dos tempos, adotaremos aqui a perspectiva de Varine (2012, p.182183): “Pessoalmente (...) prefiro conservar o termo ‘museu’ e atribuir-lhe um qualificativo que
define sua principal característica: museu comunitário, se ele emana realmente de uma comunidade particular; museu de território, se ele representa a complexidade de um conjunto de comunidades que coexistem em um pays; museu de sítio (monumental, industrial, arqueológico) ou
ainda centro de interpretação, quando este último termo reflete bem a vontade de traduzir uma
paisagem, uma história, um personagem, um fato, um problema”.
² Segundo Chagas (2005, p.131): “Quando nos anos 1990, em reunião de trabalho, um dos responsáveis pelo Museu Etnológico de Monte Redondo, em Portugal, afirmou que ‘o Museu é a taberna
do Rui, quando lá nos reunimos para a tomada de decisões, e também a casa do Joaquim Figueirinha, em Genève, quando lá estamos trabalhando’, estava deliberadamente desgeografizando o
Museu”. No entanto, para o fim a que se propõe este breve ensaio, ainda assim se mantinha a sua
relação fisicalista com o território.
³ A dialética temor-proteção é, para Virno (2001), uma das três formas de aproximação da questão
da multidão. As outras duas são, de um lado, a relação entre a multidão e a crise da tripartição Trabalho, Política e Pensamento (da qual sintetizaremos, neste ensaio, alguns de seus principais aspectos); e, de outro, a subjetivação da multidão através de três categorias: individuação, tagarelice
e curiosidade (que não serão alvos deste texto).
4

“O trabalho é a troca orgânica com a natureza, produção de novos objetos, processo repetitivo e

previsível. O intelecto puro possui uma índole solitária e não-aparente: a meditação do pensador
escapa do olhar dos outros; a reflexão teórica silencia o mundo das aparências. Diferentemente
do trabalho, a ação política intervém nas relações sociais, não sobre os materiais naturais; tem a
ver com o possível e o imprevisto; não preenche de objetos ulteriores o contexto onde opera, mas
modifica esse contexto mesmo. (...) Pois bem, essa antiga tripartição, todavia, (...) é precisamente
a que entrou em decadência. Dissolveram-se os confins entre a pura atividade intelectual, a ação
política e o trabalho” (VIRNO, 2001, p.14).
5

Cf. http://hackitectura.net/blog/ (consultado em 10 ago. 2014).
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Parceria entre o Museu e a
comunidade:
prática museológica
desenvolvida pela Museu
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Esta pesquisa defende a possibilidade do museu atuar em parceria com a
comunidade, a fim de cumprir a função social exigida na contemporaneidade, a partir das ações desenvolvidas pelo Museu Eugênio Teixeira Leal/
Memorial do Banco Econômico – METL/MBE, localizado no Pelourinho/
Salvador/Bahia. Assim, utilizando-se o método estudo de caso, percebeu-se que, para os colaboradores do museu, a melhoria da comunidade
era a base de toda a prática museológica. Para a comunidade, o METL/
MBE representa um espaço, sinônimo de tranquilidade, segurança, formação e aprendizagem. Conclui-se que o espaço museológico apresentado vem atuando de forma integrada ao meio em que é parte integrante,
cumprindo, portanto, com seu papel e a função social.

Palavras-chave: Função Social do Museu, Funcionamento do Museu,
Museu como Organização Aberta, Comunicação Museológica, Gestão
Museológica.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, os discursos construídos pelos museus não podem mais refletir a visão única e distante dos mesmos. “Única” por ser resultante do posicionamento direto dos colaboradores
do museu e, “distante” por ser baseado nas necessidades culturais exclusivas do meio interno,
não considerando a realidade externa as quais os museus pertencem. Afirma-se isso pois, na contemporaneidade, o museu deve
[…] ser uma instituição a serviço da sociedade da qual é parte integrante e que possui
em si os elementos que lhe permitirem participar na formação da consciência das comunidades que serve; o museu deve contribuir para levar essas comunidades a agir […]
(ARAÚJO, 2004, p.4).

Ou seja, nos dias atuais, a missão organizacional dos espaços museais precisa estar voltada
para o desenvolvimento social do meio, no sentido de contribuir com a melhoria da qualidade de
vida das comunidades as quais os museus necessitam servir. Para que tal fato ocorra, torna-se
fundamental o envolvimento direto destes museus com a comunidade.
Para a área da gestão, este envolvimento só atingirá os resultados esperados, à medida que
os museus passarem a atuar enquanto organizações abertas ou sistema aberto. Em nível conceitual,
[…] um sistema aberto é um sistema que troca matéria, energia e informação com o seu
meio: essas numerosas e diversificadas trocas permitem que o sistema se autoproduza,
tenha autorreferenciais, goze da autonomia e possa auto-organizar-se (FREIXO, 2011,
p.159).

Por estamos na Sociedade das Organizações, o museu, enquanto um dos grupos sociais que
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compõem esta sociedade, direta ou indiretamente, ao mesmo tempo em que influencia os demais
grupos, acaba por ser influenciado por eles, conforme defendido, na década de 90, por Arménio
Rego e na década seguinte por Gregory Bateson, a partir da “perspectiva ecológica”, apresentada
no artigo de Yuha Jung.
Para os autores, a organização museológica por fazer parte de um grande sistema, também
conhecido como Meio ou Meio Ambiente, composto por “[…] todas as pessoas, organizações,
sociedades interconectados e interdependentes através de uma rede comunicativa e interativa”
(JUNG, 2011, p.323), sua sobrevivência dependerá, exclusivamente, da sua relação e inter-relação
com os demais elementos que compõem tal meio.
Por assim entender, a prática museológica desenvolvida pelo Museu Eugênio Teixeira Leal/
Memorial do Banco Econômico – METL/MBE, desde os anos 2000, vem agregando à missão organizacional, a melhoria da qualidade de vida dos moradores da Favela Nova Esperança, já que que a
região do Pelourinho, além da circulação dos inúmeros turistas nacionais e internacionais, é palco
de inúmeros problemas, típicos das regiões periféricas, tais como: desemprego, evasão escolar,
drogas, prostituição, exclusão social e tantos outros.
Nesta perspectiva, sem deixar de lado as práticas tradicionais e atendimento aos turistas que
visitam o Pelourinho, ações inovadoras, as quais envolvem os moradores locais, passaram a fazer
parte do cotidiano do respectivo Museu. Mediante o exposto, este artigo visa demonstrar que um
espaço museal, diante dos desafios da contemporaneidade, consegue cumprir seu papel social,
conforme apresentado a seguir.

2 METL/MBE: UM POUCO DE SUA HISTÓRIA
Inaugurado em 11 de dezembro de 1984, pelas mãos do Dr. Ângelo Calmon de Sá, como parte
do programa comemorativo dos 150 anos do Banco Econômico

S.A., o METL/MBE foi instalado

em um casarão do século XIX, adquirido para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no início da
década de 80 do século XX.

256

Composto por um museu, uma biblioteca, um arquivo, um cineteatro, salas para exposições
de curta duração, salas de exposição de longa duração, o METL/MBE passa a ser um complexo,
cujas ações não se voltam, exclusivamente, à prática museal. Pelo contrário, para melhor desenvolver suas ações, a biblioteca, pela Portaria nº 060/2008, de 23 de Setembro de 2008 recebeu, por
parte do Ministério da Cultura, o título de Ponto de Leitura.
Com tal nomeação, o METL/MBE passou a ser a única organização museológica a receber tal
título, em relação não só aos demais museus, mas também em relação às demais bibliotecas regionais. Um outro diferencial deste museu volta-se à preocupação em se tornar acessível a todos,
sendo, também, o único espaço da localidade a oferecer instalações para deficientes, bem como ar
refrigerado, a fim de minimizar a alta temperatura de Salvador.

Localizado no centro histórico de Salvador, mais especificamente na comunidade do Pelourinho, o METL/MBE, encontra-se inserido na região mundialmente conhecida e visitada por
inúmeros turistas nacionais e internacionais, por trazer consigo a beleza de seu conjunto arquitetônico colonial barroco português. Cabe salientar que tal região não só é parte integrante do
Patrimônio Histórico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
mas também é considerada Patrimônio Mundial, pela UNESCO, a partir do ano de 1985, sendo
portanto, preservada desde então (DIFERENÇA...2012).

Mas, não se pode esquecer é que nem sempre tal região manteve tal respeito. Em nível
histórico, a região do Pelourinho, durante os anos 60 do século XX, sofreu um forte processo de
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degradação, com a modernização da cidade e a transferência de atividades econômicas para outras
regiões da capital baiana, acabando por transformar a região do centro histórico de Salvador em
um antro de prostituição e marginalidade. Tal situação manteve-se até o ano de 1991, quando o
governo baiano deu início ao processo de restauração da referida área, com a finalidade de tornar
o Pelourinho em uma área fortemente atrativa para turistas.
Após restaurada, a comunidade do Pelourinho ganhou mais força e voltou a ser passagem
obrigatória aos vários turistas. Todavia, manteve sua população carente. Isso implica frisar que,
atualmente, a comunidade do Pelourinho, além de contar com o vai e vem de turistas nacionais e
internacionais, continua presenciando os problemas supracitados, os quais tanto continuam a existir, quanto em maior força, em decorrência das crises econômicas mundiais, as quais acabaram
por afetar a todos de uma forma geral.
É nessa atmosfera a qual reúne tanto os visitantes, quanto os moradores locais, repletos
de necessidades sociais, políticas e culturais é que o METL/MBE encontra-se a desenvolver suas
atividades. Como dito, somente a partir dos anos 2000 é que a prática museal proposta pelo METL/
MBE passou a considerar a comunidade como base de suas ações. Desde sua criação, o museu se
manteve sempre presente junto à comunidade, mas não para a comunidade. Suas programações
mantinham-se distantes, em relação à população local. Após tal data, a visão do papel social dos
museus começou a ser defendida sob outro prisma, passando este, enquanto organização, a assumir a ideia de que necessitaria ser feito pela comunidade e para a comunidade.
Assim, paralelamente, às ações tradicionais, programações direcionadas às crianças, adolescentes e jovens da comunidade começaram a fazer parte da prática do METL/MBE. Progressivamente, o envolvimento dos colaboradores com as programações propostas pela sua direção
foram se tornando realidade e, no ano de 2007, de forma mais intensa, o Museu começou a atuar
enquanto organização aberta, isto é, voltado verdadeiramente para a comunidade, no sentido de
contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moravam em seu entorno.
Por meio de seus projetos o METL/MBE vem procurando envolver cada vez mais grupos de
visitantes específicos, no sentido de atender suas necessidades culturais, juntamente com a oferta
de serviços aos turistas, por acreditar que as práticas tradicionais e demais ações básicas da Museologia são igualmente importantes para a ação museológica, devido a própria natureza dos museus. Os museus necessitam, mais do que nunca, atuarem de forma integrada à comunidade, pois
na contemporaneidade, intensificou-se o discurso criado anos atrás, ou seja, de que o papel social
dos museus deve se voltar para o desenvolvimento social do meio em que são partes integrantes.
Além disso, a área da gestão defende a ideia de que os museus, enquanto organizações, precisam se manter em harmonia com o meio, caso não queiram entrar em estado de entropia e, consequentemente, falência. Nesta perspectiva, os museus necessitam desempenhar uma postura
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pró-ativa, a fim de contribuir com a mudança do indivíduo (conhecimento, atitude e habilidade).
Isso quer dizer que os museus não podem mais permanecer com a imagem de edifícios frios e distantes, abertos somente para os visitantes mais privilegiados. Precisam fazer parte do
meio, transformando-se em patrimônios locais. Para isso, independente do campo disciplinar,
cabem aos museus, tomarem como base os anseios das comunidades interna e externa as quais
são responsáveis. Posto isto, frisa-se que o envolvimento entre museu e comunidade torna-se
necessário.
Tal pressuposto afasta o modelo padrão de comunicação, o qual é responsável pela oferta de
discursos padronizados. Os museus necessitam procurar oferecer suas programações com base
nas necessidades do público externo e, eventualmente, motivar uma transformação na forma de
pensar dos mesmos, além de se voltarem, também, para os anseios do público interno (DODD,
2001, p.22). Mediante o exposto, passar a fazer uso da comunicação bilateral é aqui defendido
como o primeiro passo para a transformação dos museus em organizações abertas, por apresentar a reciprocidade como a base de todo o processo comunicacional. Corroborando com o que está
sendo tratado, a prática museal desenvolvida pelo METL/MBE, baseia-se no processo dialógico
entre museu e comunidade, ainda durante a etapa de planejamento das programações. Consequentemente, os discursos oferecidos aos públicos, cujas ações se destinam, mantêm o mesmo
processo de significação dos visitantes, alcançando o sucesso esperado.
Para fazer a diferença, o museu necessita se preocupar não com

“o que oferecer”,

mas sim, “como oferecer” e “o que esperar com tal ação”. Para isso manter-se de forma pró-ativa
faz parte deste contexto, pois o importante é oferecer tanto o que a comunidade espera, quanto
antecipar-se às outras necessidades.
No que se refere às programações de longa duração, com o objetivo de atrair a atenção dos
visitantes, os discursos contam com o auxílio de ações interativas, a fim do visitante, de forma
prazerosa, construa novos conhecimentos.

Para as ações destinadas à população local, a equipe do METL/MBE desenvolve atividades,
por meio de programas socioeducativos, projetos patrocinados, além de suas exposições. Quanto a
estas, o museu estabelece uma interessante parceria com os artistas locais. O espaço museológico
lhe é aberto, gratuitamente, desde que, em troca, e também de forma gratuita, o artista ofereça à
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comunidade oficinas, de modo a contribuir com o desenvolvimento local.

Quanto aos projetos socioeducativos, estes são ofertados pelo Museu durante o ano todo.
Dentre tais projetos citam-se:
a) AEIOUtubro: promove a educação sociocultural a crianças em situação de risco, através
das várias linguagens artísticas e brincadeiras tradicionais.
b) Estágio Supervisionado: contribui com a formação dos alunos dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, Turismo e 2º. Grau.
c) Inclusão Sócio-Digital: disponibiliza computadores para estudo, pesquisa e entretenimento dos estudantes e pessoas da comunidade local, que vêm aprender informática, uma das
ferramentas mais importantes na atualidade.
d) Moral da História: exibe filmes infantis, para o público infanto-juvenil, a fim de despertar nas crianças e adolescentes as boas ações, através de uma discussão informal sobre os valores
éticos e morais embutidos nos enredos.
e) Programa Museu Escola: recebe e realiza visitas programadas no Museu e nas escolas.
f) Varal Cultural: exibe slides, desenhos, recortes, colagens de revistas e visitação exploratória, até a criação da exposição pelos participantes, com os elementos trabalhados.
g) Natal em Você: resgata valores morais e culturais que foram substituídos em nome da
modernidade.
h) Projeto Cultura Popular: mostra vídeos sobre manifestações folclóricas desenvolvidas
no Estado, em quatro sessões diárias e apresentação de vários grupos folclóricos, pelas ruas do
Pelourinho.
i) Outras Ações: visam oportunizar vários grupos sociais a desenvolver suas ações dentro do
espaço do museu, tais como: oficinas, cursos, congressos, seminários, além da elaboração de projetos para captação de recursos financeiros, a documentação museológica, arquivística, bibliográfica e de recursos audiovisuais, informatização dos mesmos, conservação e restauração desses
acervos.
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Como toda organização, o METL/MBE apresenta limitações, bem como aspectos positivos e
negativos. Mas, o importante a dizer é que todos os colaboradores do museu estão a caminhar na
mesma direção, tendo clara compreensão da missão proposta pela organização.
Neste contexto, é visível a presença da comunidade nas atividades ofertadas pelo METL/
MBE, independente da raça, cor, classe social, faixa etária, interesses culturais, já que a criança,
o idoso, o negro, o branco, o rico, o pobre, o portador de deficiências, o homossexual, o heterossexual, o católico, o protestante, o espírita, o ateu, a mãe de família, o desempregado e tantos
outros integrantes da comunidade são todos recebidos e trabalhados pelo mesmo com a mesma
dedicação, profissionalismo e, sobretudo, respeito, afinal como dito pela auxiliar da Biblioteca é
obrigação do museu servir bem o visitante, de modo a fazer com que este tenha “[…] o prazer de
vim pr’aqui […]”¹ .

3 CONCLUSÃO
O museu necessita construir um conhecimento seguro sobre o meio em que atua para garantir que as informações a serem transmitidas pelas coleções cumpram, de fato, as expectativas
estabelecidas ainda durante a etapa de planejamento das ações a serem ofertadas à comunidade.
Para isso, o processo comunicacional entre museu e visitantes necessita apresentar o mesmo processo de significação, pois a comunidade só passará a se envolver com as programações ofertadas,
à medida que o discurso museológico expressar autenticidade.
Progressivamente o METL/MBE vem estabelecendo uma prática voltada para a inclusão da
comunidade em seu contexto, no sentido de deixar de ser considerado, pela comunidade, como um
espaço destinado apenas aos turistas, longe da sua realidade para se transformar em um espaço
de todos, uma vez que suas programações são estabelecidas com a finalidade de gerar a melhoria
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da qualidade de vida, sobretudo, das crianças, adolescentes e jovens da comunidade. O reflexo da
prática positiva do METL/MBE pode ser confirmada, por meio do pensamento de um dos jovens
que participou do Projeto Passaporte do Futuro, o qual ao se referir sobre a mudança que o museu
trouxe para sua vida, diz:
[…] a mudança que fizeram em mim, certo? […] os professores daqui do museu tem
um…é…eles se dedicam a ensinar a comunidade, principalmente, a do Pelourinho…assim,...de como aprender, de como ser um pessoa é…estudiosa, […], passam pra gente de
como ter um sonho, um objetivo, que antes, quando a gente chega aqui…eu cheguei aqui
e não tinha um objetivo…se hoje em dia eu já tenho, por quê? Eles passaram pra mim
uma semente e daí…no caso eles querem…é…colher depois, que no caso é meu progresso
e da comunidade também […]² .

Para as crianças do entorno, o METL/MBE passou a ser utilizado como um ponto de encontro,
utilizado independentemente do horário dos projetos oferecidos pela Biblioteca. Tal fato vem se
tornando um sinônimo de tranquilidade para as mães, pois anteriormente, suas crianças ficavam
nas ruas, à mercê dos vários perigos urbanos, como comprovado no depoimento:
É […] depois do museu, ele [filho]…é…daqui pra casa. Ele vem…quer dizer, ele vem toda
hora, né?...(risos)…ele não esquece, então eu fico tranquila, porque eu fico no bar trabalhando com minha mãe. Eu nem me preocupo mais…é daqui pra casa³ .

O museu necessita atuar como um espaço de comunicação e aprendizagem, a partir do processo dialógico, a fim de fazer com que o conhecimento seja construído e não apenas transmitido,
passando o museu a ser um instrumento transformador. Neste sentido, o METL/MBE apresenta
esta preocupação.
Afirma-se isso pois, a gestão do museu se preocupa não só com a oferta de ações destinadas
à formação dos adolescentes e jovens, mas também de garantir o ingresso desses jovens ao mercado de trabalho e/ou cursos de nível fundamental, médio e superior. Proporcionar um diferencial
nas vidas da juventude, corresponde a um dos objetivos do METL/MBE, o que comprova o seu real
envolvimento com a comunidade, levando-nos a concluir que o museu, mesmo diante dos desafios da contemporaneidade, está a tentar contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da Favela Nova Esperança, sobretudo das crianças, adolescentes e jovens da comunidade,
podendo, portanto, ser considerada uma organização aberta, cumpridora de seu papel social.
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NOTAS
¹ Informação coletada durante a entrevista com os colaboradores do METL/MBE, em fevereiro de
2012.
²Informação coletada de um jovem que foi aluno do Projeto Passaporte do Futuro. Por influência
do museu, hoje se encontra fazendo faculdade.
³Informação coletada de uma das mães, cujo filho participa dos projetos oferecidos pelo METL/
MBE.
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Analisamos a noção de autoria do curador na atualidade e alguns outros conceitos, tendo em consideração o projeto curatorial para criação do
Ponto de Memória Museu Virtual dos Brasileiros no Exterior. Na atualidade estamos testemunhando uma mudança nas concepções e papéis exercidos pelo curador de arte, tendo em vista a construção de obras artísticas, espaços, narrativas e imagens no âmbito dos mundos virtuais. De
acordo com Lévy, muitas obras da cibercultura não têm limites nítidos,
são obras abertas. A abertura das obras reside justamente na constante
participação e interatividade do público, que atuam decisivamente como
co-autores das obras. Neste contexto, o sentido das obras são abertos e
múltiplos, tendendo à destotalização.
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Dentro do contexto da cibercultura, no ano de 2014 foi desenvolvido um projeto curatorial para um museu virtual, denominado inicialmente como “Museu Virtual de Brasileiros e Brasileiras no Exterior- Grécia”¹ . O projeto pretendeu constituir um Ponto de Memória no Exterior,
tendo como público-alvo primeiramente os brasileiros residentes na Grécia. A proposta envolveu
a criação de uma plataforma interativa, a qual recebe constantemente materiais e depoimentos
audiovisuais enviados pelo público, com a intenção de promover o registro da memória e da livre
expressão artística dos membros desta comunidade. O ponto de partida foi a motivação para que
a comunidade fizesse uso deste espaço museal no verdadeiro espírito de apropriação, resultado
de um processo dialógico e colaborativo. Deve-se ressaltar que o projeto propôs-se a concepção
de um museu virtual, um museu que existe de forma integral na virtualidade, sem nenhum correspondente físico.
Para desenvolver este projeto, foi proposta uma pesquisa curatorial envolvendo diversos
conceitos² . Considerou-se, deste modo, que a criação de um Museu Virtual interativo constituiria um espaço fértil para o exame das noções autorais ligadas à curadoria de arte, assim como de
questões ligadas à participação do público na preservação (e na criação) da sua memória. A participação ativa da comunidade na construção do seu espaço museológico, bem como a atuação dos
membros da comunidade como protagonistas dos depoimentos e materiais audiovisuais enviados
através da plataforma interativa constituem, assim, fatores que podem ser estudados visando à
reflexão destes conceitos na contemporaneidade.

O curador/autor na cibercultura
Assiste-se a uma mudança nas concepções e nos papéis exercidos pelo curador de arte
na atualidade, tendo em vista a construção de obras artísticas, espaços, narrativas e imagens no
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âmbito dos mundos virtuais. Segundo Lévy (1999, p.147), “os testemunhos artísticos da cibercultura são obras-fluxo, obras-processo, ou mesmo obras-acontecimento (…). Muitas obras da
cibercultura não possuem limites nítidos. São obras abertas.” A abertura das obras, identificada
por Levy, reside justamente no fato de que elas contam com a participação constante e com a interatividade do público, que atua de maneira decisiva como co-autor das obras. Neste contexto, os
significados das obras se pretendem abertos ou múltiplos, tendendo a uma destotalização.
Heinich e Pollack (1996, p.237) afirmam que na contemporaneidade assistimos a novas
funções e posições do curador, que o elevam à posição de criador. Estas novas funções provocam
diversas reflexões, principalmente em relação à noção de autoria atribuída a este curador-criador,
levando-se em conta o seu novo status no sistema das artes e a participação do público no âmbito
da cibercultura.
O papel do curador pode ser pensado através das proposições de Levy (1999, p147), que
afirma que “o fiador da totalização da obra, ou seja, do fechamento de seu sentido, é o autor”. Segundo ele afirma, ainda que o significado da obra pretende ser aberto ou múltiplo, ainda assim é
possível pressupor o papel de um autor, a partir do momento em que temos um delineamento de
intenções, a decodificação de um projeto, uma expressão social ou mesmo um inconsciente.
Em relação à escrita, Foucault (2006) afirmou o quão problemáticas são as noções de individualidade do autor e de unidade da obra, apontando a desaparição do autor após Mallarmé como
um acontecimento que não cessa. Admitindo então a morte do autor, assim como foi problematizada por Foucault e proclamada por Barthes (1988), o exame das noções de autoria atribuídas ao
curador de arte em espaços virtuais pressupõe que o compartilhamento das funções demiúrgicas
com o público é um processo infinito e ilimitado. A noção da morte do autor, neste caso específico,
pode ser considerada como um fundamento, onde o apagamento do autor/curador gera a possibilidade de criação artística.
Deve-se observar que as noções de autor, original e obra nas últimas décadas foram substituídas pelas noções de processos artísticos abertos, coletivos e livres (LEMOS, 2005), tendo em
vista a instauração de uma cultura da participação e da conectividade em rede. Desta forma, ainda
que haja um projeto pré-definido por um curador/autor no âmbito da cibercultura, a noção de autoria passa a ser uma noção compartilhada, na medida em que as obras admitem a participação do
público e estão abertas a reconfigurações infinitas.
Na arte contemporânea, a obra é constituída não apenas pelo artista mas também com a
necessária participação do espectador, o qual deixa de ocupar um posição passiva e passa a exercer
um papel ativo no processo artístico. Esta característica já havia sido notada por Cauquelin (2005,
passim), ao afirmar que a noção de autoria na arte contemporânea é deslocada do produtor para o
consumidor.
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Em todo caso, deve-se sublinhar também as características propícias da rede digital na
virtualidade como meio para promover a interatividade com o público. Como afirma Regil ,
A rede digital é, além disso, um meio para a criação. É um meio na medida em que
podemos convertê-lo em um laboratório-ateliê de construção permanente, de modificação constante de obras; é- no fim das contas – o ambiente ideal para a obra aberta, de
que falava Eco.(2006,p.1)

Regil cita a Umberto Eco, em sua célebre Obra Aberta, onde ele tece considerações sobre a
obra aberta, sobre a obra “em movimento” e sobre a abertura substancial de cada obra de arte
(ECO, 1991, passim). Regil acredita, portanto, que a rede digital representaria o ambiente propício
para promover esta abertura, devido às obras em estarem sempre em construção, um eterno work
in progress.

Mobilidade, interatividade e imaginação
Regil já havia notado a importância dos conceitos de mobilidade e de imaginação no âmbito da criação de museus virtuais:
Ao que parece, os museus virtuais existem também graças a um par de idéias provocadoras, geradas no século vinte, por dois franceses emblemáticos. De um lado, a idéia de
Marcel Duchamp em relação à criação de um museu transportável – uma maleta com
reproduções de suas obras em miniatura. E, por outro lado, o museu imaginário, de André Malraux. Museu transportável e museu imaginário têm uma forte relação com o que
conhecemos hoje como museu virtual (Regil, 2006, p.5).

Um dos conceitos norteadores do projeto aqui exposto foi o conceito de mobilidade, herdeiro da idéia de Duchamp. No âmbito de um museu virtual, foi pensada a forma mais acessível
de promover a interação com o público, transformando-os em criadores de obras audiovisuais,
através do uso de equipamentos eletrônicos caseiros, que invadiram o nosso cotidiano – os tablets, os smartphones, as câmeras de filmagem e câmeras fotográficas digitais, todas elas equipadas com aplicativos que permitem a filmagem de vídeos curtos e seu compartilhamento online.
Sendo assim, a partir de qualquer local, desde que haja acesso à internet e um equipamento compatível, é possível criar e acessar o acervo do museu (disponível constantemente na internet),
conferindo-lhe grande mobilidade.
Outro conceito que se destaca no projeto curatorial é a interatividade. Devido à crescente
participação do público na construção dos espaços virtuais, Lemos (2005) chama a atenção para o
conceito de citizen media (mídia do cidadão) e cita o fato de que as pessoas colocam suas versões
dos acontecimentos disponíveis na internet através de seus depoimentos e testemunhos gravados em imagens e vídeos, e como a internet provê às pessoas a possibilidade de expressarem sua
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voz, de publicá-la e compartilhá-la; atos que, antes do advento da internet, eram praticamente
impossíveis. Estas novas práticas promovem o exercício da polifonia e colocam o indivíduo participante na posição de autor, de criador de conteúdos.
Este princípio participativo e expressivo que emana do público foi aplicado no cerne da
proposta do Museu Virtual, na medida em que o projeto foi concebido como um espaço de livre
expressão, construído pela participação coletiva dos brasileiros que vivem no exterior, onde os
participantes se tornariam autores da obras, bem como obras do Museu ao mesmo tempo. Desta maneira, brasileiros que vivem em território estrangeiro, espalhados por diversos países do
mundo, se reunem em torno de um projeto compartilhado de criação de um acervo digital e de um
espaço de exibição virtual, capaz de acolher e exibir concomitantemente as diferenças individuais
e culturais de cada um. De acordo com Cauquelin ,
a arte é o local de reunião simbólica, unificador das diferenças, que deve exercer a função
de ligação e servir de substituto a uma coesão difícil de ser conseguida; em suma, deve
tomar o lugar do consenso político (CAUQUELIN, 2005,p.162).

Se entendermos a palavra “política” a partir do seu sentido etimológico, ou seja, como tudo
que diz respeito aos assuntos da pólis (cidade, em grego antigo), à coletividade, podemos entender
que a participação política promovida por este projeto não diz respeito à afiliação ou à ideologia de
um partido político ou outro, mas diz respeito às possibilidades mesmas desta reunião simbólica e
deste consenso de que nos fala Cauquelin. Sendo assim, os indivíduos são convidados a extrapolar
os limites de seu espaço individual para se integrarem em um projeto artístico compartilhado.
Finalmente, mas não de menor importância, deve-se ressaltar o conceito de imaginação,
herdeiro de Malraux (de acordo com a definição de Galil exposta acima), o qual foi associado à construção da memória, segundo Aristóteles. Em seu tratado De memoria et reminiscentia³ , Aristóteles ressaltou que a memória, devido ao seu caráter de arquivo de imagens, pertence à mesma parte
da alma que a imaginação: ela é um conjunto de imagens mentais das impressões sensoriais, com
um adicional temporal; trata-se de um conjunto de imagens de coisas do passado. A memória,
compreendida assim, não é o registro fidedigno de fatos reais acontecidos, mas uma recriação
mental de imagens a partir de impressões sensoriais. A rememoração, entendida desta forma é
uma atividade de fabricação de imagens, as quais possuem uma dimensão poética, compreendida
a partir dos significados do verbo grego poiên (fazer). Neste sentido, por si só, trata-se de uma arte
de cunho visual.
O ato poético de criação de imagens mentais que constituem a memória de cada indivíduo
é desdobrada, a partir do momento em que o público aceita o convite de representar sua memória
através da expressão audiovisual, seja ela em forma da filmagem de depoimentos narrativos, seja
através do registro de sua expressão artística. A memória, enquanto criação de imagens, é re-
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configurada pelo meio audiovisual. Este desdobramento reside em um movimento de representação da memória, a qual é também ela mesma uma representação mental, constituindo assim
uma representação de uma representação, uma mimese de uma mimese. Contudo, este processo
mimético não se resume a apenas dois níveis, pois pode-se considerar de modo mais amplo que
o público do museu virtual proposto estaria operando atos poéticos que podem ser subdivididos
em quatro níveis de atividades criadoras: a constituição de uma memória pessoal, a seleção de
imagens de sua memória, a representação desta memória através da linguagem audiovisual, e a
exposição desta representação em um espaço coletivo proposto pelo curador.
Sobre as novas potencialidades que se fundam com a criação de ambientes virtuais, Grossmann (2001,p.2) afirma que a virtualidade é “sem dúvida, uma nova fronteira para ações culturais
e artísticas, bem como de representação da arte e dos diversos modos culturais e ainda, repositório
interativo da memória coletiva e individual”. Deste modo, considera-se que o projeto curatorial
aqui exposto inaugura uma obra aberta, interativa, em movimento, participativa, criativa, política
e polifônica. Um museu que não é obra de um autor ou de um curador, mas que, junto ao público
participante compartilha do próprio fazer artístico.
Para encerrar estas reflexões, gostaria de citar Soares:
o que se percebe a partir de então é que cada vez mais, nos museus dos últimos dois séculos, a coleção, como principal objeto, dá lugar às experiências humanas no espaço musealizado. É, portanto, nestes novos modelos que irá se expressar a mudança de sentido pela
qual passa o Museu – que antes era orientado para o objeto e agora se volta para a sociedade, caracterizando o que alguns chamaram de “museu social” . (Soares, 2008, p.26)

As mudanças apontadas por Soares, que desviam o foco dos museus do acervo para as experiências humanas, abre novas perspectivas para pensar a função do museu na cibercultura, assim como o papel do curador e da arte neste contexto.
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NOTAS
¹ Projeto premiado em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Museus e pelo Ministério da Cultura, dentro do programa Pontos de Memória no Exterior.
² O projeto teve desdobramentos em outros projetos premiados com bolsas de pesquisa concedidas pela FAPEMIG e pelo PAPq/UEMG.
³ 450-24.
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Este texto é resultante das reflexões, sobre os processos de educação em
museus, produzidas ao longo do primeiro ano de execução do projeto de
pesquisa de Mestrado em Museologia. O texto começa interrogando sobre a especificidade ou a mera repetição do espaço escolar na realização
das ações educativas em museus. Na sequência apresenta reflexões sobre
como foram construídas as principais práticas e teorias que sustentam a
realização do trabalho educativo em Museus.
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Introdução - O museu como espaço de educação ou a repetição do
espaço escolar?

De acordo com o geógrafo Milton Santos, a relação com o espaço é resultado do constructo
sócio histórico temporal em que o ser humano tem papel fundamental “[...] é o resultado de uma
práxis coletiva que reproduz as relações sociais (e) evolui pelo movimento da sociedade total”
(SANTOS, 1978, p. 171). Considerando a teoria de Santos, o “espaço”, construído e vivido, reproduz as relações sociais e ideológicas de cada período histórico. Ponderando que as ideais e
ideologias legitimadas, na maior parte da história da humanidade, são a das sociedades que dominam o poder econômico, este “espaço” pode ser considerado como resultado das tramas sociais
construídas a partir do pensamento de uma minoria. Desta forma, Santos acredita que “[...] o
espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, uma estrutura subordinadasubordinante” (SANTOS, 1978, p. 145). Mas, é preciso também considerar que as mudanças ocorrem por um fator denominado tempo, e de acordo com as demandas sociais, o espaço passa em
determinados momentos históricos por reestruturação e reapropriação.
O espaço museu sofreu diversas mudanças ao longo do tempo. Foi reservado exclusivamente, durante um longo período, para poucos. Mas, ao longo de sua trajetória, seus profissionais
começaram a refletir sobre as mudanças sociais, levando à transformação deste espaço, tornando-o mais aberto às reflexões sobre a pluralidade social, associando-se às concepções de educação. Ao percorrer o histórico da constituição do museu é possível verificar essa estreita relação
com a educação e, assim como a educação, sofreu transformações ao longo da história, o museu
também vivenciou suas mudanças.
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Centrado nesse histórico entre Museu e Educação, este texto tem o intuito de fazer um apanhado sobre como o museu se constituiu como espaço de educação, passando pelos processos em
que este era exclusivo de minorias até o período em que se abre aos diversos públicos, através de
ações que o impulsionaram, e continuam a impulsionar, ao aprimoramento, cada vez maior, do
seu o papel educativo. A partir de meados do século XX foram produzidos importantes espaços
de diálogos e sistematizações neste campo, possibilitando a cunhagem de termos, conceitos e
metodologias para o trabalho educativo em museus. Conceitos como ação educativa, educação
patrimonial e educação museal.

Museu e educação no Brasil: contexto histórico.
O Brasil teve suas primeiras instituições museais a partir do século XIX. O primeiro museu
foi o Museu Real (1818), criado pela iniciativa de D. João VI. O monarca doou uma pequena coleção
de história natural e: “Por um longo período, o Museu manteve uma atuação modesta, adquirindo,
de fato, seu caráter cientifico somente no final do século XIX” (JULIÃO, 2006, p. 21). Esta autora
informa ainda que no final do século XIX surgiram outros museus: o Museu do Exército (1864),
o Museu da Marinha (1868), o Museu Paraense Emílio Goeldi (1866), o Museu Paranaense (1876)
e o Museu Paulista (1891). De Acordo com Cândido (2013, p. 37), os acervos se formavam com o
objetivo da buscar compreender as origens do povo brasileiro. Apesar da busca por compreensão
da história de formação dos brasileiros, ainda não ficavam explícitas as intenções educativas dos
museus no Brasil, o que ocorrerá na década de 20, do século XX.
Durante o século XX, a função dos museus como espaço educativo foi amplamente discutida,
resultando na elaboração de documentos que se tornaram referências da área, como a Declaração
do Rio de Janeiro, de 1958, documento elaborado durante o Seminário Regional da UNESCO sobre
a função Educativa dos Museus; os folhetos de Regina Real, que apresentavam a discussão sobre
a relação necessária entre museus e escolas - O museu ideal e Binômio: museu e educação - publicados entre meados das décadas de 1950 e 1960 pelo Ministério da Educação e Cultura; as Cartas
e Declarações oriundas da Mesa Redonda de Santiago, dos encontros do Conselho Internacional
de Museus (ICOM) e do Movimento Internacional para Nova Museologia (MINOM); em 1995 foi
criado, no Brasil, o Comitê de Educação e Ação Cultural – CECA, que tem por objetivo a ampliação dos
estudos nesta área, publicando importantes artigos sobre a relação museu e educação, que serviram de base para a construção, a partir de 2012, do Documento Preliminar do Programa Nacional de
Educação Museal (DPPNEM). Esses documentos, além de discutir a função educativa dos museus,
ofereceram importantes diretrizes para o melhor desenvolvimento das ações educativas em museus. Neste sentido, é importante destacar ainda a Política Nacional de Museus (PNM), de 2003, a
Carta de Petrópolis, elaborada no I Encontro de Educadores do IBRAM em 2010, e o Plano Nacional
Setorial de Museus (PNSM) que também contribuíram para a consolidação dos estudos nesta área
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(DPPNEM, 2014, p. 3).
O que esses documentos apontam como relevante é a promoção de debates entre os profissionais de museus sobre os processos educacionais realizados nas instituições, colaborando para a
reflexão sobre o papel que o museu deve assumir quando se trata da aplicação de metodologias educacionais a serem utilizadas nesses espaços. A elaboração de metodologias que se fundamentam
nas especificidades dos museus, no patrimônio e na colaboração para o desenvolvimento cultural,
social, econômico, regional e local demonstra que as instituições museológicas estão preocupadas
com uma ação mais ampla, deixando de funcionar somente como extensão da escola. Isso confere
aos museus status de um espaço que pode e deve funcionar como local importante para a fomentação e a tomada de decisões em âmbito educacional e cultural, o que deve ocorrer em níveis mais
amplos que somente o escolar.

As ações educativas no museu: caminhos possíveis.
Ao tratar da estreita vinculação entre Museu e Educação, é necessário considerar que as
características que este primeiro assumiu a partir do século XX, em relação às ações educativas,
motivadas pelas diversas mudanças de perspectivas educacionais que aconteceram nesse período. Assim, não é possível deixar de lado as discussões sobre os conceitos de Educação, visto que
foram esses os parâmetros utilizados para a realização de ações educativas nos museus, conforme
Lopes (1988); Almeida (1991/1997); Horta (1999); Marandino (2008); Martins (2011). Desta forma, os conceitos de educação formal e não-formal são abordados, no intuito de verificar em que
medida estes conceitos estão teoricamente ligados às ações educativas em museus. Neste texto
destaca-se a modalidade de Educação não-formal, pois é a esta categoria que as ações educativas
realizadas em museus estão associadas, assim, com base nas referências de pesquisadores(as) que
vêm se aprofundando nesse diálogo: Smhit (2001), Gadotti (2005), Libâneo (2005), Fávero (2007),
Gohn (2008), e Esteves e Montemór (2011). A análise desses conceitos tem como base as pesquisas
teóricas citadas, de forma a verificar como se apresentam atualmente os conceitos de educação
em museus.
De acordo com Smith (2001) e Fávero (2007) o termo não-formal é de origem anglo-saxônica e foi introduzido partir dos anos de 1960. A utilização da educação não-formal, segundo Smith
(2001) deu-se por causa da crise na educação formal, que não deu conta em atender à crescente
demanda de pessoas que passaram a ter acesso ao sistema formal de ensino e, também, às críticas
à educação ambientada somente nos espaços escolares. No ínterim dessas críticas, a educação
não-formal assumiu um papel importante para a educação, influenciando várias instituições de
ensino, passando a ser utilizada como saída para a educação em movimentos sociais e movimento
de base, como igrejas, ONGs, terreiros de candomblé, comunidades indígenas, comunidades de
bairros dentre outras (Esteves e Montemór, 2011). Talvez, por ter sido diretamente associada aos
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“movimentos populares”, que a educação não-formal tenha sido vista de maneira pejorativa. Assim, de acordo com Gohn (2008, p. 123), tratando sobre o binômio “educação formal” e “educação
não-formal”, ela informa que:
[...] há autores que caracterizam a educação não-formal como um complemento, um
espaço alternativo para os rebeldes e insubordinados da escola, e denominam-na como
educação não-escolar. A escola não saberia lidar com esses alunos, ou com jovens e adultos analfabetos, os quais nunca freqüentaram uma escola e têm dificuldades de adaptação às normas, rotinas, horários etc.

E ainda segundo a pesquisadora, esta categoria de educação estaria ligada às comunidades
de infratores, em situação de vulnerabilidade, não ajustados à sociedade e excluídos socialmente.
O que é possível verificar, no entanto, é que esse conceito mudou em alguns aspectos e também o empenho em analisá-lo de forma mais aprofundada aumentou. Pesquisadores como Esteves e Montemór (2011, p. 109) esclarecem que a educação não-formal é caracterizada:
[...] por um conjunto de ações que acontecem em espaços próprios, com objetivos diversos, entre eles o de educar para a cidadania, para a autonomia, para os direitos humanos e para a obtenção da cultura acumulada pela humanidade. No Brasil, a expansão
da educação não-formal coube aos movimentos sociais que suscitavam reflexões acerca
das desigualdades a que estava sujeita uma parcela significativa da população, pulverizando-se, posteriormente, através de setores diversos da sociedade [...].

As problematizações sobre o conceito de educação não-formal ainda são poucas, mas são
suficientes para constatar que esta possui um leque de possibilidades, sendo utilizada também
nas escolas, como é o caso do programa “Escola Aberta”, institucionalizado pelo Governo Federal,
em que as escolas abrem suas portas à comunidade para a realização de atividades diversas (SOUZA, 2008). Mesmo não sendo uma atividade propriamente de sala de aula, este programa utiliza o
espaço escolar e ocorre de forma sistematizada, seguindo objetivos e metas a serem alcançadas.
Porém, as desmistificações são ainda necessárias e é preciso abordar, de forma mais consciente,
as perspectivas da educação não-formal, visto que esta modalidade também requer a utilização
de um sistema organizado de aprendizagem, de objetivos e metas muito bem estabelecidos. Referenciar a instituição museu nessa modalidade de ensino é confirmar que este também funciona
de forma organizada e sistemática, de maneira a oferecer, através das ações educativas, diversas
possibilidades de análise sobre identidade, memória, patrimônio dentre outras informações concebidas a partir dos objetos expostos. Assim, acredita-se que o essencial a qualquer sociedade é
a educação e esta deve ocorrer de maneira responsável, independentemente de estar associada à
educação formal ou não-formal.
Dentre as diversas mudanças em relação ao papel que as instituições escolares deveriam
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assumir diante o aprendizado, um marco para os museus foram as mudanças influenciadas com
o advento da Escola Nova, introduzida no Brasil por Anísio Teixeira na década de 1920. Neste momento, convencionou-se que as escolas deveriam ser espaços que priorizassem processos de
aprendizagem que sairiam da rotina dos muros escolares. Assim, espaços como museus, bibliotecas e outras formas didáticas de aprendizado deveriam fazer parte do dia a dia dos estudantes,
tornando o ambiente escolar mais dinâmico e não apenas relacionado ao educador/educando/sala
de aula. De acordo com Lopes (1988, p. 46), é nesse período:
[...] em que o todo educacional está voltado para o interior das escolas e não mais para a
ampliação da rede escolar, a preocupação pedagógica adentra explicitamente nos museus, influenciando-os no sentido de que passem a priorizar o apoio à escola [...]. Neste
contexto, perdem terreno as funções dos museus de disseminação de conhecimentos para
públicos amplos, independentemente da escola.

Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo (citado por Almeida e Freitas, 2006) já pontuavam
como essencial a aproximação dos museus com as escolas como meio de promoção da educação.
Os pesquisadores acreditavam que as escolas obteriam mais sucesso se tivessem os museus como
parceiros para a educação dos estudantes. Para atender a esse novo público, as instituições museológicas brasileiras realizaram adequações para complementar o ensino escolar.
Com a diversificação do público, a preocupação com o atendimento qualificado levou os museus a pesquisar sobre metodologias de ação educativa no Brasil e também em outros países, no
intuito de elaborarem planos didáticos que pudessem tornar a visita mais apreciada e também
que houvesse maior aprendizado através das suas coleções. De acordo com Lôbo (2010), Martins
(2011) e Almeida (2013), neste campo é preciso destacar o trabalho de Bertha Luzt, cientista, ativista do movimento feminista e pioneira da educação em museus no Brasil, que viajou em 1932 aos
Estados Unidos com a finalidade de realizar pesquisa sobre as ações educativas em museus. Como
funcionária do Museu Nacional foi convidada pela Associação Americana de Museus e da União
Pan-Americana para viajar por dois meses e meio, visitando museus. Na sua volta ao Brasil, Lutz
trouxe um relatório, denominado primeiramente de O papel educativo dos museus americanos, mudando posteriormente para A função educativa dos museus. Conforme Martins (2011), após a volta de
Bertha Lutz o setor educativo do Museu Nacional foi criado e instalado pelo diretor Edgar Roquette
Pinto.
O atendimento ao público escolar é um aspecto bem definido na criação do setor educativo
do Museu Nacional. E de acordo com o site institucional, o mesmo continua na atualidade, com
essa missão prioritária: “A Divisão Educativa desenvolve projetos e eventos dirigidos aos alunos e
professores das redes pública e particular, realizando, inclusive, agendamento de visitas”¹.
No final da década de 1980, a pesquisadora Lopes (1988) defendeu sua Dissertação de Mestra-
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do: Museu: uma perspectiva de educação em Geologia, na qual apresentou questionamentos relativos
ao direcionamento dos museus ao público escolar. No capítulo a Escolarização dos museus e, posteriormente, em 1991 no artigo A favor da desescolarização dos Museus, Lopes pontua que o museu se
adéqua às necessidades da escola, complementando o ensino escolar e, para atender a este público
específico, deixa de lado outros públicos. O que, segundo a pesquisadora, coloca o museu não como
propositor de questões que irão proporcionar novas maneiras de ver e conceber o mundo, mas de
confirmação de um sistema institucionalizado que mantém a ordem social vigente. Assim, a pesquisadora argumenta:
As discussões sobre a ação educativa dos museus têm um pressuposto em comum: os
museus não pertencem ao domínio da educação escolar regular, seriada, sistemática –
intra-escolar. Situam-se no campo da educação não escolar, na qual, mediante uma
grande diversidade de experiências, que relacionam práticas educativas e comunicação
social, buscam novas alternativas para seu papel educacional (LOPES, 1991, p. 443).

Neste sentido, o museu não pode se voltar para um público específico, mas sim buscar estratégias para, através das ações educativas, contemplar a diversidade de público e permitir a maior
aproximação deste com o acervo existente nos seus espaços.
No bojo dessas discussões, averiguou-se a existência de pesquisas que afirmam ter os museus suas próprias metodologias para educação. A pesquisadora Bertha Lutz pode ser considerada
a pioneira em defender que o museu tem sua própria metodologia e didática. Neste sentido, de
acordo com Almeida (2013, p.127), no livro escrito por Lutz, A função educativa dos Museus, a pesquisadora intitula um dos capítulos como: A metodologia educativa do museu. Apesar de não ter
sido colocada de maneira explícita, o próprio título do capítulo pode confirmar a intenção da pesquisadora em atribuir ao museu uma didática própria de educação. Na atualidade as pesquisadoras Martha Marandino (2011) e Luciana Martins (2011) anunciam também em suas pesquisas, de
Livre Docência e Doutorado, respectivamente, que os museus possuem uma didática e pedagogia próprias. Ambas tomam como perspectiva as teorias de Basil Berstein (1996/1998), renomado
pesquisador da Educação. Martins (2011) apresenta um histórico sobre educação em museus, a
partir do momento em que este começou a sistematizar suas ações educativas por meio de um
setor educativo ou através de projetos. A pesquisadora traça, através do histórico da Educação e
das ações educativas, em âmbito nacional e internacional, como os museus se relacionaram e a
partir de quais perspectivas construíram suas ações. A pesquisadora Marandino (2011) analisa a
ação educativa do museu a partir do que ela denomina didática museal. Assim, explorando o campo
da didática geral, Marandino propõe compreender os aspectos didáticos que envolvem a educação
desenvolvida nos museus de Ciências, trabalho que desenvolve desde o Doutorado.
Neste contexto de ampliação do pensamento sobre as ações educativas, o Documento Prelimi-
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nar do Programa Nacional de Educação Museal, anteriormente mencionado, também discute um formato de educação em museus, partindo dos conceitos de educação patrimonial e educação museal.
O conceito de educação patrimonial foi abordado por Horta (1999) no livro Guia Básico de Educação
Patrimonial. O livro foi resultado da compilação de mais de 15 anos das ações desenvolvidas pelo
IPHAN na área de Educação Patrimonial. De acordo com a pesquisadora, a proposta metodológica
para o desenvolvimento das ações educacionais voltadas para o uso e a apropriação dos bens culturais ocorreu partir do I Seminário realizado em 1983, no Museu Imperial, em Petrópolis, Rio de
Janeiro. A pesquisadora conceitua a educação patrimonial como:
[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual
e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações
da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de
Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos,
num processo continuo de criação cultural (HORTA, 1999, p. 6).

Complementando este pensamento, o site do IPHAN afirma que educação patrimonial implica em:
[...] 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.²

Em recente publicação do IPHAN, Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos
(2014), esse conceito é aprimorando, sendo colocado como:
[...] todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio
Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das
referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera, ainda, que os processos educativos
devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do
diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das
comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas
noções de Patrimônio Cultural.³

Quanto à educação museal, Andréa Falcão (2009), acredita que caberia mais, nesse caso,
falar de práticas educativas do que exatamente de atividades educativas. Segundo a pesquisadora, o sentido de práticas educativas permite considerar também, outros aspectos do trabalho de
educação museal, como os serviços oferecidos ao público, os materiais produzidos para apoio às
exposições, como programas e projetos educativos fornecidos.
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Tecendo algumas conclusões
As ações educativas em museus passaram por momentos diversificados e se estruturam de
forma mais concisa a partir do século XX. Vê-se, inicialmente, que estes estudos se formataram
priorizando o atendimento ao público escolar, se expandindo posteriormente para a construção
de conceitos que levaram em consideração as didáticas e metodologias desenvolvidas nos espaços
dos museus. Este debate trouxe para o centro das discussões a necessidade dos museus refletirem
sobre sua especificidade de espaço educativo não escolar. Tais ações necessitam de sistematização
e de avaliação constantes, exigindo dos profissionais de museus preparação para recepcionar a
diversidade de público. A pesquisa e a avaliação no campo da ação educativa nos museus deve ser
prioridade quando se trata de melhor favorecer a aproximação do museu com seus públicos, o que
faz gerar novas dinâmicas e linguagens, proporcionando ao público o contato com elementos importantes na formação da sua cultura e identidade.

NOTAS
¹ http://www.museuhistoriconacional.com.br/
² http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15481&retorno=paginaIphan
³ Idem.
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EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA
NO MUSEU AFRO-BRASILEIRO/
UFBA: REGISTROS DE MEMÓRIAS
AFRICANAS E AFRODESCENDENTE
Joseania Miranda Freitas
joseaniafreitas@yahoo.com.br

Este texto apresenta uma síntese das principais pesquisas desenvolvidas
pela autora no Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia MAFRO/UFBA. Os temas de pesquisa são relativos ao patrimônio cultural
afrodescente, construído com base nas memórias ancestrais e pela materialização de saberes e práticas em objetos e temáticas que compõem o
acervo museológico. O texto destaca a participação de professores e estudantes do curso de Museologia/UFBA e de áreas afins no desenvolvimento de atividades que priorizam a formação dos estudantes voltada
para a compreensão de acervos representativos das dinâmicas culturais
afrodiaspóricas, ou seja, acervos que compõem o patrimônio cultural
afrodescendente, diretamente relacionado às lutas por liberdade.

Palavras-chave: Memórias, Museu, Patrimônio Cultural.
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Este texto sintetiza, nesta narrativa, uma experiência de mais de dez anos de atuação na
área de pesquisa em museus, através do estudo de acervo em um museu universitário. As ações de
pesquisa se fundamentam no diálogo interinstitucional e interdisciplinar, constituindo-se também como um processo interno e externo de comunicação, envolvendo profissionais, estudantes,
estudiosos e as comunidades relacionadas aos acervos. No campo teórico da produção das pesquisas, como bem salienta a estudiosa Marília Cury, a pesquisa na Museologia acontece: “[...] a partir
de distintas visões epistemológicas e paradigmáticas”, e pode utilizar abordagens metodológicas
que “[...] não são excludentes”. (Cury, 2009, p. 36).
Neste sentido, o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia (MAFRO/UFBA),
em sua trajetória institucional tem desenvolvido ações de pesquisa que fundamentam as suas
diversas ações de documentação, conservação, exposição, ação cultural e educativa, desde 1982,
quando foi inaugurado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais/CEAO/UFBA. Entre 1995 e 1997 o
museu passou pela primeira reestruturação do seu espaço expográfico, que infelizmente, resultou
na perda de espaços físicos, fato que impediu a instalação da Sala da Herança Afro-Brasileira, pensada para incluir temas relativos às organizações de resistência, construção e afirmação de identidade afro-brasileira, tais como os quilombos (incluindo as atuais comunidades remanescentes),
as irmandades religiosas, as memórias de Terreiros de Candomblé, os movimentos negros contemporâneos, o carnaval afro-brasileiro e a capoeira¹ .
Desde 2002 teve início um processo de aprofundamento de pesquisa dos temas propostos
para a referida sala, visando uma futura ampliação do espaço expográfico, incluindo também estudos do acervo em exposição. Desde então professores do curso de Museologia têm participação
em projetos, contando com a participação de bolsistas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq/UFBA,
do Programa Permanecer/UFBA, de estágios curriculares e extra-curriculares, com estudantes
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nacionais e estrangeiros.
A realização das pesquisas implica num esforço interdisciplinar que envolve pesquisadores,
professores e estudantes de Museologia e de áreas afins² , de forma a possibilitar a construção de
abordagens que busquem compreender as dinâmicas culturais afrodiaspóricas. Uma das importantes metas está em estimular os estudantes, bolsistas ou não, a participarem da escrita de textos
e apresentar comunicações em eventos acadêmicos. Em todo o processo de pesquisa os estudantes
estiveram vinculados, com efetiva participação, nos Grupos de Pesquisa dos Programas de PósGraduação nos quais a coordenadora do projeto esteve vinculada³ .
Visando atender à demanda diversificada de objetos de estudo, o projeto foi organizado em
subprojetos, de forma a articular os estudantes e profissionais.

Tema I - Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte: uma perspectiva
de gênero.
Esta pesquisa foi desenvolvida entre 2002 e 2009, contando além da participação de estudantes, com a participação da profª Drª Maria Manuela Borges, do Instituto de Investigação
Científica e Tropical - Lisboa (Portugal), antropóloga estudiosa das Mandjuandades, associação de
mulheres da Guiné Bissau. Esta parceria interinstitucional foi iniciada em 2003, realizando trabalhos de campo que resultaram na produção de artigos individuais, em co-autoria com a professora portuguesa e com as estudantes. Ressalta-se que estes textos foram fruto do amadurecimento dos argumentos teóricos e metodológicos em eventos acadêmicos nacionais e internacionais,
incluindo a participação no I ENECULT em 20054.
O trabalho de pesquisa neste subprojeto foi baseado na tomada de depoimentos das irmãs,
na pesquisa bibliográfica e no registro de dados etnográficos. As falas revelaram as formas de associativismo praticadas, destacando que a principal preocupação da Irmandade da Boa Morte está
na observância e na continuidade dos seus rituais, entre eles, àqueles relativos à morte, considerada uma das grandes interrogações humanas. Para as sociedades tradicionais africanas e afrodescendentes a existência humana tem um caráter de permanente renovação, o passado, o presente e o futuro interagem dinamicamente.
A Irmandade da Boa Morte ao longo de sua trajetória de associação feminina negra construiu
as sólidas bases do seu patrimônio cultural, marcado por diversos conflitos sociais, políticos e
econômicos que garantiram a sua presença e importância em mais de um século. Com os dados
apresentados pela pesquisadora portuguesa, sobre a realidade das mulheres da Guiné Bissau e
suas práticas de associativismo feminino foi possível realizar análises relativas à realidade das
Irmãs de Boa Morte, observando-se aproximações significativas que permitem refletir sobre os
diversos mecanismos que garantem a permanência e a atualização de instituições e associações.
Os procedimentos de pesquisa levaram em consideração que as práticas culturais vivencia-
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das pelas irmãs da Boa Morte são também de natureza museológica, pois foram estas práticas que
levaram à garantia de existência da Irmandade. Ao modo delas, com sistematizações próprias,
foram e continuam sendo executadas ações próximas às categorias trabalhadas na Museologia,
uma vez que ações de preservação, conservação, educação e exposição são constantemente realizadas na instituição. Daí o estabelecimento de diálogos sem hierarquia de conhecimentos.
A função religiosa na Irmandade da Boa Morte é preponderante, tal como é observado nas
Mandjuandades da Guiné Bissau. As duas instituições se constituem como organizações sociais
híbridas, resultado do sincretismo de diversos elementos culturais, de raiz africana com outros de
matriz colonial européia. No sistema colonial, africanos e afrodescendentes eram considerados
despossuídos e, nestas circunstâncias, procuravam contornar estas limitações através de estratégias associativas que lhes permitissem a continuidade dos sistemas tradicionais próprios, recriando redes de sociabilidade e solidariedade. A marginalização social na sociedade colonial constituiu um desafio para a elaboração de estratégias visando ludibriar as normas sociais de modo
a permitir, de um lado, a manutenção da religiosidade e cultura tradicionais e, por outro lado,
conquistar prestígio e ascender ao poder público na nova sociedade. A criação de irmandades de
negros e mestiços consistiu numa importante estratégia de apropriação do modelo associativo
vigente das irmandades católicas de leigos, as chamadas Veneráveis Ordens Terceiras.

Tema II - O Samba de Roda do Recôncavo e o Afro-carnaval no Atlântico: memórias solidárias.
Em 2004, a partir do trabalho de pesquisa com a Irmandade da Boa Morte, outro objeto de estudo começou a ganhar força, o samba de roda - prática cultural exercida pelas irmãs. Uma vez articulados esses dois temas, um terceiro se aproximou, motivado pela proclamação do Carnaval de
Barranquilla como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, em 2003, distinção que destacou
a permanência de práticas culturais afrodiaspóricas. A partir desta articulação foram necessários
novos desdobramentos da pesquisa, contando com a participação de mais uma estudante de Museologia5, dos professores Drª Martha Lizcano e Danny González, do Departamento de História
da Universidade do Norte, em Barranquilla, na Colômbia. Viagens à Colômbia foram feitas para
participação em eventos acadêmicos, resultando em um projeto de pós-doutorado, realizado em
parceria com três centros de estudo: a Universidade do Norte, na Colômbia, o Centro de Estudos
do Caribe no Brasil, da Universidade Federal de Goiás e o Centro de Pesquisa sobre Negros(as) na
América Latina, em Perpignan, França.
Desta parceria interinstitucional resultou a publicação de artigos individuais e em co-autoria com os professores Martha Lizcano e Danny González e com as estudantes, publicados no
Brasil, na Colômbia e na França6, e ainda a publicação de um livro, com primeira edição em 2009
e segunda em 20137.
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Este subprojeto, realizado entre 2004 e 2009, buscou compreender a presença e importância do legado afrodescendente presente nos carnavais de Salvador e Barranquilla, por meio de
estudos que permitiram elaborar estudos e reflexões sobre as diversas formas de representação
dos elementos africanos, expressos nestes carnavais. O carnaval, nas duas cidades, constitui-se
num espaço em que as mais variadas matrizes étnico-culturais são expressas. Observando-se as
similaridades, em localidades distantes geograficamente, é possível perceber como a forma singular de identificação das culturas africanas plurais é construída, reconstruída, apropriada, reapropriada, significada e re-significada nas diversas situações da diáspora, no período escravista
e pós-escravista, pelos africanos e seus descendentes.
A memória dos elementos de identidade, como memória ancestral, se expressa nos elementos carnavalescos, nascidos do universo simbólico das manifestações culturais. Ela foi construída
nos quilombos, nos diversos espaços de trabalho, nos lugares sagrados (católicos e/ou afrodescendentes), nas festas populares ou onde os africanos e seus descendentes materializavam suas
sabedorias e práticas ancestrais, através da aprendizagem transmitida às gerações, por pessoas e
grupos que preservaram singularidades.
Em 2005, o Palenque de San Basílio e o Samba de Roda do Recôncavo Baiano também foram
proclamados pela UNESCO como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, motivando o grupo
a participar de discussões em simpósios, resultando na publicação, em 2007, de um artigo em que
as três obras primas são apresentadas em conjunto, destacando a forte presença das heranças
afrodescendentes que sobreviveram ao perverso sistema escravista. A distinção da UNESCO significa o reconhecimento de ações preservacionistas realizadas por pessoas simples, de pequenas
comunidades rurais ou urbanas, muitas sem o domínio da cultura letrada, mas com sensibilidade
para a preservação de dinâmicas sócio-culturais.

Tema III – Memórias de Mãe Nilzete de Iemanjá e do Terreiro de Oxumarê: as falas dos mais velhos.
Este subprojeto foi realizado a pedido do Terreiro de Oxumarê, como atividade preparatória
para as comemorações dos 21 anos de falecimento da Ialorixá, em 2011. As falas das pessoas mais
velhas do Terreiro constituíram a base para a construção de narrativas biográficas. O resultado
seria a elaboração de uma exposição e produção de material didático sobre conservação preventiva
de acervos. Infelizmente, por questões operacionais da instituição a exposição não foi realizada,
mas foi entregue uma Cartilha de Conservação Preventiva do Acervo, construída em parceria com
funcionários da secretaria da instituição.
O projeto contou com três bolsistas de Iniciação Científica/CNPq/UFBA8. Uma trabalhando
diretamente com a tomada de depoimentos, selecionando trechos a serem utilizados na exposição
das falas de oito senhoras e três senhores. As duas outras com a seleção do acervo documental,
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realizando atividades de higienização e organização dos documentos em papel e fotografias.
Nas narrativas dos depoimentos o ambiente e a memória foram elementos valorizados, caracterizando as singularidades dos sujeitos, pertencentes a um ambiente religioso. O espaço do
Terreiro é repleto de símbolos de religiosidade; cada canto, cada porta de quarto ou casa de Orixá,
cada árvore, funcionavam como complementos às lembranças, evocando as lembranças da Ialorixá.
Todos os depoimentos foram transcritos e estão sob guarda do Terreiro, servindo como fonte primária para o arquivo da instituição. A oralidade tem sido a forma de expressão fundamental para a sobrevivência desses espaços de religiosidade, nela são rememoradas as mais diversas
manifestações culturais e religiosas, em que se entrelaçam as dimensões sociais e simbólicas,
implicadas nos processos de registro do patrimônio e da memória.
As atividades de conservação preventiva e organização do acervo tiveram início com o registro de dados de observação do espaço, verificando-se de forma ampla e detalhada as possíveis
ações de conservação preventiva que seriam empreendidas. Na sequência teve início o trabalho de
higienização, com a limpeza dos documentos, visando eliminar sujidades, como o mofo e resíduos
biológicos, assim como a limpeza do espaço e das estantes onde a documentação foi acondicionada. Ao final da atividade, mesmo sem a execução da exposição, houve a entrega solene da Cartilha
de Conservação Preventiva e do Projeto Expográfico à instituição. Neste projeto faltou a indicação
da minha participação com outra bolsista.

Tema IV – A coleção Capoeira do Museu Afro-Brasileiro (MAFRO/UFBA):
os mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde.
O trabalho teve início em 2003 com estudantes do curso de Museologia9, que realizaram o
primeiro levantamento bibliográfico. Somente em 2011 o subprojeto foi retomado, com a participação de duas bolsistas10 que trabalharam na revisão das fichas de documentação da coleção,
adaptando os dados à nova configuração do sistema de documentação do museu. Em 2012 dois
novos bolsistas11 estão trabalhando no projeto de elaboração do catálogo da coleção, que atualmente está armazenada e acondicionada na Reserva Técnica12.
Os familiares dos mestres Pastinha (Vicente Joaquim Ferreira Pastinha), Bimba (Manoel dos
Reis Machado) e Cobrinha Verde (Rafael Alves França), colocaram sob a guarda do Museu, seja por
empréstimo ou doação, entre os anos de 1983 e 1984, as peças desta coleção, que estiveram em
exposição até 1995, quando o museu passou pela primeira reestruturação da exposição de longa
duração.
Os Mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde iniciaram a jogar Capoeira nas duas primeiras
décadas do século XX, em um momento histórico em que ainda era considerada atividade marginal, proibida por lei. Os capoeiristas deste período dividiam o território do centro antigo de Sal-

289

vador, tendo o poder público perdido o controle daquele espaço urbano, conforme atestam as pesquisas realizadas por Oliveira (2004).
As peças relativas aos três mestres apresentam elementos que os identifica, explicitando
as diferentes formas de praticar e registrar a Capoeira. A coleção de Mestre Pastinha é composta
por 23 peças que expressam o seu trabalho e esforço em provar para a sociedade o caráter cívico
de brasilidade da Capoeira. As 21 peças de Mestre Bimba expressam a sua preocupação em tirar
a Capoeira da clandestinidade, pois desde o final do século XIX sua prática era considerada crime
previsto no artigo 402 do Código Penal da República de 1890; chegando a ser punido com até seis
meses de prisão, aquele que a praticasse, nas ruas ou nas escolas de Capoeira, como informa Esdras Santos (2002). As 26 peças do Mestre Cobrinha Verde são marcadas por sua expressão religiosa. Entre as variadas peças destacam-se imagens iconográficas que remetem ao sincretismo
religioso.
A coleção de objetos dos referidos Mestres apresenta dados relativos não somente aos tempos e espaços por eles vivenciados, mas revelam também o seu “horizonte social”, na expressão
de García Blanco (1994). Estes objetos se constituem como patrimônio cultural, como importantes
elementos que compõem a memória social de populações que estiveram alijadas da sociedade brasileira; são registros materiais da capacidade de sobrevivência das heranças africanas, mescladas
às heranças nacionais. São memórias individuais, que fundamentam a história coletiva. Ou seja,
os objetos não estão restritos aos mestres, mas por suas características individuais e coletivas
podem ser considerados como marcos para outros estudos, pois nas respostas às questões de pesquisa, novas narrativas explicativas podem ser construídas.
O processo de estudo e sistematização da Documentação da coleção foi feito em parceria
com o profº Marcelo Cunha e as bolsistas que trabalhavam com a Coleção Estácio de Lima, criando
instrumentos para uso em todas as coleções13.
Ao final do processo foi entregue à coordenação do museu um novo projeto expográfico, elaborado com base na revisão conceitual dos principais referenciais utilizados, a exemplo
de cultura, identidade cultural, globalização e tradição, em que foram utilizados os argumentos
teóricos de Stuart Hall (1992, 2003) e Homi Bhabha (1998). No campo museológico e expográfico
foram consultadas referências que apontam para novas formas de expor, destacando o caráter
educativo da exposição e a necessidade de construção de um discurso de fácil acesso, interativo,
com base nas reflexões de Loureiro; Silva (2007)14. Destacando ainda o caráter político e poético
da exposição, compreendida como resultado da “polivocalidade” (muitas vozes interpretando os
objetos), conceito defendido por Henrietta Lidchi (1997). Com vistas a privilegiar a participação
cognitiva do público, como apresenta CURY (2005).
Este projeto está em fase final, com aprovação de recursos para publicação do Catálogo:

290

Coleção Biográfica: Mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde na Coleção de Capoeira do MAFRO/UFBA15,
que contou com a participação de mestres de capoeira e estudiosos da área, através de uma construção coletiva, dialógica, em sessões de estudos chamadas de Rodas de Conversa sobre a Coleção.

Tema V - Estudo da Coleção África Central (cópias do Museu de Tervuren – Bélgica).
Estudo e divulgação da coleção de cópias de peças do Museu de Tervuren - Museu Real da
África Central/Bélgica, doadas ao CEAO nos anos sessenta. Trata-se de uma coleção de doze importantes obras que se constituem em referência da arte africana, destacadas nos principais livros
e catálogos especializados em arte africana (dez peças em exposição e duas na reserva técnica).
O CEAO/UFBA, desde a sua criação em 1959, já expressava o desejo de criação de um museu.
Em 1974 houve a assinatura do Convênio de Cooperação para a sua criação, que só veio a efetivarse em 1982. Este projeto destaca esta coleção pioneira, que prova a confiança que as instituições
internacionais depositaram na efetiva criação do museu.
O projeto conta com bolsistas16 que desenvolvem o trabalho de coleta de referências bibliográficas e arquivísticas relativas à coleção de cópias. Já foram analisados três arquivos do acervo
institucional do CEAO, contendo mais de 200 documentos: cartas nacionais, internacionais e internas, que tratam dos trâmites burocráticos para a vinda das peças. O Arquivo Histórico da Escola
de Belas Artes, com documentos do século XIX até a década de 1930, também foi consultado, pois
lá se encontram importantes informações sobre a prática de cópias em aulas na Escola e em museus no mundo. Além do material arquivístico, fontes bibliográficas sobre arte africana e a prática
de cópias em gesso, também são consultadas.
A coleção foi doada para uma exposição no I Colóquio África Brasil, tendo os seus custos pagos pela Reitoria da UFBA, contrapartida exigida pelo Musée Royal de l’Afrique Centrale. A coleção é
composta por cópias de peças importantes, que retratam o fazer artístico africano, em que arte e
vida cotidiana são inseparáveis. Algumas peças fizeram parte de uma exposição no Museu de Arte
Moderna da Bahia/MAM-BA.
Com o estudo desta coleção rememoram-se os primeiros anos do CEAO, evidenciando a sua
função social como agência de educação e patrimônio e a importância das ações relativas ao apoio
à realização de eventos que primassem pelo conhecimento do continente africano, como foi o I
Colóquio África Brasil que propiciou a vinda da coleção de cópias. Esta pesquisa trilha perspectivas
para compreensão de práticas museais que articulam histórias de coleções às histórias de instituições, de forma a compreender a complexidade das culturas afrodiaspóricas. Ao final do processo
será elaborado um catálogo e um novo projeto expográfico.
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Últimas colocações desta narrativa de pesquisa.
O patrimônio cultural africano, transposto através das diásporas forçadas do período colonial escravista para as terras americanas, foi (e continua sendo) construído pelos registros de
memórias vivenciadas de forma singular por mulheres e homens que criaram e recriam elementos
culturais similares em diversas localidades, mantendo determinados elos de identificação com as
culturas africanas. Os temas estudados convergem para a compreensão das formas singulares de
manutenção de elementos e práticas culturais, nas quais os sujeitos escravizados, mesmo vivenciando diversas situações de discriminação, encontraram formas de burlar o sistema e produzir a
rica cultura afrodescente. Mulheres e homens encontraram formas de preservação, conservação,
documentação e difusão cultural, mesmo sem o domínio do registro escrito formal, com o trabalho baseado na permanência e transmissão de conhecimentos e bens culturais, utilizando muitas
vezes tão somente os seus próprios corpos e mentes para estes registros. Estes sujeitos sociais
foram e ainda são responsáveis (pela via das diásporas contemporâneas), pela formação de diversas nações fora do continente africano, fato nem sempre reconhecido, daí ser um patrimônio
cultural diretamente relacionado às lutas por liberdade.
Uma das importantes marcas do processo de construção das pesquisas aqui relatadas é o
diálogo interinstitucional e interdisciplinar, no qual instituições e profissionais se entrelaçam
para a produção acadêmica, comprometida com a construção do conhecimento, unindo ações de
docência, pesquisa e extensão.
Em sua trajetória de lugar de guarda e preservação de elementos da cultura material, inseparável de sua imaterialidade, o MAFRO/UFBA tem cumprido o seu papel de museu universitário ao abrir-se para o estudo de suas coleções, formadas pelo patrimônio cultural africano
e afrodescente. Este patrimônio, que supera a dicotomia entre imaterialidade de materialidade,
pode ser compreendido como um fenômeno dinâmico e transformador, fruto da religiosidade e da
resistência à servidão escravista do povo africano e de seus descendentes.

NOTAS
¹ Os dois últimos temas já estavam presentes na antiga exposição.
² Estudantes do curso de Museologia que participaram das pesquisas: Livia Baêta da Silva, Iraci
Oliveira dos Santos, Valéria Trindade, Valéria Abdala e Paulo Lima, Daniela Moreira de Jesus e Luzia Gomes (atualmente é professora assistente do curso de Museologia da Universidade Federal do
Pará). Estudantes do curso de História com Concentração em Patrimônio (UCSal): Edvânia Carlos
Sales, Marineuza Reis Silva Freitas e Everaldo José dos Santos Silva.
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³ De 2002 a 2007: GEFIGE – Grupo de Estudos em Filosofia, Gênero e Educação. De 2007 a 2009:
Grupo de História da Educação e Movimentos Sociais e, a partir de 2013: Observatório da Museologia Baiana, Linha de Pesquisa “Museologia e Memória Afro-Brasileira”, do PPGMuseu, em articulação com a Linha de Estudos Étnicos do Pós-Afro (Programa de estudos Étnicos e Africanos).
4

Textos publicados em: http://www.cult.ufba.br/enecul2005/LiviaMariaBaetadaSilva.pdf e http://

www.cult.ufba.br/enecul2005/LuziaGomesFerreira.pdf
5

Ao grupo de estudantes agregou-se Priscila Maria de Jesus, atualmente professora assistente do

curso de Museologia da Universidade Federal de Sergipe.
6

LIZCANO, Martha; CUETO, Danny G.; FREITAS, J. M. Um Carnaval na Colômbia - patrimônio da

Humanidade - A Festa de Barranquilla e sua relação com o Carnaval Afro-Brasileiro de Salvador
no Brasil. Projeto História (PUCSP), São Paulo, v. 28, n.28, p. 107-122, 2004. LIZCANO, Martha;
CUETO, Danny G.; FREITAS, J. M. Afro-Carnaval no Caribe - Barranquilla (Colômbia) e Salvador
(Brasil): por uma Memória Comum e Solidária. Marges, Perpignan, v. 29, n.1, p. 229-245, 2006.
Com Luzia G. Ferreira e Priscila Maria de Jesus, Obras-Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da
Humanidade: o Carnaval de Barranquilla e o Palenque de San Basílio (Colômbia) e o Samba de
Roda do Recôncavo Baiano (Brasil). Publicado na Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, núm. 14,
enero-junio, 2007, p. 501-531. Disponível em: http://www.redalyc.org/pdf/1591/159114257011.pdf
7

LIZCANO ANGARITA, Martha; GONZALES CUETO, Danny (comp.); Leyendo en carnaval; mira-

das desde Barranquilla, Bahía y Barcelona. Barranquilla: Ediciones Uninorte, (1ª Ed. 2009; 2ª Ed.
2013).
8

Adailda Alves dos Santos, Edenice Ornelas e Lais G. Garcia.

9

Iraci Oliveira dos Santos, Livia Maria Baêta da Silva e Valéria Cruz de Jesus Trindade, em 2003.

10

Dora Maria Galas (atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Museologia/UFBA)

e Sandra Kroetz.
11

Jean Herbert Brito e José Joaquim Araújo Filho.

12

A nova Reserva Técnica, que atende aos padrões técnicos, foi inaugurada em 2009, através de

um projeto de apoio do BNDES.
13

No final desta etapa de Documentação foi produzido um texto. FREITAS, Joseania; GALAS, Dora.

M. dos S. e KROETZ, Sandra M. A Coleção Capoeira Do Museu Afro-Brasileiro (Mafro/Ufba): Os
Mestres Pastinha, Bimba E Cobrinha Verde E A Documentação Museológica. Disponível em: http://
ventilandoacervos.com.br/wp-content/uploads/2013/11/6-Relato-de-experi%C3%AAncia2-UFBA.pdf
14
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CENTRO CÍVICO CRUZ E SOUZA:
ESPAÇO DE MEMÓRIA E
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Os Clubes Sociais Negros tiveram exímio papel e atuação incisiva na formação da sociedade brasileira, no que concerne a luta contra a escravidão
e a discriminação racial. As ações no âmbito do Patrimônio Cultural vêm
ultrapassando a monumentalidade e a materialidade como parâmetro
de proteção, para abranger os saberes e fazeres populares, garantindo
a preservação da memória dos diferentes grupos e atores sociais que a
compõem. Dar visibilidade a história do Centro Cívico Cruz e Souza de
Lages – SC, por meio das memórias dos seus protagonistas, é contribuir
com a promoção de políticas públicas para preservação do patrimônio
cultural afrobrasileiro, fortalecendo e comunicando estes espaços de
memória, identidade e resistência negra, à luz de processos museológicos contemporâneos.

Palavras-chave: Clubes Sociais Negros, Memória,
Patrimônio Cultural, Museu, Políticas Públicas.
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Os Clubes Sociais Negros surgiram antes de 1888, ano em que a Princesa Isabel assinou a
abolição da escravatura. Basta consultar o Cadastro Nacional de Clubes Sociais Negros¹ , para que
seja constatada, já no ano de 1872, a fundação da “Sociedade Floresta Aurora” em Porto Alegre no
Rio Grande do Sul – Clube Negro mais antigo do país –, seguido da criação da “Associação Club
dos Escravos do Brasil”, em 14 de outubro de 1881 de Bragança Paulista – SP e que ganhou as manchetes do país, pelo ato de coragem dos escravos e personalidades de destaque que o fundaram,
pela tamanha iniciativa, perante os padrões da época. Posteriormente, em 1934, passou a denominar-se “Clube Recreativo e Beneficente 13 de Maio” e entre suas principais ações, merecem
destaque a criação de uma escola de ensino primário para escravos, além de ações sistêmicas de
articulação que contemplavam trabalhos para a extinção da escravatura do solo brasileiro e algumas estratégias de fuga das fazendas.
Eles surgiram como um contraponto à ordem social vigente, além de constituírem um
local de sociabilidade e de lazer para a população negra, que era impedida de frequentar
os tradicionais “clubes sociais brancos.” (ESCOBAR, 2010, p. 57)

De modo muito significativo, percebe-se como a população negra vem se organizando das
mais diversas formas, e criando as mais eficazes ações, diretrizes e normas na luta por ideais de
liberdade e de direitos humanos igualitários.
Em Santa Catarina existem inúmeros casos que vão desde clubes inteiramente ativos como
o “Centro Cívico Cruz e Souza” de Lages e a “Sociedade Recreativa Novo Horizonte” de Florianópolis, passando por clubes que buscam uma reestruturação para seus espaços, como o “Clube
União” de Jaraguá do Sul, até os que se encontram no esquecimento social e foram desativados por
inúmeros motivos e que dificilmente se consegue contato com algum antigo sócio, mas ao mesmo
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tempo instigam a buscar informações dessas memórias: “Clube Quatorze de Agosto”, “Sociedade
Casa da Amizade”, “Clube Bairro de Fátima”, de Florianópolis; “Clube Cruz e Sousa”, de Blumenau; “Sociedade Recreativa Álvaro Catão”, de Imbituba; “Clube Treze de Maio”, de Santo Amaro
da Imperatriz; “Clube Salão do Deca”, de São Joaquim; dentre outros.
Clubes Sociais Negros são espaços associativos de grupo étnico afro-brasileiro, originário
da necessidade de convívio social do grupo, voluntariamente constituído e com caráter
beneficente, recreativo e cultural, desenvolvendo atividades num espaço físico próprio.
(SILVEIRA apud ESCOBAR, 2010, p. 61).

Nesta perspectiva, o museu coloca-se tanto como agente transmissor de cultura, quanto
como mediador de experiências visuais e expositivas. Os Clubes Sociais Negros, por sua vez, buscam uma abrangência interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, a fim de alcançar uma
ampliação em seu conceito cultural.
A sociedade, por extensão, obtém no museu uma das formas de se reconhecer enquanto representação coletiva de suas classes sociais, ao se expressarem culturalmente. Por força dos aspectos que confluem na dinâmica social do museu, seja em seu formato mais arcaico, seja no caráter
institucional, tal experiência configura-se como uma alusão museológica tão remota quanto à
percepção do ser humano sobre suas referências simbólicas acerca do ambiente onde está inserido.
Mesmo considerando que o conceito de patrimônio enquanto herança cultural contém um
horizonte homogêneo e estabilizador, o processo de incorporação museológica transforma-se em
estrutura motriz que almeja colocar o homem como sujeito de sua história e de seu processo cultural. Tal relação ganha relevância no entendimento de que as duas áreas possuem aspectos complementares e diferenciados no tocante à questão cultural e patrimonial: o museu como questão
social e os Clubes Negros como possibilidade de interação patrimonial e legitimação.
Os emocionantes depoimentos concedidos por antigos(as) sócios(as) traduzem, a trajetória
daquela que é a segunda sociedade dançante na cidade de Lages e a terceira do Estado de Santa
Catarina, fundada por homens negros. A sócia COSTA, M. DA. (2012) afirma:
O “Cruz e Souza” tinha esse papel social também, muito forte. Agregava ali não só os
bailes, mas também todos os acontecimentos sociais da comunidade negra eram no
“Cruz e Souza”, um casamento, um aniversário!

Lages vivia, no início do século XX, o processo civilizador, que visava uma readequação e
reurbanização dos usos e costumes, seguindo os padrões europeus, impostos pelas elites dominantes. Mas é neste mesmo contexto de “europeização” que visualizamos a expansão urbana de
Lages; aquele vasto território dos campos de cima da serra, começa a ampliar-se urbanamente.
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Até a década de 1930 a área urbana da cidade se restringia ao centro e mais três bairros, entre
eles o Bairro da Brusque (território que fora habitado por escravos libertos e seus descendentes),
o segundo mais antigo de Lages, datado de 1890² . A partir de 1940, devido à grande proliferação
migratória, surgem mais alguns bairros predominantemente habitados por operários e, a partir
da década de 60, começam a surgir inúmeros loteamentos dados as facilidades de aquisição das
terras, sendo a principal delas, o baixo custo dos terrenos.
Espalham-se os prédios pelo campo, apresentando, geralmente, ruas com gramíneas das
que cobrem os pastos da zona rural. São os pedestres e os veículos os marcadores do estreito caminho pelo qual costumam passar. (PELUSO Jr., 1991, p 87).

É nessa multiplicidade de mudanças e “civilidades” que, já na metade do século XIX e no
decorrer do XX, surgem instituições culturais e recreativas na sociedade de Lages, dentre as quais
podemos citar os teatros³ , os clubes esportivos, recreativos, musicais e as famosas sociedades
carnavalescas, que por sua vez, em sua maioria, nasciam dentro dos próprios clubes recreativos.
Todavia, é neste contexto social que se percebe a maneira pela qual a vida social das camadas populares, majoritariamente formada por mulheres e homens, negras e negros, foi afetada
naquilo que diz respeito às práticas tradicionais de manifestações e sociabilidades na sociedade
lageana.
Assim como em inúmeras cidades brasileiras, em Lages os negros eram impedidos de frequentar os “clubes sociais brancos”. A segregação informal imposta pela sociedade revela a “cor”
que além da condição social das camadas populares, se mostrava como principal característica da
presença afro-brasileira, oriunda do cotidiano periférico e dos espaços urbanos de territorialidade
social negra. Tal ato discriminador se faz presente constantemente nas palavras da sócia SILVA.
C. DA. (2012):
Existia! Existia discriminação sim! Olha, vou falar uma coisa pra você: no centro de Lages,
eu não sei se você passou ali? Mas na frente do “Aristiliano Ramos” (colégio), tinha um
calçadão! E nesse calçadão, tinha o lado que passavam os pobres, os pretos e outro lado
que passavam os brancos! A noite todo mundo saia pra passear, então tinha essa divisão!
Eu achava um cúmulo.

Como já mencionado, os clubes sociais negros surgiram muito antes da abolição da escravatura, e tinham como principal objetivo, a articulação e organização política e social de seus grupos. No Estado de Santa Catarina esses clubes surgiram, especialmente, no período pós-abolição,
como uma resposta ao processo de segregação social e racial imposto aos negros. A partir de então,
foram se proliferando pelo país, como um espaço demarcador de fronteiras étnicas, constituindo
juntamente com os terreiros, casas de matriz africana, comunidades remanescentes de quilombo,
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legítimos territórios de resistência negra, memória e poder da comunidade negra.
A terceira sociedade negra do Estado de Santa Catarina, o Centro Cívico Cruz e Souza, nasceu no ano de 1918, na cidade de Lages, e ao longo de seus 96 anos de existência, vem atuando
como um verdadeiro espaço de afirmação da identidade e memória negra no Planalto Serrano, e
reafirmando-se como território de resistência e sociabilidade. O “Cruz e Souza” sempre cumpriu
sua função de ser um espaço de desenvolvimento social, e isto é muito presente na fala da sócia
COSTA, M. DA. (2012):
O Cruz e Souza construiu uma relação muito boa, muito bonita! Onde de primeiro, a gente
percebia que a escola não tinha uma função muito grande em relação à comunidade negra. A escola era uma coisa mais distante, as ;pessoas frequentavam muito pouco a escola.
As moças íam na escola naquele tempo até a quarta série, como se dizia. Umas chegavam
muito assim que era novidade, que era de ficar, né, “ah, a filha do fulano terminou o
normal”. Normalista, que era o ensino médio, que hoje é o magistério. A minha irmã
mais velha era Normalista. Então quem que fazia toda a dinâmica do conhecimento? Era
o “Cruz e Souza”! Apesar de não ter ninguém lá, professor dando aula, mas passava por
ali o conhecimento, através da oralidade... Da conversa informal, de sentar pra organizar
a festa.

Fala-se tanto que a memória hoje é inexistente e que há locais de memória porque não há
mais meios de memória. NORA4 critica a forma efêmera com que a sociedade mundial tem incorporado conceito de memória e afirma que é através dos sentimentos que nascem e nutrem-se os
lugares de memória. Ele afirma ainda, que a memória, é um fenômeno sempre atual, absoluta, um
elo vivido no eterno presente. Por ser afetiva e mágica a memória não se acomoda a detalhes que a
confortam: ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções.
A história diferencia da memória por seu aspecto de operação intelectual, onde se apresenta
como uma representação problemática incompleta que não existe mais, já a memória possui o seu
aspecto vivo. Assim sendo é possível afirmar que são os lugares de memória e os indivíduos que
estão em seu entorno que permitem e, se permitem legitimar suas ações memoráveis, afim de
que, não haja uma cristalização da memória.
Frente à perceptividade de que a memória nada mais é que a vida, as vivências e os sentimentos que comunidades vivas e atuantes carregam dentro de si, é que sentimos a necessidade de,
por meio das técnicas de pesquisa de história oral, buscar no seio da comunidade negra de Lages,
aqui representada por mulheres e homens, ex-sócios (as), do Centro Cívico Cruz e Souza, estes olhares diversificados e estas ideias influentes, presentes nos discursos saudosistas e carregados de
emoção. Os clubes sociais negros, são espaços de memória e resistência, são lugares de poder, de
afirmação identitária e, sobretudo, de sociabilidade, refletida na magnitude e imponência mate-

300

rial e imaterial. O modo de organização dos antigos sócios emociona a sócia COSTA, M. DA. (2012):
E aquela gente tinha um requinte, uma capacidade de se organizar, uma visão de sociedade... Era uma coisa muito... Que eu acho, que aquilo, ainda a gente herdou dos quilombos! Era uma organização de quilombo! Era uma organização! Uma organização forte!
Qualquer coisa que se fizesse no Cruz e Souza ela dava certo!

O “Cruz e Souza” utilizou-se do civismo para ganhar o reconhecimento e apoio da intelectualidade lageana. Estes pretos visavam obter o respeito desta elite, apesar do preconceito moral
e da latente segregação racial em relação à negritude, e que nem sempre era manifestada.
A fundação de uma sociedade recreativa para “os homens de cor”, em Lages, foi imbuída
pelo caráter cívico, por acontecer num momento em que o civismo estava latente no meio
intelectual, nas elites, e até mesmo entre alguns setores populares. (MARCON, 2010. p.
106)

O objetivo das elites era se afastar de manifestações culturais públicas, e uma vez em espaços privados, valer-se da imprensa, para dar visibilidade pública às suas pretensões socioculturais e políticas.
Conforme COSTA, M. DA. (2012):
A sociedade lageana via o “Cruz e Souza”, hoje eu percebo, com certo... Ela tinha certa
admiração. Ela ficava pensando: “como que aqueles negros se organizavam tão bem”,
né, naquele tempo que não existiam as possibilidades que existem hoje. Naquela época,
a maioria das moças eram todas domésticas, né, os homens a maioria era pedreiro, né...

Frente a isso, a iniciativa da fundação do Centro Cívico Cruz e Souza em 1918, pode ser vista
também como um ato estratégico que colocou a “Sociedade de Morenos”5 em destaque, uma vez
que estes passaram a ser alvos da imprensa, e das elites políticas, já que agora faziam parte do
calendário de atividades sociais da cidade de Lages. A moral e o civismo exigidos pela sociedade
são enaltecidos na fala de COSTA, A. DA. (2012):
A sociedade lageana tinha um respeito pelo Clube fora de série! Porque as pessoas que
foram da Diretoria do Clube, eram homens de um caráter muito grande! Eram homens
muito responsáveis. Homens trabalhadores e honestos. Eram homens de princípios na
cidade! Eram pedreiros, homens que ajudaram a desenvolver a cidade! O Seu Constâncio
Oliveira, por exemplo, construiu o Banco Inco! O primeiro prédio de Lages foi ele quem
construiu. Ele era presidente do “Cruz e Souza”. Tinha o Tio Celso, um negro bem preto.
Era motorista de confiança dos prefeitos de Lages e também era da Diretoria.

Os negros do “Cruz e Souza” eram tão articulados que conseguiram nos idos de 1919, com a
ajuda do Sr. Vicente Cassuly de Menezes que era tipógrafo e jornalista, rodar um jornal do Centro
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Cívico, que foi denominado “Jornal Cruz e Souza”. Apesar do excelente trabalho feito pelos membros do “Cruz e Souza”, esta foi uma idealização efêmera, que contou com apenas cinco edições,
mas que tão bem nos elucidam sobre os primórdios da fundação desta gloriosa sociedade cívica
bem como, nos ajudam na compreensão dos significados e da importância de tal ato para os descendentes de africanos.
O Centro Cívico passou a ser um instrumento civilizador, aculturador, e “abrasileirador”
de um grupo de negros. Se isto era impossível, pelo estigma da “cor”, seria possível pelo
“civilizar-se”. Assim como o reconhecimento nacional conquistado por alguns descendentes de africanos na política e na literatura, a exemplo do próprio poeta Cruz e Sousa –
mesmo que ele só tenha sido reconhecido após a sua morte -, entre outros, aquele grupo
fundado almejava afeiçoar-se à moral civilizada para ascender socialmente. (MARCON,
2010, p. 114)

Como sociedade recreativa, a preocupação da diretoria do Centro Cívico era totalmente voltada para a moral e civilidade, refletidas na manutenção da ordem durante as festividades e bailes
por ela promovidos.
Aliado da moral civilizada, O Centro Cívico, passou a proibir a presença, em seus bailes, e
a expulsar da “sociedade” os negros que provocassem badernas e imoralidades nas festas
do clube, apesar de nunca terem conseguido coibi-las totalmente. (MARCON, 2010, p.
116)

“A diretoria esforçar-se-a de modo que as festas promovidas pelo Centro sejam realizadas
na melhor ordem possível”6 . A sócia SALMORIA, M. (2012) afirma:
O Centro Cívico Cruz e Souza foi e é um marco dentro das nossas famílias e dentro da
sociedade lageana, porque ele não é um Clube qualquer, ele incomoda e incomoda muito
porque ele tem muito a mostrar! Ele tem muita substância alí! A história que se passou por
alí é uma história muito rica! Era um Clube onde a conduta das pessoas, era uma conduta
de elevada moral. Eles primavam pelo rigor da vestimenta, pois a aparência era muito
observada pela imprensa e pelas elites ricas da sociedade lageana! Era preciso estar muito
bem alinhado do cabelo ao calçado! (Inês)

Aliada ao civismo estava a imposição do corpo, enquanto lugar de identidade e concomitantemente de afirmação da presença de classe frente a sociedade!
O corpo se impõe como um dos lugares privilegiados de inscrição da identidade e o cuidado com a aparência, mais que simples capricho ou acessório, torna-se estratégia de um
grupo que quer afirmar, de modo conspícuo, que detém determinados atributos de classe
raramente associados aos negros da sociedade brasileira. (GIACOMINI, 2006, p. 35).

Os Clubes Sociais Negros sempre foram espaços onde se buscou manter a aparência não
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somente como referência às condições sociais, mas também do espírito e da moralidade cívica. O
tempo e o cuidado investidos na aparência se configuravam em bom gosto e requinte ao vestir e
ao se portar frente à sociedade. A sócia COSTA, M. DA (2012) enfatiza:
Olha, era uma coisa muito bonita! Homem não podia entrar sem ser de gravata! Era
religiosamente de terno e gravata! As mulheres geralmente de vestido longo! Quando
não de longo, mas de vestido de festa! Sapato de salto, ninguém ia em um baile de sapato baixo! Os rapazes que tinham namorada, eles obrigatoriamente tinham que comprar uma mesa, pra por a moça sentada, né. Se era num final de ano, obrigatoriamente
ele tinha que comprar uma champagne, pra abrir essa champagne lá, né! Não se fumava
dentro do clube, as moças só tomavam champagne ou guaraná! E elas não precisavam
levar dinheiro nas festas! Os rapazes e as famílias bancavam as despesas dessas moças!
A arrumação do cabelo, era buque, não existia esse relaxamento que as mulheres fazem
hoje, que nós fazemos, porque eu inclusive também faço. Os cabelos eram naturais... Depois com o tempo, já usavam o tal de pente quente que era a chapinha de hoje. Usavam o
tal de bobes. Ou arrumavam as travessas, eram uns pentinhos que erguiam os cabelos! As
mulheres se vestiam muito bem! A gente tinha uma divisão muito boa dentro da moda!
Ninguém usava brilhos de tarde, nem vestidos decotados, eram vestidos mais leves, rosinha, amarelo.

O Centro Cívico seguiu suas atividades, mas pelos idos dos anos 1990 começa uma fase de
declínio. Os antigos sócios aliam esta “caída” do Clube à falta de interesse dos seus sócios, à falta
de identidade, ao acomodamento dos negros. Conforme a ex-sócia PEREIRA, S. (2012):
A situação do Clube hoje está complicada. Eu não sei o que acontece alí! Sei que as pessoas não estão conseguindo manter com aquele objetivo da época da fundação do Clube!
Eu sou coordenadora do Obatalá7 , Movimento Negro de Lages, e a gente gostaria que o
clube tivesse um outro olhar para essa negritude. Essa negritude lageana que aqui está e
que anseia, a gente vê alguns jovens, né, quando tem pagode lá no Clube, a gente vê que
nossos jovens negros vão pra lá porque se sentem a vontade naquele espaço! E eu sei disso
porque tem um grupo de dança afro aqui na nossa organização, e quando acontece isso
eles ficam muito contentes: ‘Ah é no “Cruz” é no “Cruz”’. Ficam todos contentes. Eles vão
em outros espaços mas a gente percebe que eles não ficam tão a vontade, como quando
vão lá pro Clube, porque é como se fosse a casa deles.

Os antigos sócios salientam que o declínio do Centro Cívico, em boa parte se deu devido à
falta de apoio dos poderes públicos que pouco fazem ainda pela sobrevivência destes espaços e
dessas memórias. A história oral tem realmente um poder incrível de mexer com os pedaços de
vida da gente, que são guardados, no tempo e no espaço. Foi possível constatar em cada rosto,
a satisfação em poder contribuir com a pesquisa; em cada gesto de empolgação a saudade impregnada na memória, num passado presente, mas ao mesmo tempo remoto; em cada palavra
simples, a nobreza, sabedoria e humildade de um povo que nunca deixou de lutar pelos seus direitos; em cada olhar a emoção, a alegria, o orgulho e contentamento em sentir-se valorizado mas
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ao mesmo tempo a preocupação, em salvaguardar essas memórias e garantir a continuação das
políticas públicas em favor do povo negro.
Os Clubes Sociais Negros são ricos laboratórios de estudos, passiveis de musealização, permitindo-se ser explorados de forma atraente e interativa, são espaços de aprendizagem interdisciplinar, capazes de promover a prática de cidadania e de (re)integrar as comunidades negras.
O movimento negro hoje, busca com a mesma garra de seus antepassados a implementação
de políticas públicas reafirmando-se Negros! Como memória viva de uma sociedade atuante.
Criar ecomuseus e museus comunitários nos espaços de clubes e sociedades negras ameaçados de fechamento é avançar na política de reconhecimento da contribuição do povo negro no desenvolvimento de nosso País, é preservar e garantir a memória local é documentar e divulgar bens
materiais e imateriais de valor histórico e cultural relacionados à cultura africana e afro-brasileira.
É trabalhar no sentido de promover o combate à discriminação, o preconceito e o racismo através
de suas exposições, falas, material gráfico informativo etc; é oportunizar oficinas culturais que
visem o lazer e a geração de trabalho e renda, bem como a autossustentabilidade, como: cursos de
artesanato afro-étnico, música, dança afro, percussão, capoeira, teatro, coral etc. É contribuir na
construção de uma sociedade igualitária e justa.

NOTAS
¹ Maiores informações disponíveis em: www.clubessociaisnegros.com.br.
² PEIXER, Zilma Isabel. A cidade e seus tempos: o processo de constituição do espaço urbano de
Lages, Uniplac, Lages, 2002.
³ Em 1847 houve a fundação da primeira casa de teatro, intitulada Sociedade Particular Phenix
Lageana.
4

NORA, Pierre. 1993, p 7-28.

5

Conforme as inscrições contidas no carimbo da “Sociedade”: na parte superior: Centro Cívico

“Cruz e Souza”; ao centro “Sociedade de Morenos”; na parte inferior:” Lages – Sta. Catharina”.
6

Conforme os “ESTATUTOS DO CCCS”. Lages, 06 de outubro de 1918.

7

O Movimento Obatalá, hoje é um Ponto de Cultura do Governo Federal, por meio do Ministério

da Cultura. Seus objetivos de reafirmação identitária são desenvolvidos sob a ótica da Educação
Patrimonial!
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Trajes Sagrados Origem, História e
Significados
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O presente artigo analisa de forma sucinta aspectos relacionados à indumentária eclesiástica e litúrgica, especialmente quanto a sua origem,
sua introdução na igreja, sua importância e significados quanto os aspectos históricos, sociais e políticos, as mudanças que sofreram ao longo
do tempo de maneira especial entre os séculos XVIII e XX. Além de uma
breve apresentação do Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto Feminino da Bahia pertencente a Arquidiocesa de Salvador – Ba, que
possui em seu acervo uma coleção de trajes eclesiásticos.

Palavras chaves: Indumentárias, Liturgia, Patrimônio, Coleção,
Museu.
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1.Origem da Indumentária Eclesiástica Católica
O primeiro objetivo da roupa é proteger o corpo, porém, com o passar do tempo ela ganhou
novos e inúmeros sentidos, a depender da ocasião, do motivo, da atividade a ser realizada e das
circunstâncias. Cobrir o corpo pode dar ou tirar sentidos e valores distintos. A roupa tem o poder
de transmitir mensagens diversas, estabelecer posturas, defender posições, assumir, afirmar ou
negar condutas: “o vestuário é comunicação” (Eco, 1989, P. 7). As roupas realmente “falam”, pois
possuem uma capacidade muito grande de informação. “Talvez os objetos mais comuns e mais
usados na vida cotidiana sejam os tecidos; estamos tão familiarizados com eles que não nos damos
conta de que por meio deles se comunicam ideias, sentimentos, atitudes, estados e categorias”
(CARVAJAL, 2000, P. 11)
Em se tratando de traje religioso católico o ato de vestir possui inúmeros valores atribuídos a
ele. O cristão ao receber o sacramento do batismo assume a missão, de imitar a Cristo “pois todos
vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo” (Gálatas 3, 27).
Na era apostólica¹ , é historicamente certo que os sacerdotes não vestiam traje especial que
os diferenciasse dos leigos² . Os religiosos da Igreja primitiva, por sua vez, ainda não existiam juridicamente, e, por isso, não utilizavam o hábito de maneira obrigatória. Ao que parece, as vestes
que os primeiros sacerdotes adotaram e que até os dias hoje utilizam durante as celebrações têm
origem nas antigas vestes romanas. Segundo Robert Lesage,
Não pensemos que os apóstolos e seus imediatos sucessores tenham usado vestes especiais na vida privada ou para celebração do culto. Traziam como o mestre, a veste talar
(descendo até o calcanhar ou talão), em uso na Palestina. Reconhece-se mesmo que, durante os cinco primeiros séculos de nossa era, não havia entre o clero e os fiéis nenhuma
diferença no modo de trajar. S. Agostinho vestia-se como toda gente. S. Ambrósio nos
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diz que não é por suas vestes que se reconhece o bispo, mas por sua caridade e por suas
funções. Em seguida as invasões bárbaras, os leigos pouco a pouco abandonaram a tradicional veste romana e oriental, para adotar os trajes curtos dos invasores. Os membros
do clero, porém, continuavam a usar a veste ampla e longa (túnica talaris) de que os fiéis
estavam habituados a vê-los revestidos. .(LESAGE, 1959, P. 80).

Porém, o mesmo autor reconhece que, apesar de não existir na era apostólica oficialmente
diferenças entre as vestes dos clérigos e dos fiéis, isso não quer dizer que os primeiros sacerdotes
em algumas localidades e momentos não tenham de alguma maneira se diferenciado pelas vestes
do restante da sociedade civil, e com isso contrariando as ordens oficiais da Igreja, como se pode
depreender da leitura do excerto abaixo:
Se no começo do cristianismo, os sacerdotes usavam na vida corrente a mesma indumentária civil que seus concidadãos, isto não impede que existissem já “vestes sacras”
diferentes das “vestes usuais”. Entre outras provas, basta-nos conhecer a proibição feita
pelo papa Estevão I (257), de se usarem as vestes litúrgicas na vida ordinária. Vemo-la
na nona lição de 2 de agosto, no Breviário Romano. O que o Soberano Pontífice queria
inculcar, com insistência particular, era a volta de um costume antigo, violado por alguns
clérigos. A natureza e a forma dessas vestes sagradas deviam ser as vestes ordinárias, mas
provavelmente, distinguiam-se delas pela riqueza do tecido e pelo cuidado que se tinha
em reserva-las para as funções sagradas. (Idem. P. 89)

Não se sabe ao certo quando as roupas dos sacerdotes começaram a diferenciar-se das vestes
dos demais fiéis, contudo, segundo alguns autores a indumentária litúrgica tem oficialmente início no ano de 581 no Concílio (Sínodo) de Gália. Nesse, fica proibido ao clero usar roupas seculares.
Mais tarde, vai se tornando cada vez mais comum o uso de vestes específicas para o clero.

2. A Confecção dos Paramentos Litúrgicos do Século XVIII ao Século
XX
Ao longo do tempo o traje litúrgico ganhou grande importância no âmbito da arte decorativa,
pois eram feitos cada vez mais com delicadeza e atenção a detalhes. Durante um longo período, a
Igreja foi uma das instituições mais sólidas economicamente. A forte relação com o Estado, devido
aos dízimos, doações, confrarias, diversas contribuições voluntárias ou obrigatórias que recebia,
foram fatores que contribuíram para isso. A riqueza da Igreja então se refletia nos tecidos. Era
comum a importação de tecidos e materiais como fios de seda, de ouro, de prata, além de haver
pessoas dedicadas exclusivamente à confecção das vestes.
Desde antes da oficialização de seu uso até os dias atuais os trajes eclesiásticos sofreram transformações, tanto nas formas e nos tecidos para confecção quanto na maneira de se confeccionar. Mas, em se tratando de arte religiosa, as mudanças acontecem num ritmo mais lento e
respeitando sempre a tradição:

308

O fenômeno religioso pertence, do ponto de vista temporal, ao longo prazo. Mais ainda:
as suas transformações, mesmo a sua evolução, são muito lentas, no que se refere aos
hábitos e visão de mundo.[...] Essa massa de profundidade, de vida interior, desenvolvese na duração, no tempo, com uma pesada gravidade reverente. (BUENO, 2008, P. 19,
APUD DUPRONT)

Contudo, a arte decorativa religiosa passa por mudanças a partir do século XVIII. Vários fatores contribuíram para isso, entre eles a separação do Estado e da Igreja e a Revolução Industrial.
O que torna mais fácil de se compreender o contexto histórico dos trajes eclesiásticos ligados ao
contexto social e econômico das sociedades.

Tela de Jacques-Louis David “A Coroação de Napoleão”, exposta no Museu do Louvre.³

Nessa imagem, em que Napoleão está coroando sua esposa, a Imperatriz Josefina, após ter
ele mesmo posto em sua cabeça a sua coroa, evidencia o início de um período de grandes mudanças na política. Essa obra reflete não só um momento político da sociedade francesa, mas também
o que estava para acontecer no mundo: a Igreja perdia sua força política e econômica.
Los sentidos culturales de los objetos son procesos dinâmicos desde sus contextos históricos hasta los modos interpretativos del presente. La producción de los ornamentos litúrgicos no se desliga de dichos procesos al ser resultado de la interacición de los aspectos
específicos tanto sócio-culturales como económicos. (MATIZ E MACHADO, 2000, P. 20)

No que se refere às indumentárias litúrgicas, apesar de haver muito pouco escrito sobre as
técnicas têxteis desse período, através de alguns poucos estudos sabe-se que a redução dos ornamentos em bordados com fios de ouro, por exemplo, se deu por vários motivos como foi o caso da
Espanha.
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No que corresponde à Espanha, a redução é radical por diversas razões, como as convulsões políticas, a independência dos territórios americanos ou as exclaustrações4 , que
determinaram o empobrecimento da Igreja. (ZANINI, 1983, P.10).

Além disso, os bordadores sofreram com grandes concorrentes: os tecelões, pois estes com
tecidos ricos e de muita beleza, tornavam a utilização de bordados em muitos ornamentos litúrgicos um gasto desnecessário. Mais tarde, os bordadores concorreriam com as máquinas, o que era,
sem dúvida, uma disputa cruel, pois as indústrias produziam bem mais e com um preço bem mais
em conta. Apesar de tudo isso, o ofício de feitura de bordados perdurou durante muito tempo em
muitos países.
Apesar da diminuição de pedidos de vestes litúrgicas feitas com ricos bordados em fios de
ouro, esse ofício continuou a existir. A Espanha e a França se destacaram bastante nessa técnica,
de modo especial os ateliês de Paris, como por exemplo os da cidade de Lyon, de muita tradição
têxtil, em que sobressaía nesta cidade a casa A. Favier, que, além dos trabalhos de ourivesaria,
trabalhava com grandes encomendas feitas por comunidades religiosas que faziam seus pedidos
conforme os ornamentos litúrgicos determinavam.
Os trajes litúrgicos continuam até os dias de hoje a ser confeccionados com riqueza de detalhes e símbolos. No lugar dos fios de ouro, pérolas e pedras preciosas, há belíssimos bordados em fios metálicos e dourados, detalhes em tecidos de veludo, seda e brocado, os quais mantêm a beleza estética e a memória de Cristo e dos primeiros cristãos através de antigos símbolos
que acompanham os cristãos desde a era apostólica. Além, das cores específicas que a medida do
tempo foi abrigando valores e importantes sentidos no ato litúrgico. Porém, apesar das grandes
mudanças na confecção dessas peças, ainda no século XX encontramos peças enriquecidas de detalhes (fios de ouro e prata, pedras preciosas etc) comumente utilizados no século XVIII e XVII.
Temos como exemplo disso a coleção de indumentária eclesiástica pertencente ao Museu do Traje
do Têxtil da Fundação Instituto Feminino, que possui peças do século XX confeccionadas com fios
de ouro e outros detalhes não comuns indumentárias utilizadas nesse século.
A indumentária litúrgica católica é um patrimônio que faz parte da história e Memória de
diferentes épocas e sociedades nos quais a Igreja esteve e está inserida e que de alguma forma influenciou e foi influenciada. Porém, ainda hoje os museus que possuem essa tipologia de acervo
não apresentam nas raras exposições que realizam o potencial que essa tipologia de acervo pode
proporcionar ao público, ficando muitas vezes restrito a apenas uma exposição do objeto pelo objeto. Não se apropriando da carga histórica e cultural que esse objeto carrega.

3. A Coleção de indumentária Eclesiástica do Instituto Feminino da
Bahia
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O Instituto Feminino da Bahia5 foi criado em 1923 com o objetivo de apoiar e proteger a
mulher que trabalha, idealizado por Henriqueta Martins Catharino e Monsenhor Flaviano Osório Pimentel6 . Segundo Semira Adler Veinsencher , essa Casa funcionava como uma espécie de
agência de empregos e, nela, eram ministrados, também, cursos profissionalizantes nas áreas de
secretariado e contabilidade.
Hoje o Instituto Feminino abriga três Museus: O Museu de Artes Decorativas, que leva o
nome da fundadora, Henriqueta Catharino, o Museu de Arte popular e o Museu do traje e do têxtil,
inaugurado no ano de 2002. Juntos eles reúnem um grande acervo com mais de quinze (15) mil
peças que refletem a cultura na Bahia nos séculos XIX e XX.
Segundo Marieta Alves7 , “a coleção têxtil do Instituto Feminino da Bahia foi iniciada em
1933, ano da realização do 1º Congresso Eucarístico Nacional, para o qual foi organizada uma exposição de arte antiga com o fim de proporcionar aos Congressistas uma visão clara da Arte Baiana
e de como vivia a sociedade baiana no século XIX”, dando origem assim ao Museu do Traje e do
Têxtil, o único em Salvador. Faz parte desse acervo, a coleção de Indumentária Eclesiástica formada por peças do século XVIII ao século XX.
A coleção de indumentária eclesiástica traz um importante recorte da liturgia da Igreja e da
história da Arquidiocese de Salvador, pois muitas peças procedem do acervo da Catedral Basílica
de Salvador da qual a Fundação Instituto Feminino faz parte. Nela podemos encontrar trajes que
foram utilizados por personagens importantes da fé católica como o solidéu que pertenceu ao
Papa Pio XII, uma casula e uma estola que pertenceram ao Papa João Paulo II, durante a sua visita
ao Brasil em 1997. Dalmáticas, casulas e estolas, além de outras peças trabalhadas em bordados
com fios de ouro e prata, que trazem à tona antigos símbolos da fé cristã que parecem sempre
atuais por sua utilização nos paramentos utilizados pelos sacerdotes nos ritos litúrgicos. Abaixo
temos como exemplo desse raro acervo duas peças que fazem parte dessa coleção e traduzem um
pouco essa forma de comunicação com os fiéis.

Casula - Século XVIII
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Confeccionada em seda na tonalidade vermelha, bordado à mão em fio de ouro e prata, aplicação e bordado também mecânico com motivos fitomorfos em toda sua extensão. Entre as flores,
nos lados, esquerdo e direito, encontramos a flor de lis, antigo símbolo cristão que representa a
Virgem Maria. No centro os ramos e flores formam a imagem de um cálice, objeto sagrado do rito
litúrgico Eucarístico. Essa casula se destaca pelos bordados em fios de ouro não comuns para o
século XX.

				

Dalmática - Século XVIII / Século XV

				Manufatura europeia

Confeccionada em tafetá de seda na cor aproximado ao dourado, geralmente utilizada em
Missas solenes. Apresenta bordados com fio de ouro, com motivos fitomorfos em toda sua extensão e um cordão com franjas, semelhantes ao cíngulo8 de cada lado dos ombros.

4. Conclusão
Cada objeto possui o seu papel, o seu valor, dado inicialmente pelo homem. Porém, depois
de algum tempo, parece ele mesmo abrigar valores que, por meio da tradição e costumes do povo,
fixam e permanecem durante um tempo indeterminado. Na indumentária litúrgica acontece o
mesmo, e apesar de algumas mudanças, ela permanece com o teor inicial.
Os detalhes, a simbologia e todo conteúdo de arte por meio de rendas, bordados, costuras e
os próprios tecidos que há em cada traje é um poço de conhecimento. Ha uma relação muito forte
com aquilo que o homem não conhece e tenta entender. Nelas se encontram de modo misterioso
a relação do homem com Deus e a resposta do homem a esse grande mistério que intriga a humanidade.
Este trabalho apresenta de forma bastante sucinta um pouco da história e valor histórico
cultural referente à indumentária eclesiástica e litúrgica. Porém, essa tipologia de acervo ainda
tem muito a ser explorada. A história e o contexto em que os paramentos litúrgicos estão inseridos são um campo muito vasto ainda muito pouco estudado. A falta de pesquisa a respeito desse
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patrimônio influencia ou determina o empobrecimento comunicacional desse objeto nas instituições museológicas principalmente em exposições, pois, grande parte delas exibem apenas uma
etiqueta e um pequeno resumo muitas vezes repetidos em inúmeras mostras. E ainda, nos poucos
textos utilizados grande parte não recordam o valor patrimonial e cultural dos objetos expostos e
não fazem relação com a sua história e tradição.

NOTAS
¹ Era dos apóstolos, após o martírio de Cristo. Período em que os apóstolos dão início a evangelização, atendendo o pedido de Cristo “Ide por todo mundo , proclamai o evangelho a toda criatura”
Mateus 16, 15.
2

Trecho extraído do texto do DR. Rafael Vitola Brodbeck .Da Obrigatoriedade do Uso do Traje

Eclesiástico.
3

Fonte:

http://historiaonline.com.br/2013/06/29/02121804-a-coroacao-de-napoleao-bona-

parte/
4

Si j’ai bien compris le sens - le moine est libéré de ses voeux monastiques sur décision propre

ou est exclu de la vie monastique par décret religieux - l’expression consacrée est “rendre à la vie
séculière”.
5

A Fundação Instituto Feminino da Bahia, está localizado na Rua Politeama, 2 Salvador - BA,

40080145 (0xx)71 3329-5520
6

Monsenhor Flaviano Osório Pimentel foi o iniciador da Obra de Proteção e Amparo a Mulher.

7

Extraído do Catálogo: Museu do Traje e do Textil. Fundação Instituto Femino da Bahia. 1993/2003.

8

Cíngulo: Cordão, com que o sacerdote aperta a alva, na cintura. (fonte: http://www.dicionari-

oweb.com.br/).
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Choque de discursos: a
expografia do Museu da
Inconfidência e as novas
perspectivas historiográficas
sobre a Inconfidência Mineira
Rafael da Silva Alves
faelhist@hotmail.com

A historiografia e a expografia são disciplinas que, em muitas das vezes,
têm no passado o seu grande objeto de trabalho e análise. A diversidade
de leituras e posicionamentos sobre o mesmo passado pode tomar rumos bastante diferentes, porque o passado não muda, mas a interpretação sobre ele sim e constantemente. É isso que torna a História viva.
E é a diversidade de olhares que torna o passado interessante e mutável.
Mas o passado também está sujeito ao jogo de interesses políticos. Jogos
de interesses que podem tanto aproximar quanto distanciar a historiografia e a expografia, e nisso estas disciplinas dialogam e possuem uma
característica em comum. E analisar o discurso sustentado pelo Museu
da Inconfidência a partir de algumas salas de seu circuito expográfico,
comparando-o com produções historiográficas recentes, nos permite
constatar justamente as aproximações e distanciamentos existentes entre os interesses em jogo nas instituições museológicas com a História
enquanto ciência.

Palavras-chaves: Museu, Expografia, Historiografia,
Inconfidência Mineira.
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O Museu da Inconfidência, localizado na cidade de Ouro Preto/MG, foi criado na conhecida
Era Vargas e está entre as instituições museológicas mais importantes do país. No contexto de
sua criação, o presidente Getúlio Vargas pretendia resgatar na África os restos mortais dos inconfidentes mineiros, considerados os grandes heróis nacionais e, por isso, dignos de construção
de um local no Brasil que abrigasse seus despojos. A antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica
foi o lugar escolhido para tanto e devido a amplitude do prédio, mais do que se tornar o Panteão
dos Inconfidentes, a construção de um museu para abrigar obras de arte e de valor histórico das
Minas Gerais Colonial se tornou um projeto a ser efetuado. Nascia assim o Museu da Inconfidência, inaugurado em 1944. Em 2006 foi concluída a reforma de sua exposição permanente, projeto
desenvolvido pelo museólogo francês Pierre Catel juntamente com o atual diretor da instituição,
senhor Rui Mourão.
Os museus históricos, como é o Museu da Inconfidência, são caracterizados, muitas vezes,
por apresentarem uma narrativa histórica do passado que tratam. E o interessante é que o mesmo
recorte do passado pode ser interpretado de maneiras diversas por diferentes pesquisadores. Isso
permite que seja possível fazer uma comparação entre os discursos sustentados pelos museus e as
obras historiográficas resultantes das pesquisas científicas, enriquecendo ainda mais o universo
de conhecimento sobre o passado nacional. E é exatamente isso que pretendemos com este artigo, fazer um paralelo entre o discurso sobre a Inconfidência Mineira, seus atores e o passado das
Minas Gerais setecentista sustentado pelo Museu da Inconfidência e aquele que vem sendo apresentado pelas novas pesquisas historiográficas, a partir da análise de algumas salas da instituição.
Para isso, procuraremos responder às seguintes questões: o que o Museu da Inconfidência exibe
em sua narrativa expográfica sobre a Inconfidência Mineira e o passado colonial da região? O que
os historiadores contemporâneos têm admitido sobre este contexto? O Museu da Inconfidência
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teve a preocupação de dialogar com as novas produções historiográficas a partir da reforma de sua
exposição permanente em 2006, demonstrando as novas interpretações que têm sido publicadas
sobre o tema na sua exposição?
O Museu da Inconfidência, ao procurar apresentar ao visitante o passado de Minas Gerais
nos séculos XVIII e XIX, narra a história por meio de sua expografia de forma a justificar que o progresso social, econômico e demográfico da região teriam contribuído diretamente para o desfecho
do movimento conhecido como Inconfidência Mineira, fazendo isso a partir da construção de uma
narrativa linear e cronológica do passado. A instituição possui 16 salas, as quais estão divididas em
dois pavimentos. No primeiro piso, apresentam-se as origens da capitania de Minas Gerais, com
objetos indígenas, de construção civil e de transporte regional colonial, passando ainda pela economia mineradora e pelo movimento da Inconfidência Mineira, saudosamente consagrado na sala
“Panteão dos Inconfidentes”, além de também apresentar salas dedicadas ao Período Imperial
Brasileiro e à vida social na colônia. O segundo piso é, basicamente, dedicado à exibição de obras
de arte de caráter religioso e de artistas mineiros como Aleijadinho e Ataíde, o que demonstra a
evolução máxima da sociedade mineira colonial, consumidora de arte.
Na sala Mineração, um painel exibe um texto histórico que admite o episódio no qual o mulato Duarte Lopes teria chegado à região dos índios cataguases com a expedição de José de Camargo
Pimentel e, ao buscar água, se impressionado com uma pedra preta que em São Paulo conclui-se
ser ouro. A partir deste acontecimento, uma série de bandeiras e entradas se dirigiram à região,
tendo como referência o Pico do Itacolomi, em busca de enriquecimento através da mineração e/
ou outras atividades necessárias na capitania. Mas a historiografia sobre a descoberta do ouro
ainda é bastante divergente quanto a quem teria encontrado primeiro tal riqueza, à data e local
exatos da extração da primeira pepita. De acordo com o museu, a exploração do ouro era tão fácil
que provocou uma onda de migração para Minas Gerais. Numa publicação da instituição que deu
suporte para as posições interpretativas a serem admitidas pela nova exposição do museu, Carla
Maria Junho Anastasia, Carmem Silvia Lemos e Letícia Julião escrevem que:
Apesar das condições topográficas adversas e das distâncias, às descobertas do final do
século XVII se seguiu um vertiginoso deslocamento de pessoas para a região, sem precedentes na Colônia. A corrida do ouro, com seu ritmo acelerado, chegou a se constituir em
ameaça de despovoamento e desequilíbrio econômico para vários pontos da Colônia e do
próprio Reino, forçando, inclusive, a Metrópole a lançar mão de dispositivos legais, que se
mostraram ineficazes para frear o movimento migratório. (ANASTASIA; JULIÃO; LEMOS,
1999. p. 28-29).

Francisco Iglésias lembra que “Além dos paulistas, vieram pessoas do sul, do Rio de Janeiro, como vinham antes os baianos, subindo o Rio São Francisco. E os portugueses vieram em tal
número, que o governo teve de proibir essas viagens (...)” (IGLÉSIAS, 1993. p. 54-55). Em vista
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disso, Minas Gerais, no século XVIII, se tornou a unidade mais populosa do Brasil.
Chama a atenção nesta sala o fato da pouca atenção que foi dada aos escravos na exposição,
personagens tão importantes na construção da economia e da cultura na região mineradora. A
escravidão está, expograficamente, muito reduzida a objetos de tortura e a instituição pouco apresenta ao público uma percepção dos negros para além da submissão ao chicote ou valoriza evidentemente sua importância na história nacional. O pensamento evidente no senso comum de
que o negro escravo passava unicamente pelo processo de ser comprado e trabalhava forçadamente sob tortura até o fim da vida se intensifica naqueles que não conhecem a historiografia
mais recente sobre o tema e/ou que não tiveram a oportunidade de acompanhar as releituras que
estão sendo constantemente feitas pelos historiadores sobre a escravidão e o escravismo, o que
contribui para distanciar a população ouro-pretana da instituição. As classes mais humildes do
passado aparecem na expografia de forma muito discreta, reforçando a ideia de que a exuberância
e luxuosidade da elite é que ganham destaque no museu, ainda que os escravos fossem os “pés e
as mãos” de Minas Gerais.
A singela valorização aos escravos, por exemplo, existe apenas no discurso de um painel
histórico que narra um pouco da escravidão, onde elogios como “braços robustos” adjetivam os
negros. Neste painel, o museu afirma que os escravos foram o sustentáculo da economia colonial,
além de ser um povo que promoveu insurreições e se estabeleceram em quilombos. Ainda no painel, o discurso prossegue afirmando que eles foram um dos pilares na formação da cultura brasileira e que os mesmos também souberam interagir com seus algozes, uma vez que contribuíram
nas formas de convivência social, na manifestação da religiosidade, nas artes, na alimentação e
também na miscigenação racial. O museu também afirma que somente em situações excepcionais
os escravos possuíam condições de ganho, mas que ainda assim conseguiram construir templos
suntuosos, como as Igrejas do Rosário e de Santa Efigênia, em Vila Rica. De acordo com Caio César
Boschi:
(...) preservando (ou não) a autenticidade dos seus primitivos costumes e tradições, os
africanos introduziram novos elementos e componentes da cultura religiosa da América
Portuguesa que, só por isso, já se mostraria distinta e original. Reisados e congados davam novo sentido semântico aos rituais católicos. Um “candomblé” ou do “acotundá”,
ainda que elas, como o do “calundu” (esta, sem traços de sincretismo religioso) se exprimissem apartadas das irmandades. Não sendo espaço exclusivo dessas manifestações,
foram as irmandades, no entanto, que, pelo seu traço institucional, viriam a favorecer a
sobrevivência das mesmas. (BOSCHI, 2007. p. 70).

Nota-se uma preocupação do museu em demonstrar valores históricos positivos deixados
pelos negros escravos para a posteridade, mas a relação entre o discurso do painel histórico e os
objetos é bastante distante, já que materialmente apenas existem objetos de tortura e aqueles

319

que remetem ao trabalho ligado unicamente à mineração, como se os negros estivessem apenas
reduzidos a esta função e realidade social. A escravidão e o trabalho do negro envolvem situações
e questões bem mais complexas do que estas, as quais vêm sendo demonstradas pelas pesquisas
historiográficas recentes. Não que a exposição devesse abraçar todas, mas a escravidão é um tema
digno de ser apresentado e discutido de forma a superar a redução dos negros ao cativeiro, uma vez
que eles foram protagonistas de diversas funções dentro da sociedade colonial mineira.
Não há dúvidas de que a mineração impulsionou a economia da colônia e foi a principal fisionomia produtiva da capitania. No entanto, não se pode reduzir economicamente a região das
Minas à exploração do ouro e diamantes, como se estas fossem exclusivas. Outras alternativas
econômicas para além da mineração compunham a realidade da região que também acolheu atividades manufatureiras, comerciais, agropecuárias e de construção civil. Para Carlos Magno Guimarães e Flávia Maria da Mata Reis, por exemplo, as áreas urbanas teriam privilegiado o enriquecimento principalmente de comerciantes, que, de acordo com os autores, eram os detentores das
maiores fortunas, ainda que o privilégio social no período colonial estivesse ligado não tanto aos
bens materiais, mas ao fato de ser grande proprietário de engenho, terras e/ou escravos. Afirmam
estes autores que:
Assim, nem todos aqueles que para as Minas se dirigiram tiveram condições ou interesse
direto na mineração. Muitos dos que nela se instalaram dedicaram-se a outras atividades econômicas tão ou mais lucrativas e que, ao mesmo tempo, eram essenciais para
a manutenção da atividade nuclear. Paralelamente à mineração, além da agricultura, a
pecuária representou um forte setor, desenvolvendo-se nas regiões são-franciscana (nos
mesmos moldes da pecuária nordestina) e sul-mineira, apresentando esta última grande
desenvolvimento tecnológico no conjunto da pecuária colonial brasileira. (GUIMARÃES;
REIS. p. 327.).

Não há dúvida de que a mineração foi fator essencial para a formação e instalação da sociedade na região mineira. Mas na expografia do Museu da Inconfidência, a economia do período
colonial na capitania fica restrita a esta atividade, reduzindo as possibilidades de aquisição de
conhecimento sobre o contexto. E há de se considerar que da mesma forma que a prosperidade
econômica se instalou na região, também a crise veio como consequência e com ela o temor da
intensificação das cobranças de impostos, como é o caso da derrama.
A partir da narrativa que se constrói os objetos museológicos vão sendo apresentados como
exemplos da história construída pelo museu, como se os mesmos oferecessem legitimidade ao que
está sendo concebido pela instituição. E a intenção de apresentar a Inconfidência Mineira como
o grande evento do passado e seus protagonistas como os heróis da pátria se confirma na expografia. Da primeira sala até a quinta, sendo esta intitulada Inconfidência, percebe-se um aumento
na iluminação, algo proposital idealizado por Pierre Catel¹ a fim de referenciar o imaginário ilu-
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minista da conspiração mineira, como se os inconfidentes estivessem levando as pessoas para um
caminho de luz, ou seja, de melhorias, de futuro promissor, tirando-os das trevas e do domínio
obscuro do Antigo Regime. E o interessante é que na sala seguinte, o Panteão, a luz volta a cair,
já que essa sala é pretendida como um templo religioso onde deve reinar o silêncio e a adoração.
Fica evidente que o Museu da Inconfidência, mesmo após a reforma em 2006, insiste em
sustentar a interpretação de que a Inconfidência Mineira buscava a liberdade da nação e tinha na
figura de Tiradentes o seu maior difusor, apresentando-o como o grande herói da conspiração.
Logo, o caráter de mito do movimento é ainda defendido pelo museu, contrapondo diretamente as
produções historiográficas contemporâneas que questionam tal visão da Inconfidência e de seus
protagonistas, o que comprova que a história narrada pelos historiadores recentes e a história
deste museu de história gradualmente se divergem. Além disso, a historiografia contemporânea
também questiona a possibilidade do movimento ter caráter nacional e objetivar a libertação de
toda a colônia, somado ao fato de que a historiografia também vem demonstrando que a república
preterida pelos inconfidentes não é a mesma dos moldes contemporâneos. Outro ponto interessante em que o discurso do museu se contrapõe com as produções de historiadores recentes é a
afirmação na expografia de que os conspiradores pretendiam a superação da velha estrutura da
nobreza oligárquica e que um país mais democrático e menos desigual se instalaria a partir do
sucesso da revolta, caso ela tivesse se concretizado.
A nova exposição admitiu uma narrativa histórica linear, mantendo uma ideologia do passado mineiro admitida nas décadas de 30 e 40 do século passado, a qual é superada pelas discussões
historiográficas atuais, mas ainda muito presente no senso comum ou numa cultura de ensino escolar. Reler o passado e apresentar à coletividade novas formas de perceber o movimento político
dos conspiradores mineiros parece não ter sido a intenção daqueles que trabalharam na reformulação da exposição. Permanece viva no Museu da Inconfidência a vontade de colocar determinadas
lembranças da conspiração mineira no primeiro plano da consciência coletiva sem que se leve em
consideração uma visão mais crítica do passado, sem que se problematize o acontecimento a partir dos conhecimentos individuais de cada visitante.
Elementos interessantes da sala Inconfidência e que merecem uma atenção especial são as
traves da forca de Tiradentes. Elas estão dispostas de forma a remeter à Via Sacra, formando uma
cruz que teria sido, simbolicamente, carregada pelo mártir condenado por aqueles que abusavam
e desfrutavam do poder. Condenado à morte como consequência da traição de um amigo próximo,
Tiradentes teve sua imagem construída como a do Cristo cívico da nação e Silvério dos Reis passava a ser o Judas do ideal de liberdade. A disposição das traves reforça a intenção do Museu da
Inconfidência de sustentar a ideologia construída e firmada no senso comum de que o alferes seria
uma figura próxima a de Jesus Cristo devido às suas atitudes que se assemelharam em muitos as-
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pectos, construção esta oriunda principalmente das perspectivas dos republicanos e do golpe que
instituiu a República em 1889. Os ideais republicanos incorporaram a Inconfidência Mineira como
o grande evento histórico de caráter nacional e os inconfidentes como os personagens pioneiros
no desenvolvimento de princípios verdadeiramente brasileiros.
Um corredor propositalmente branco conduz o visitante da sala Inconfidência até a sala
Panteão, como se a clareza e as luzes que simbolicamente representam as ideias Iluministas conduzisse-o ao coração do museu, à sala sagrada e altar dos “heróis nacionais”. A ideia de sacralidade fica nítida ao entrar no Panteão, único espaço do museu que não sofreu modificação com a
reforma da exposição permanente concluída em 2006. O Panteão se assemelha a um altar sagrado
e encontram-se na sala alguns ícones que reforçam tal imaginário, como um crucifixo sobre a
porta de entrada, o lustre semelhante aos das igrejas coloniais da cidade, sem falar na iluminação
que, de forma contrastante, diminui consideravelmente em relação à sala anterior. As quatorze
lápides, onde se encontram os restos mortais dos inconfidentes² , foram organizadas contornando toda a sala, de forma que o visitante fique “acolhido” por elas ao entrar no Panteão. Talvez
por isso sua disposição e arquitetura tenham sido mantidas intactas com a reforma, não sendo de
interesse da organização do museu modificar o discurso criado nas décadas de 30 e 40 e que deu
legitimidade à sua criação naquele momento da história.
O Museu da Inconfidência se preocupa em homenagear os conspiradores do final do século
XVIII, mas não se atenta em retratar o movimento e instigar o público a discutir este episódio
importante da história do Brasil com novas problematizações. A fantasia parece sobrepor-se à
realidade ao longo da exposição, mostrando muito mais uma Minas Gerais elitista do século XVIII
do que verdadeiramente um núcleo urbano diversificado que compôs a sociedade mineira naquele
contexto.
Rui Mourão, tratando do Panteão, aponta que:
A lápide que não traz inscrição simboliza os ausentes, que por uma razão ou outra não
puderam vir materialmente ocupar o seu lugar de honra, como o maior deles, Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes. Na grande pedra perpendicular acha-se gravado um In
Memoriam, onde se lêem, na ordem decrescente da importância da sua participação, os
nomes dos envolvidos no processo da Inconfidência. (MOURÃO, 1995. p. 14)

Nessa passagem fica clara a intenção de culto aos participantes do movimento e de se considerar Tiradentes como o maior e o mais importante dos inconfidentes, já que seu nome aparece
como o primeiro e em destaque na pedra referida pelo diretor do museu. O trecho descreve que os
protagonistas não materializados no Panteão estariam ali de alguma outra forma, talvez espiritualmente, reforçando a pretensão de transformar esse espaço do museu em um local de adoração
e veneração aos atores da Inconfidência Mineira. É como se as almas estivessem associadas às

322

cinzas, permanecendo de alguma forma com elas, habitando o mesmo lugar. Um cenário religioso simbólico se forma no Panteão, porque como acredita Carmem Lemos, “ossos, cinzas, lápides, cruz, triângulo, altar, panteão, cortejo, cerimônias e discursos formaram a rede de imagens
necessárias à composição desse cenário” (LEMOS, 2001. p. 213). Para o museu, a morte ali é materializada em cinzas, lápides, ossadas e silêncio que confere simbolicamente à Inconfidência Mineira o caráter de um dos mitos fundadores da nacionalidade brasileira.
O Museu da Inconfidência sustenta a ideia de que o movimento mineiro pretendeu a liberdade nacional a partir da atuação de homens embebidos dos ideais iluministas recorrentes na
época e indignados com a exploração metropolitana e com a possível cobrança da derrama. Esta
leitura ainda se encontra enraizada no senso comum, mas vem sendo muito questionada pelas
novas pesquisas historiográficas, as quais demonstram novas interpretações sobre o movimento
e seus protagonistas. Muitas das novas interpretações têm construído críticas negativas quanto à
moral, organização, existência material e objetivos econômicos pessoais dos inconfidentes dentro
da trama, intenções opostas às do Museu da Inconfidência, o qual ainda se legitima como instituição de exaltação do movimento e de seus personagens, o que parece justificar a contradição do
discurso do museu com as historiografias recentes sobre o tema e a não inserção destas interpretações dos historiadores junto à expografia do Inconfidência.
Para João Pinto Furtado, por exemplo, o movimento era bastante heterogêneo no que respeita à extração social e econômica dos agentes, e sobre eles afirma que “(...) não são todos intelectuais, como já se afirmou no século XIX; tampouco são mineradores falidos, como foi dito na
primeira metade do século XX; tampouco são todos burocratas, como, com frequência, ainda se
insiste” (FURTADO, 2007. p. 633). Com isso, Furtado questiona as interpretações de que o movimento era homogêneo nos seus ideais e com relação à classe social dos envolvidos. Teriam sido as
dívidas as grandes motivadoras para que alguns homens participassem da trama, e não somente
os princípios iluministas. De acordo com Maxwell, do montante de quase dois milhões de mil-réis
devidos à Coroa Portuguesa, quase um milhão era de responsabilidade apenas de dois inconfidentes: Silvério dos Reis e Rodrigues de Macedo (MAXWELL, 1993. p. 24).
Augusto de Lima Junior faz uma leitura interessante do movimento e demonstra que o contrabando fez parte da vida de alguns dos inconfidentes, inclusive dos clérigos, a exemplo de José
da Silva Rolim e de seus familiares, questionando seus princípios morais (LIMA JUNIOR, 2010. p.
60-61). Para Maxwell:
Além de tudo, o sistema de propinas proporcionava uma cobertura ideal para o suborno
e a corrupção, especialmente para homens como João Rodrigues de Macedo, que muitas
vezes atuavam como banqueiros do governador e que, invariavelmente, em suas atividades mercantis e negócios em geral concediam facilidades creditícias aos ministros e
funcionários da administração da Capitania. (MAXWELL, 1993. p. 21).
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João Pinto Furtado também atenta-se para esta análise. Segundo o historiador, Inácio de
Alvarenga Peixoto, enquanto ouvidor da Comarca do Rio das Mortes, sofreu uma série de denúncias de abuso de autoridade e extorsão. Sobre Cláudio Manuel da Costa, também figura pública por
várias gestões, pesavam suspeitas de enriquecimento ilícito e de participação em contrabandos.
Os padres Carlos Correia de Toledo e Luís Vieira da Silva foram acusados de se beneficiarem de
seus cargos para aumentar seus patrimônios pessoais, e ainda sobre Vieira da Silva somava-se a
suspeita de envolvimento sexual com um fiel. Os escravos fugitivos de Inácio Correia Pamplona
teriam sofrido maus-tratos por seus homens de caça. E sobre Tiradentes, Furtado afirma recair
acusações de abuso de autoridade e de exorbitar de suas funções a mando de Luís da Cunha Meneses, caracterizando-o como violento e tirano (FURTADO, 2002. p. 24-43). Isso mostra que a heroicização dos inconfidentes foi feita baseada no movimento e não em suas vidas particulares, tanto
que o único que passou pela história como referência de corrupção moral foi Joaquim Silvério dos
Reis, o traidor dos demais companheiros.
A historiografia e a cultura do ensino escolar por muito tempo, e ainda acontece hoje, reforçaram a interpretação e a posição de que a cobrança da derrama teria sido suspensa após a denúncia de Silvério dos Reis, desestabilizando o movimento e tornando este personagem o responsável
total pelo fracasso e pela punição dos envolvidos. Apesar das recentes pesquisas reavaliarem este
episódio, ainda no discurso do Museu da Inconfidência percebemos a sustentação desta interpretação, principalmente nas publicações da instituição, como, por exemplo, em artigo da revista de
trabalho Oficina do Inconfidência (ANASTASIA; JULIÃO; LEMOS, 1999. p. 89). Mas pesquisadores
como João Pinto Furtado (FURTADO, 2002. p. 181) e Kenneth Maxwell (MAXWELL, 2010. p. 237)
atentam-se para o fato da derrama ter sido cancelada antes mesmo da denúncia de Silvério dos
Reis, evidenciando que até mesmo a Coroa já tinha a premissa de que ela poderia causar uma grave
agitação social. Para Furtado, o seu cancelamento desestabilizou o movimento porque para boa
parte dos envolvidos a derrama era o motivo principal para participar e executar a revolta. Isso
demonstra que entre vários dos inconfidentes, na verdade, a cobiça suplantava o nacionalismo.
Para vários pesquisadores contemporâneos, as motivações pessoais de enriquecimento e/
ou a pretensão de manter o status social teriam sido os verdadeiros objetivos dos conspiradores,
o que diverge do discurso sustentado pelo Museu da Inconfidência de que os sentimentos nacionais e de busca por igualdade e independência do país é que guiavam as ideais revolucionárias
dos inconfidentes, tornando-os heróis nacionais. Na verdade, admite-se que o movimento teria
conotações muito mais regionais do que, na verdade, de âmbito nacional. Para Maxwell, os inconfidentes esperavam alcançar seus objetivos sob a cobertura de um levante popular e apesar de
admitir a inclinação dos envolvidos por uma república e pela independência, não acredita que os
inconfidentes tenham chegado a esta posição por ideologia ou por nacionalismo, mas sim porque
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a revolução lhes parecia o melhor caminho para sustentar e proteger seus interesses pessoais, o
que faz com que o autor chegue a caracterizá-los como “egoístas”. (MAXWELL, 1993. p. 27).
Já Luiz Carlos Villalta acredita que a república enunciada no movimento não é sempre
sinônimo de governo republicano, representativo e democrático. Na verdade, as definições do futuro governo não ficaram explicitamente claras. Para Villalta, os inconfidentes, ou pelo menos alguns deles, não pretendiam o rompimento definitivo com a monarquia, mas sim a reorganização
das posições de domínio entre metrópole e colônia. Para este historiador, é mais correto perceber
para a conjuntura a república como simplesmente sinônimo de “liberdade” ou “libertação”, no
sentido de separação, autonomia e ruptura, diferente dos significados de hoje. Logo, os inconfidentes divergiam entre si quanto a ruptura definitiva com o estatuto colonial e com o governo
metropolitano português ou, na verdade, mantê-lo vivo de acordo com suas pretensões pessoais
(VILLALTA, 2007. p. 594-595).
O que se conclui é que no Museu da Inconfidência ainda impera um discurso com uma percepção tradicional do passado colonial mineiro mesmo após a reformulação de sua exposição. No
entanto, a necessidade de diálogo entre a historiografia e a expografia como forma enriquecedora
para uma apreciação e busca pelo conhecimento do passado se faz necessária e essencial atualmente. Nenhum museu precisa reproduzir um texto historiográfico, mas a aproximação, sempre
que possível, entre ambos, contribuirá para a aquisição de conhecimento, beneficiando, dessa
forma, o público. Tanto os museus quanto a historiografia estão em transformação e devem ser
instrumentos de problematização do passado. É para este ponto que devem direcionar suas atenções e manter um diálogo. Porque esta dinâmica interdisciplinar é amplamente válida e dinamiza
o entendimento da história e sua permanente construção.

NOTAS
¹ Pierre Catel é museógrafo formado por G.-H. Rivière nos idos de 1968 e autor de uma série de
exposições marcantes no decorrer da década de 1970. Fundou uma empresa de museografia que
empreendeu intervenções em cerca de quarenta museus em todo o mundo. Suas proposições têm
sido adotadas, particularmente, no Brasil: no Rio de Janeiro, o projeto museográfico da Casa França-Brasil; em Ouro Preto, a reforma do Museu da Inconfidência; ou, em Belo Horizonte, o Museu
de Artes e Ofícios. (POULOT, 2013. p. 30).
² Não se comprovou a autenticidade de todos os restos mortais que se encontram no Panteão corresponderem aos respectivos inconfidentes indicados pelo museu.
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A musealização do patrimônio do setor elétrico é abrangente e envolve
contextos e interesses diversos. Esse patrimônio dilui-se em museus
com diferentes lógicas discursivas e problemáticas museais, por trazer à
tona questões sobre meio ambiente e aspectos históricos intrínsecos ao
processo de geração, transmissão e distribuição de energia. Este artigo
visa apresentar ações voltadas à musealização do patrimônio do setor
elétrico realizadas no Brasil, dando enfoque à comunicação museológica. Por meio de pesquisa bibliográfica e em meio digital, visita in loco
em museus com esse patrimônio e entrevistas com sujeitos que atuam
nestas instituições, evidenciou-se que a musealização do setor elétrico
ainda é incipiente no país.

Palavras-chave: Comunicação Museológica, Museus, Musealização,
Patrimônio Industrial, Setor Elétrico.
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Introdução
Algumas das primeiras ações de musealização voltadas ao patrimônio industrial da energia foram empreendidas por empresas do setor elétrico. A partir da compreensão de seu papel
histórico, as organizações passaram a assumir responsabilidades com relação à memória institucional, ou seja,
a (re) construção de fatos e acontecimentos significativos da trajetória e das experiências
da organização, selecionados e (re) organizados com o objetivo de estimular o processo de (re) construção de uma identidade comum entre esta e seus públicos de interesse
(BARBOSA, 2012, p. 04).

Nota-se, na década de 1970, a criação de cargos estratégicos como arquivistas e historiadores, para atuar na preservação e pesquisa dos acervos empresariais o que, entre os anos 1980
e 1990, refletiu no surgimento de instituições especializadas em memória empresarial (TOTINI;
GAGETE, 2004, p. 115). Nesse mesmo período, houve no Brasil importantes mudanças nas formas
de gestão e reflexão sobre as responsabilidades que as empresas deveriam ter como membros da
sociedade, relacionadas aos aspectos histórico, social, ambiental e cultural.
Nos anos subsequentes, a preservação da memória empresarial transformou-se
em instrumento de gestão e planejamento estratégico, com forte atuação como importante fonte de informações para áreas estratégicas das empresas, além de ser um dos
alicerces da imagem institucional e da cultura organizacional. (SOUSA, 2010, p. 107)

No entanto, considera-se que a sua responsabilidade histórica deve ir além da imagem e das
estratégias da empresa, contribuindo com o conhecimento sobre parte da história da sociedade
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com a qual interage.
No Brasil, empresas do setor energético como a Companhia Estadual de Energia Elétrica do
Rio Grande do Sul (CEEE), Eletropaulo, Companhia Energética de São Paulo (Cesp), Companhia
Paulista Força e Luz (CPFL) e Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), também passaram por essas mudanças na gestão, assumindo responsabilidades sociais, ambientais, culturais e históricas
ao longo dos anos. As ações de memória empresarial realizadas por essas instituições geraram
produtos diversos como publicações, vídeos, cdrom, relatórios internos, conteúdo para a internet,
exposições, centros de documentação e memória e museus.
Tais empresas foram responsáveis pela institucionalização de coleções e criação dos primeiros museus voltados ao setor energético no país (BLOISE, 2000 e YAGUI, 2014):
Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, criado em 1977;

Museu Histórico do Gás Canalizado, criado em 1983 na sede da Comgás em São Paulo;

Museu Histórico da CPFL, criado em 1986, localizado na Subestação Campinas-Centro;

Museu da Energia na Usina do Corumbataí, em Rio Claro, criado em 1990 pela Cesp; e

Museus da Eletricidade, localizados nas agências da Eletropaulo em Jundiaí (1988) e Itu
(1994).

Decerto, essas ações iniciais não se configuravam como museus propriamente ditos e sim
exposições com a função de apresentar o acervo preservado. Em geral, abordavam temas técnicos voltados aos funcionários da empresa, aposentados, especialistas, estudantes e parceiros
comerciais, e apresentavam objetos extensivamente documentados, tais como os utilizados nos
escritórios das empresas. Eram poucos os documentos sobre a memória do trabalho que tratassem
o cotidiano dentro dessas empresas.
No decorrer dos anos, outras iniciativas de musealização foram implementadas influenciadas ou não por empresas do setor elétrico. A escolha por musealizar o patrimônio desse setor vai
ao encontro da compreensão dos sujeitos envolvidos no processo de musealização do quê se constitui como patrimônio histórico-cultural, bem como os estímulos que possuem para que a musealização desse patrimônio ocorra.
Se refletirmos sobre a abrangência desse setor, podemos considerar como bens passíveis de
musealização as referências da geração, transmissão e distribuição de energia, que se constituem
em importantes vetores ao desenvolvimento técnico-científico e como processo histórico e social,
considerando as transformações que o desenvolvimento do setor elétrico incutiu na sociedade e,
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especialmente, em seu cotidiano.
Nesse sentido, devido a sua amplitude e abrangência, não podemos desconsiderar o fato da
questão energética permear instituições museológicas que possuem classificações diversas por
deterem coleções com problemáticas distintas como, por exemplo, museus históricos, museus de
cidade e museus de ciência.
Partindo desta primeira reflexão, com o objetivo de identificar museus com patrimônio do
setor elétrico e analisar como esses bens são comunicados na atualidade, utilizamos uma combinação de métodos e técnicas de pesquisa. Os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, da análise de páginas virtuais de museus, da realização de visitas in loco em instituições com
patrimônio do setor elétrico musealizado, bem como de entrevistas com os sujeitos envolvidos
no processo de musealização, foram analisados e os resultados serão apresentados parcialmente
neste artigo.
Essa pesquisa está vinculada ao Projeto Temático Eletromemória 2¹ denominado História da
Energia Elétrica no Estado de São Paulo (1890-1960): Patrimônio Industrial, Paisagem e Meio-Ambiente,
que propõe um estudo sobre as pequenas centrais hidrelétricas do Estado de São Paulo construídas
entre 1890 e 1960, compreendendo o contexto histórico e social em que essas usinas foram implantadas, as interferências paisagísticas e ambientais causadas por elas e evidenciando as ações
de revitalização e salvaguarda desse patrimônio industrial por meio da produção documental e
constituição de acervos museológicos.

Musealização do patrimônio do setor elétrico
No Brasil são poucas as iniciativas de musealização voltadas ao patrimônio do setor elétrico.
No estado de São Paulo, por exemplo, constatou-se que num universo de oitenta e sete museus
estudados, apenas dezessete possuem referências do setor elétrico. Tais referências constituemse em iconografia e objetos tridimensionais como maquinários, ferramentas e outros instrumentos de trabalho, além de objetos eletrificados (YAGUI, 2014). Dentre esses museus estudados estão
as unidades da Rede Museu da Energia, administradas pela Fundação Energia e Saneamento em
São Paulo.
Criada no ano de 1998 a partir da privatização das empresas estaduais do setor energético,
a Fundação Energia e Saneamento teve como objetivo principal preservar o patrimônio industrial
do setor energético, realizando pesquisas e utilizando técnicas museográficas que contextualizassem como os objetos eram utilizados no passado, com base em diversos documentos que representassem a memória do trabalho no setor energético.
A Rede Museu da Energia é formada por sete unidades: três imóveis urbanos, um em ItuSP, outro em Jundiaí-SP e a unidade de São Paulo-SP, e quatro pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs) - Salesópolis, São Valentim, Jacaré e Corumbataí -, sendo que as Centrais Hidrelétricas
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São Valentim e Jacaré encontram-se fechadas e não foram efetivamente musealizadas. No caso
das pequenas centrais hidrelétricas, planejou-se sua musealização sem deixar de lado a sua função inicial: a geração de energia. Com isso, atrelando sua origem à nova função, obtêm recursos
financeiros e possibilita a imersão dos visitantes no processo de geração de energia.
Vamos tratar inicialmente sobre o Museu da Energia de Salesópolis, situado no município
de mesmo nome e instalado na Pequena Central Hidrelétrica de Salesópolis. Além dos edifícios
que compõem a usina, é possível visualizar na casa de máquinas os grupos geradores de energia
elétrica, ferramentas e uma planta da usina. Há também a área da barragem, que possui uma vista
privilegiada da represa e da área de mata nativa, a utilização de experimentos que contextualizam
os usos e as diferentes formas de produção de energia, e um espaço dedicado a assuntos ambientais. A comunicação no Museu da Energia de Salesópolis traz poucas referências da cidade onde
se situa, mas consegue problematizar questões sobre meio ambiente e o uso racional da energia,
tratando a questão da energia elétrica como problemática contemporânea.
Outra unidade que compõe a Rede Museu da Energia é a de Rio Claro. Inaugurada em 2001,
traduz-se na paisagem, nas edificações e áreas construídas da usina, nos maquinários, painéis de
controle, ferramentas e tudo o que o trabalho na usina envolve. Busca-se abordar nas ações educativas não apenas a geração, mas também a transmissão e distribuição da energia elétrica, além
de apresentar aspectos ambientais concernentes às usinas hidrelétricas. Assim como em Salesópolis, a comunicação no Museu da Energia de Rio Claro traz poucas referências da cidade onde se
situa, entretanto, evidencia e problematiza a importância do uso racional da energia elétrica.
Com relação aos imóveis urbanos, as unidades apresentam temáticas diferentes, mas que
se complementam. Suas exposições, montadas há mais de 10 anos, não passaram por nenhuma
grande reestruturação durante esse período. Com isso, foram criadas salas de ação educativa em
todas as unidades para compensar as possíveis falhas comunicacionais existentes e possibilitar
a vivência dos visitantes de forma ampla com os objetos, por meio de uma ação educativa mais
dinâmica.
Vamos falar primeiramente sobre o Museu da Energia de Itu, cuja exposição de longa duração História, Energia e Cotidiano trata o uso doméstico da energia durante os séculos XIX e XX,
e apresenta objetos e equipamentos a gás e elétricos como lâmpadas, medidores de consumo de
energia, aquecedores de água, rádios, geladeira, chuveiro, dentre outros. Essa exposição consegue
se aproximar do cotidiano do público por apresentar elementos que fazem parte do dia a dia e
compõem suas residências, porém com diferentes tecnologias. Possibilita, ainda, a problematização do uso da energia no cotidiano, no entanto, apenas aqueles que usufruem do espaço educativo constituído por jogos e equipamentos interativos evidenciam de forma mais clara tal problemática.
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O Museu da Energia de Jundiaí, situado na antiga subestação de Jundiaí, foi inaugurado em
2001 e apresenta em sua área expositiva questões sobre a distribuição, geração e transmissão de
energia, abrangendo os trabalhadores do setor energético e a segurança no trabalho. Em geral,
são poucos os objetos expostos, estando dentre eles medidores de consumo de energia, lâmpadas,
para-raios, chave fusível e ferramentas. Próximo a área expositiva há um espaço que apresenta a
memória do saneamento, problematiza o uso sustentável dos recursos hídricos, informa como é
feito o tratamento da água e qual o ciclo da água.
Na área do edifício (subsolo), que abrigou uma usina termoelétrica, há a exposição Mãos
anônimas no universo do trabalho das diferentes formas de energia, que mostra imagens de trabalhadores atuando não só nas fornalhas de uma usina termoelétrica, mas em outras atividades do
ramo energético, ferramentas de trabalho, além de apresentar iluminação especial e sonorização
do carvão queimando ativada por movimento.
O último museu da rede sobre o qual falaremos é o Museu da Energia de São Paulo, fundado em 2005, e situado em um casarão construído na década de 1890 no bairro Campos Elíseos,
tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT) e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). No museu houve a instalação no piso superior de diversas exposições temporárias e no térreo instalou-se, e permanece até os dias de hoje, a exposição
Memórias de um Casarão que conta a história do prédio que o abriga. Por meio de painéis com
imagens, maquetes e exposição de objetos, não só a história do edifício é abordada, mas também
o contexto histórico em que ocorreram as transformações no edifício, além de apresentar todo o
processo de restauro realizado. A exposição de longa duração recém-inaugurada no piso superior
do edifício, possui como tema a cidade de São Paulo e suas transformações ao longo do tempo por
meio do uso da energia.
Outra instituição compreendida no estudo (YAGUI, 2014) foi o Museu do Porto de Santos,
pertencente à Companhia Docas de Santos. Essa companhia foi a responsável pela construção e
funcionamento da Pequena Central Hidrelétrica Itatinga, inaugurada em 1910, cuja energia produzida era destinada à eletrificação das instalações do Porto de Santos e à iluminação geral do cais,
armazéns e escritórios. Devido a esse histórico, o Museu do Porto possui uma sala na exposição
de longa duração dedicada somente a essa PCH. Compõem a gama de objetos expostos nessa
sala: registros fotográficos, documentos e equipamentos utilizados na usina e em suas dependências, como instrumentos de medição (amperímetro, miliamperímetro, voltímetro, barômetro,
manômetro), alicates para redes de alta tensão, isoladores de alta tensão, organograma da usina
feito em 1928, aparelho sinalizador, telefone, projetor cinematográfico, lanterna elétrica e lâmpadas variadas. Grande parte dos objetos são ferramentas representativas do trabalho realizado
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na Pequena Central Hidrelétrica Itatinga.
Nota-se que há uma preocupação em informar a constituição da usina, sua forma de funcionamento, os equipamentos principais que a compõem e os instrumentos de trabalho, no entanto, o discurso expográfico não expõe ou discute em nenhum momento questões sobre a usina
na atualidade.
Saindo do estado de São Paulo e voltando o olhar para Porto Alegre, no estado do Rio Grande
do Sul, encontra-se o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, que compõe o Centro Cultural
CEEE Érico Veríssimo (CCCEV), situado no “Edifício Força e Luz”. O museu propõe tratar a história
da energia não apenas por meio de objetos históricos, mas também utilizando experimentos construídos para demonstrar as diferentes formas de produção de energia. Possui acervo com cerca de
duas mil peças de diversos municípios do Rio Grande do Sul, que compõem sete setores do museu.
Dentre elas estão: máquinas e equipamentos, mobiliário, luminárias, documentos, bibliografia,
audiovisual e numismática.
O uso de experimentos também é evidenciado na composição da expografia do Museu da
Eletricidade e Centro de Eficiência Energética, situado em Salvador, Bahia, e instalado em prédio
histórico pertencente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), gestora do museu.
Composto por cerca de 60 experimentos, entre bicicleta geradora de energia, casa energizada e
jogos, além dos princípios básicos da eletricidade e seu uso consciente e seguro, apresenta também um “Memorial da Eletricidade” que conta a origem da energia e a história da eletricidade no
Brasil e na Bahia. Em 2010 passou a fazer parte do Sistema Brasileiro de Museus.
Já na cidade do Rio de Janeiro encontra-se o Centro Cultural Light (CCL), iniciativa da Companhia Light que se mantém sob a responsabilidade do Instituto Light, inaugurado em 1994.
Com o intuito de apresentar a história da eletricidade, o Centro Cultural é composto pelo Acervo
histórico, Museu Light da Energia, Teatro Lamartine Babo, Grande Galeria, Pequena Galeria, Espaço Di Cavalcanti e Espaço Memória.
O Museu Light da Energia foi inaugurado em 2012 e utiliza jogos eletrônicos, experimentos,
painéis multimídia e objetos do acervo, dividindo-se nos seguintes módulos: eletromagnetismo;
geração, transmissão e distribuição; uso da energia elétrica; e energia e meio ambiente. Esses
módulos buscam abordar questões relativas às formas de geração de energia e os recursos naturais
utilizados, à transmissão e à distribuição da energia elétrica, ao seu uso consciente, problematizando o desperdício de energia e as mudanças de atitude do consumidor. Há, também, na área externa que faz parte do circuito do museu, a Praça das Energias, com experimentos para a reflexão
sobre as diferentes formas de energia (mecânica, cinética etc.), composta por árvore com prismas,
cabo de guerra, bicicletas que produzem energia, dentre outros.
Outra iniciativa pontual, mas bastante significativa para o setor elétrico implementada pelo
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Museu da República, Rio de Janeiro-RJ, em 2013, foi o projeto de restauração do gerador da Usina
de Eletricidade do Palácio do Catete. Situado no jardim do Palácio do Catete, o gerador juntamente
com o painel de controle traz à tona a história da transferência da sede do Governo Federal para o
Palácio do Catete (década de 1890), ocasião em que a usina foi construída, bem como a história da
iluminação elétrica na cidade do Rio de Janeiro e no país.
Percebemos, de modo geral, que as iniciativas de musealização apresentadas possuem exposições compostas por experimentos e por objetos do acervo que tratam a temática “energia
elétrica” de modos similares, abordando questões como as formas de energia existentes, os recursos naturais utilizados, a geração, transmissão e distribuição da eletricidade e o uso consciente
e seguro da energia.
Decerto, a preservação do patrimônio do setor elétrico é ainda um desafio e torna-se primordial a reflexão sobre seus novos usos. Por um lado, devemos analisar o valor histórico e artístico desse patrimônio e, por outro, não podemos desconsiderar o fato desses bens materiais e
imateriais estarem inseridos em um novo contexto cultural, social e econômico.

Considerações
Embora ocorram ações de musealização do setor elétrico no Brasil, como as apresentadas
nesse trabalho, ainda caminhamos a passos lentos na busca pelo reconhecimento e valorização
desse patrimônio.
É evidente que a inserção do patrimônio do setor elétrico nos acervos dos museus ocorre
devido a estímulos diversos, de acordo com as especificidades com relação à constituição do museu, problemática institucional e planejamento. Mas não podemos deixar de considerar que os
novos usos dados a esse patrimônio, como sua musealização, também devem relevar os interesses
e as necessidades da sociedade.
Acreditamos que esse estudo poderá contribuir para a ampliação do olhar patrimonial para
os bens do setor elétrico em toda a sua amplitude (geração, transmissão e distribuição de eletricidade) e reflexão com relação à musealização desse patrimônio.
Esperamos que esse trabalho também colabore com pesquisas análogas que busquem
mapear e problematizar as iniciativas de musealização do patrimônio do setor elétrico em todo o
país e internacionalmente.

NOTAS
¹ Projeto Temático financiado pela Fapesp (Projeto FAPESP 2012/51424-2) e coordenado pelo Prof.
Dr. Gildo Magalhães dos Santos Filho. A participação desta pesquisadora acontece no eixo Museologia.
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“Aprendi com meus pais e pratico
até quando morrer”: itinerários da
patrimonizaliação dos Tesouros
Humanos Vivos em territórios
quilombolas (Laranjeiras/SE)
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O artigo investiga aspectos da patrimonialização dos “guardiões da
memória” quilombola em Laranjeiras-SE a partir do estudo das transformações nas definições de patrimônio cultural brasileiro e sua expansão conceitual, contemporaneamente entendida e percebida como o
resultado do cruzamento de elementos constituintes da cultura material e imaterial sob uma perspectiva multicultural. Nesse sentido, tendo
como estudo de caso a Lei dos Mestres de Laranjeiras/SE e os mestres
selecionados na Mussuca, território remanescente quilombola, analisa
possíveis rotas transatlânticas de circulação de saberes, práticas e estratégias reconhecendo os projetos, as tensões e os paradoxos dessa ampliação da categoria patrimônio.

Palavras-chave: Patrimônio, Tesouros Vivos,
Territórios Quilombolas.
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“Aprendi com meus pais e pratico até quando morrer”
Maria Nadir dos Santos (Mestre Nadir da Mussuca)
Ficha de Inscrição Lei dos Mestres – Edital 2011

Dentre as políticas culturais de proteção e promoção da diversidade cultural empreendidas
pela UNESCO destacamos o programa Tesouros Humanos Vivos, aprovado em 1993 com base na
experiência japonesa no pós-guerra. No Japão essa política é oriunda da década de 1950 (Tesouros
Nacionais Vivos), seguida pela República da Coréia (1964). De forma similar, as Filipinas (1974) e
a Tailândia (1985) criaram uma categoria específica para o reconhecimento dos artistas nacionais,
do mesmo modo que a Romênia (Sistema Regional de Tesouros Humanos Vivos) e a França (Projeto Maestros das Artes). Esses projetos objetivam salvaguardar e promover os agentes detentores
de conhecimentos tradicionais, incentivando a transmissão dos saberes e a proteção das referências culturais imateriais.
De acordo com Judite Primo (2011), o Manual para a Salvaguarda dos Tesouros Humanos
Vivos (UNESCO) destaca a necessidade de políticas visando identificar e proteger os detentores
de saberes, dando-lhes um reconhecimento oficial. O documento reconhece os tesouros como
“pessoas que encarnam, ao máximo, as destrezas e técnicas necessárias para a manifestação de
certos aspectos da vida cultural de um povo e a manutenção do patrimônio cultural material”.
Torna-se um mecanismo de recompensar determinados agentes considerados significativos em
um grupo social por portarem e transmitirem saberes e técnicas representativas da identidade e
da memória:
A Unesco chama a atenção para os critérios que os Países devem ter em conta quando
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decidem criar um sistema de Tesouros Humanos vivos, a saber: o valor do patrimônio
cultural intangível, sua testemunhalidade, suas características e o perigo de desaparecimento. Elevar um indivíduo a categoria de Patrimônio Humano Vivo, pressupõe a criação
de um comissão interdisciplinar de especialistas que precisarão ter em conta ‘o grau da
destreza que possui, sua dedicação a actividade em questão, sua capacidade de contribuir
para o desenvolvimento da modalidade cultural que pratica, sua capacidade para transmitir as ditas técnicas ou destrezas aos aprendizes’ (UNESCO. Sistema de Tesouros Humanos Vivos) (PRIMO, 2011, p. 42).

A UNESCO, amparada na retórica da perda, reconheceu a necessidade de proteção dos mestres de variados ofícios assegurando a transmissão de suas referências, a partir do fomento a consolidação do pluralismo cultural, da perpetuação da diversidade e de um desenvolvimento humano durável pautado na preservação das culturas tradicionais e populares, fontes inspiradoras da
criatividade contemporânea que, por sua imaterialidade se tornariam mais vulneráveis (ABREU,
2009). Uma das principais experiências nesse aspecto consiste no Programa “Mestres da Arte”,
implantado na França, que valoriza os agentes portadores de competências e técnicas necessárias
para o desenvolvimento de distintos aspectos da vida cultural francesa e para a perenidade de suas
práticas patrimoniais. Ação reconhecida pelo Ministério da Cultura Francês que confere a cada
artesão o reconhecimento simbólico de mestre de arte (detentor de um saber específico e raro) e
financeiro atrelado à transmissão do saber para novas gerações. Seriam mediadores entre o passado e o presente, lugares de memória marcados pela herança de antigas matrizes culturais e pela
criação de novas técnicas e obras de arte (ABREU, 2009).
Embora esse sistema tenha sido adaptado por diversos países, ainda não existe um programa similar em âmbito federal no Brasil. O que mais se aproxima consiste no Programa Nacional
de Patrimônio Imaterial cujos planos de salvaguarda apóiam a transmissão do conhecimento às
novas gerações, a promoção do bem cultural, a organização de atividades comunitárias e a valorização dos mestres e executantes. Todavia, nos últimos anos essa experiência tem sido incluída em
diversas políticas estaduais e municipais de cultura voltadas para a patrimonialização de pessoas
detentoras de saberes e fazeres reconhecidos como fundadores da memória e da identidade de
determinados grupos e comunidades, especialmente valorizando as comunidades tradicionais e
as culturas populares.
Em âmbito estadual, destacamos o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco
(2002), dos Mestres das Artes de Minas Gerais (2002), dos Mestres da Cultura Tradicional Popular
do Estado do Ceará/Tesouro Vivo (2003), dos Mestres dos Saberes e Fazeres do Estado da Bahia
(2003), do Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas (2004), dos Mestres das Artes e Ofícios de Santa
Catarina (2004) e dos Mestres das Artes da Paraíba (2004). Do mesmo modo, inúmeras são as
políticas de registro e promoção do patrimônio imaterial e valorização dos mestres da cultura em
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âmbito municipal.
Como estudo de caso, visualizaremos o Registro dos “Mestres dos Mestres da Cultura” instituído pela Lei n.º 909/2009 no Município de Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a legislação,
poderão ser registradas pessoas físicas, grupos e coletividades portadoras de saberes e técnicas
cuja produção, preservação e transmissão sejam consideradas representativas de elevado grau de
maestria no campo cultural laranjeirense. O reconhecimento da condição “Mestres dos Mestres”
depende do cumprimento de alguns requisitos que perpassam pela comprovação e pela relevância do saber ou do fazer; pelo reconhecimento público; a efetiva transmissão; além de possuírem
residência, domicílio e atuação no Município há pelo menos vinte anos.
Paralela à diplomação solene, os beneficiários têm direito de preferência na tramitação de
projetos submetidos aos certames públicos da cultura municipal em sua área de atuação e os que
comprovarem situação de carência econômica fazem jus a auxílio financeiro mensal no valor não
inferior a dois salários mínimos. De acordo com a lei, será lançado um edital por ano e as candidaturas serão analisadas por uma comissão especial com ad referendum do Conselho Municipal
de Cultura baseados em parecer circunstanciado sobre os requisitos exigidos. A quantidade dos
reconhecidos como “Mestres dos Mestres” não excederá o número de dez contemplados por ano,
até o teto de trinta registros, sendo admitidas novas inscrições nos casos de vacância.
Os objetivos do registro são reconhecer, diplomar, valorizar e premiar os mestres e grupos
da cultura popular; propiciar a efetiva transmissão dos conhecimentos tradicionais; identificar,
fortalecer e divulgar as manifestações culturais laranjeirenses. O Decreto municipal n.º 138/2010,
ao instituir as normas para premiação e reconhecimento dos mestres, explicita que os mestres são
as pessoas que se reconheçam ou que são reconhecidas pela comunidade como herdeiras de saberes e fazeres da tradição oral que através da oralidade, da corporeidade e da vivência transmitem
e representam a memória viva e afetiva, garantindo a ancestralidade e a identidade do seu povo.
A lei também destaca algumas categorias em que se enquadram os saberes e os fazeres: artes
populares, cura, ofícios tradicionais, líder religioso de tradição oral, contador de histórias, brincante, poesia popular. Além dos requisitos informados anteriormente, as candidaturas devem ser
instruídas com as cópias autenticadas dos documentos pessoais; declaração de personalidade no
campo cultural (artistas, professores, jornalistas, pesquisadores, gestores culturais) atestando a
importância e recomendando o registro; e materiais complementares, publicações, fotografias ou
audiovisual que comprovem sua atuação enquanto detentor das memórias da comunidade.
Até o momento oito mestres de Laranjeiras foram oficialmente reconhecidos: Maria da Conceição de Jesus – Mestra Dona Maria (Samba de Coco da Mussuca); Maria Nadir Santos – Mestra
Nadir (Reisado de Nadir da Mussuca); José Ranulfo Paulo dos Santos – Mestre Ranulfo (São Gonçalo da Mussuca); Efigênia Maria da Conceição – Mestra Efigênia (Guerreiro Nova Geração); José
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Ronaldo Menezes – Mestre Zé Rolinha (Chegança Almirante Tamandaré e Lambe-Sujo); José Santana dos Santos – Mestre Deca (Cacumbi); José Sales dos Santos – Mestre Sales (São Gonçalo da
Mussuca); e Ademar Lima - Mestre Demar (Escultor).
Esse reconhecimento contribui para o que designamos de processo de monumentalização,
quando uma pessoa passa a integrar o patrimônio de uma nação ou região, tornando-se homem ou
mulher-monumento (ABREU, 1994; DELGADO, 2003). Ou, nas palavras de Jacques Le Goff (2003),
um documento-monumento, uma construção repleta de interesses que projeta uma imposição
voluntária ou involuntária de futuro: “resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente,
da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante
as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda
que pelo silêncio” (p. 537-538). Na verdade, reconhecemos políticas culturais dessa natureza enquanto estratégias de legitimação e produção da crença no campo do patrimônio cultural. Como
agenciamentos em prol de sua distinção nas tramas da economia simbólica, de sua monumentalização enquanto uma das figuras centrais na “batalha das memórias” que institui personalidades
representativas da cultura, em um mecanismo de arquivamento que aciona a fabricação da “imortalidade”.
Ao serem selecionados como “mestres dos mestres”, esses agentes configuram práticas de
olhar para si e de construção identitária, selecionando e incorporando auto-representações e representações elaboradas coletivamente. Nesse aspecto, algo que se sobressai no rol dos mestres
laranjeirenses são saberes relacionados aos patrimônios de matriz africana. Desse modo, o agente
e a manifestação que é responsável são amalgamados e duplamente reconhecidos como significativos para a memória daquela comunidade, diversificando as referências culturais para além dos
patrimônios da elite branca, masculina e européia. Ação impactante no campo cultural local que
apesar de possuir o primeiro Museu Afro do país (Museu Afro-Brasileiro de Laranjeiras, criado em
1976), seu discurso ainda remete a uma memória articulada aos objetos de tortura relacionados à
escravidão e à dor.
Portanto, as políticas de valorização imaterial apresentam leituras alternativas, tencionando o campo dos museus e patrimônios culturais. No caso de Laranjeiras, embora seja uma
política mais inclusiva se comparada às práticas culturais situadas historicamente no Brasil – na
medida em que o agente reconhecido se torna metáfora e metonímia da manifestação cultural a
que pertence/difunde e possibilita a valorização de memórias distintas oriundas dos conhecimentos tradicionais e grupos populares -, é evidente que como toda política cultural ela continua seletiva, atravessada por jogos de poder. Compreender as relações entre essa classificação e economia
simbólica consiste em considerar as estratégias de manipulação da memória dos mestres e dos
patrimônios correlatos e os lucros simbólicos e materiais decorrentes dessa manipulação.
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Tarefa empreendida em vida pelos integrantes do campo de produção simbólico em busca do
estabelecimento de legitimidades manifestas nas formas de prestígio, autoridade e distinção, conforme afirma Pierre Bourdieu (1983). As lutas pela distinção são constantes e torna-se necessário
um contínuo processo de reavaliação, reinvenção e reverberação da memória dos agentes a quem
se pretende “imortalizar”. O registro se torna um mecanismo que confere legitimidade (e ilegitimidade) a ações empreendidas em nome da prevalência de determinadas leituras sobre o passado
(versões concorrentes) e do monopólio do direito de falar sobre o passado (capitais diferenciados).
Por outro lado, a própria municipalidade também recebe ganhos simbólicos em torno dessa proposição. O registro dos mestres se torna uma espécie de griffe, uma “marca” distintiva identificada
com o capital simbolizado através de nomes e renomes e, conseqüentemente, de acordo com a
posição ocupada pelo agente no campo cultural.
No caso de Laranjeiras, a patrimonialização dos tesouros vivos também contribuiu para gerar reconhecimento e autonomia identitária, especialmente na valorização de identidades quilombolas. Nesse sentido, metade dos agentes registrados têm suas memórias e práticas vinculadas ao
povoado da Mussuca, um dos mais conhecidos redutos da cultura afro-descendente de Sergipe,
comunidade oficialmente reconhecida como remanescente quilombola pela Fundação Cultural
Palmares, em 2006:
O Povoado Mussuca, situado a aproximadamente sete quilômetros da sede do município
de Laranjeiras/SE, e com cerca de dois mil e quinhentos habitantes, teve sua origem no
século XVIII, com a chegada de escravizados que fugiam dos maus–tratos dos donos de
engenho dos arredores, bem como da cidade de São Cristóvão e outros centros escravizadores. O fato de a localidade ser coberta por manguezais, além de facilitar a apropriação
como reduto quilombola, tem aí uma das versões para origem do nome. Segundo depoimentos, o nome vem da palavra mutuca, de origem Tupi (Mbotuka), nome de inseto
muito comum em regiões de mangue. Outra versão atribui o nome ao peixe denominado
popularmente de mutum ou mussun, de coloração escura, muito escorregadio, de difícil
captura. Formada a partir de aproximadamente seis famílias, a comunidade tem na forte
relação de parentesco e união comunitária uma de suas características com a qual se
identificam e são identificados. O município de Laranjeiras possui um alto índice de afrodescendentes em sua população, 88,8% (IBGE, 1991), fato que o caracteriza como espaço
bem representativo dos territórios afrodescendentes sergipanos. É conhecido como ‘Berço
da cultura negra sergipana’, fato atribuído à predominância da produção açucareira que
possibilitou tornar-se, no século XIX, pólo econômico e sócio-cultural do Estado. (...) Tem
a cultura negra predominantemente divulgada na participação dos grupos culturais denominados de folclóricos. Entre estes grupos, com identidade de base africana encontram-se os grupos culturais São Gonçalo e Samba de Parelha do Povoado Mussuca, além
da Taieira e Cacumbi da sede de Laranjeiras (LIMA; COOPAT, 2002, p. 2-3).

A patrimonialização dos mestres da Mussuca oficializa a importância de determinados
agentes e de determinadas manifestações culturais, contribuindo para a afirmação de memórias
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que fortalecem a identidade quilombola. Amplia o repertório que até então reconhecia Laranjeiras
como a “Athenas Sergipana”, negligenciando os vínculos com outras culturas e/ou reforçando um
discurso etnocêntrico. Assim como o quilombo à época do Brasil Colônia, a patrimonialização hoje
se torna uma forma de contraposição cultural e política. Todavia, constitui fruto de negociações e
tensões. Nesses termos, o fortalecimento da identidade quilombola contribuiu, por exemplo, para
a invisibilização das matrizes culturais indígenas na localidade.
Por outro lado, conforme destaca Wellington Bomfim (2006), as relações de pertencimento
que ocorrem na contemporaneidade e a evocação das matrizes africanas pela população da Mussuca e Laranjeiras resultam de um processo de construção de identidade, memórias e narrativas
que se intensificaram na década de 1970. Surge a construção de um “berço da cultura negra em
Sergipe”, visando atribuir uma potencialidade turística cujas características arquitetônicas remetem a influência dos colonizadores e parte de suas expressões imateriais associadas à cultura afro-brasileira. Projeto consolidado pela política cultural da época que associava turismo e folclore,
claramente identificado no surgimento do Encontro Cultural de Laranjeiras e pelo cortejo de manifestações, posteriormente denominado de “mestres dos mestres”. Nesse aspecto, o pesquisador
defende que a “folclorização” contribuiu para que muitas manifestações extrapolassem a esfera
do religioso, sendo readaptadas em virtude desse novo projeto cultural, ao mesmo tempo em que
auxiliou na construção de uma identidade étnica. Seja na evocação de uma continuidade com uma
tradição “dos tempos da escravidão”, seja uma alusão conveniente a determinados aspectos desse
mesmo passado, os diálogos com o movimento negro, com os pesquisadores e o próprio reconhecimento da identidade quilombola, suas pesquisas destacam como nos últimos anos os agentes
promoveram novos arranjos internos e externos em virtude das manifestações culturais ali existentes.
Essa breve trajetória das políticas culturais empreendidas nas últimas décadas na Mussuca
pode ser reconhecida como metonímia da maioria dos projetos e tensões em torno das manifestações culturais de matriz africana no Brasil. De uma origem marcadamente religiosa, sendo reelaborada em diferentes momentos pelo movimento folclorista e pelo movimento negro, obtendo
o reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo até a recente patrimonialização de
determinados agentes como “tesouros vivos”, visualizam-se negociações e enfrentamentos em
prol do desenvolvimento local e da valorização de uma memória até então não-consagrada nas
ações estatais. O conjunto dessas práticas resultou em maior visibilidade das manifestações culturais e investimento das três esferas governamentais.
O título de “mestres dos mestres” aos detentores dos saberes na Mussuca potencializa a
relação com a África na medida em que a população já possui um reconhecimento anterior, o de
remanescente quilombola. Seria uma dupla marca que distinguiria os agentes, gerando estratégias
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de mobilização política e de profissionalização fossilizadas no espaço. Mecanismo que favorece a
economia simbólica na “batalha das memórias” em torno da produção da crença nas expressões
culturais, em sua diversidade e ancestralidade, retirando as políticas culturais do status quo, exigindo readaptações e inovações que acompanhem o caráter plural e dinâmico da cultura.
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QUAL O MUSEU QUE NÓS
QUEREMOS?
O Processo Participativo do
Museu da Abolição Recife-PE
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O objetivo principal deste artigo é analisar uma maneira diferenciada de
gestão em museus públicos federais que ficou conhecido como Processo
Participativo, projeto experimental de gestão participativa desenvolvida
pelo Museu da Abolição, instituição federal localizada na cidade do Recife
– PE, junto a diversos segmentos da sociedade ligados à ideia de matriz
africana. Metodologicamente, o trabalho foi organizado em: pesquisa de
campo, documental e bibliográfica. O enquadramento teórico é baseado
nos preceitos da Nova Museologia. Tal projeto foi relevante e inovador no
que tange as instituições museológicas federais, ao propor a participação
da comunidade na construção de um novo museu na democratização do
fazer museológico e auto-representação dos seus agentes.
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Comunidade Afro.

346

QUAL O MUSEU QUE NÓS QUEREMOS?
O Processo Participativo do Museu da Abolição (2005-2013)
Desde 2005 o Museu da Abolição – MAB – vem repensando o seu papel na sociedade e trazendo uma nova proposta de museu. E no momento em que buscou romper com os parâmetros
tradicionais museológicos e convocar a sociedade para construir novos discursos a partir do Processo Participativo, no qual o MAB disponibilizou seu espaço expositivo para que diversos grupos
sociais pudessem apresentar conceitos e experiências através de seu próprio olhar.
O objetivo principal deste trabalho é analisar uma maneira diferenciada de gestão em museus públicos federais que ficou conhecido como Processo Participativo, projeto experimental de
gestão participativa desenvolvida pelo Museu da Abolição instituição federal localizada na cidade
do Recife - PE junto a diversos segmentos da sociedade ligados a ideia de matriz africana.
Esse espaço museológico, como tantos outros no Brasil, tem uma trajetória de constantes
‘reinaugurações’. Inaugurado em 1983, o Museu da Abolição foi criado para homenagear dois
grandes abolicionistas locais: João Alfredo e Joaquim Nabuco. Iniciou suas atividades com a exposição “O processo abolicionista através dos textos oficiais”; formada por móveis de época,
documentos oficiais (como registros de compra e venda de escravos), medalhas comemorativas do período escravocrata, instrumentos de tortura, imagens de cultos religiosos, entre outros
(CUNHA, 2006). Desde seu início, se questionava: que memórias eram ressaltadas em suas exposições, que histórias estavam construindo ao representar a abolição através dos abolicionistas
e esquecendo as diversas formas de resistência dos negros no Brasil, como também seu papel de
sujeito de suas histórias?
Desde sua inauguração, o MAB reiterou discursos em que o negro aparece como mero in-
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strumento de trabalho escravizado, não propondo uma visão mais ampla da sua contribuição na
formação do povo brasileiro. A exposição inaugural “O processo abolicionista através dos textos
oficiais”, foi criticada pelos afrodescendentes por não conter uma reflexão mais profunda sobre
história do negro, limitando-se a expor apenas uma visão histórica elitista e superficial (MUSEU
DA ABOLIÇÃO, 2007). Tal situação repercutiu negativamente, causando o distanciamento entre
a instituição e a comunidade afro, por conta dessa proposta expositiva do museu. Por falta de
recursos, essa exposição permaneceu até o ano de 1990, quando o museu foi fechado à visitação,
por consequência da reforma administrativa imposta pelo governo de Fernando Collor (VALENÇA,
2014).
Em 2005, o museu fechou novamente as portas. Desta vez, a iniciativa partiu da própria
administração do Museu, que visou, na dificuldade apresentada, uma oportunidade de repensar o
conceito da instituição. Naquele momento, criou-se o Seminário “O Museu que Nós Queremos”.
Esta atividade tinha o objetivo de mobilizar os diversos segmentos da sociedade para discutir conjuntamente a missão, os objetivos e o futuro do Museu da Abolição. Iniciava-se o que consideramos um novo período, o princípio de um contato mais direto com a sociedade (MUSEU DA
ABOLIÇÃO, 2007).
A partir desse Seminário, foi criado um Grupo de Trabalho (GT–MAB), constituído por representantes de movimentos sociais, grupos religiosos, técnicos e acadêmicos, que se reuniam com a
equipe do Museu, para refletirem sobre a problemática da Abolição e as expectativas da comunidade afrodescendente em relação à instituição. Nos encontros do GT-MAB, buscou-se delinear o
início de uma política museológica participativa atuando na sociedade através de visões múltiplas
da historicidade do processo abolicionista, de suas consequências atuais, do papel e representações do negro na história. Discutiu-se com a comunidade desde a missão até a montagem da
exposição de Longa Duração do museu. A proposta era constituir um conselho consultivo com
representantes de cada segmento envolvido no intuito de auxiliar a gestão do MAB, fato esse não
concretizado por questões políticas internas. (VALENÇA, 2014, p.77)
Durante a realização do seminário o grupo elaborou dois documentos indicando sugestões e
propostas, reafirmando a necessidade de ocupação física integral do Sobrado Grande da Madalena,
casarão onde o museu está sediado. Pois, até 2010 dividia o espaço com a 5ª Superientendência Regional do IPHAN. Em julho de 2005, o grupo de trabalho apresentou como produto dos encontros
o documento “Reformulação do Museu da Abolição – O Museu que nós queremos”.
Nele encontra-se definidos missão, objetivos e metas que acreditamos que deva transformá-lo num centro democrático de distribuição de educação e informação, tanto
acadêmica, científica e artística quanto a do saber popular arraigado nas tradicões afrodescendentes, tornando-o mais acessível e dando visibilidade às expressões da cultura
afro-brasileira, que, em alguns casos apresentam riscos de perda para as próximas gerações (MUSEU DA ABOLIÇÃO, 2005, p. 2)
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Neste sentido, o documento compreendeu um diagnóstico da situação do MAB e apontamentos indicados para a criação de um novo museu, destacando três ideias:
1 - O museu deve ser reaberto com uma nova estrutura e com a ocupação integral do Sobrado
Grande da Madalena; já que era preciso o espaço para ampliar e efetivar suas atividades e ações,
inibidas pela presença da 5ª Superientendência do IPHAN.
2 - O museu iria continuar com o nome de “Museu da Abolição”, que era até então questionado pelos grupos participantes.
3 - O Museu da Abolição teria uma nova identidade, uma nova missão, perfil e objetivos.
(MUSEU DA ABOLIÇÃO, 2007)
Em dezembro de 2007, o museu conquistou o seu espaço físico integralmente, com a notificação da futura transferência da 5ª Superintendência Regional para uma nova sede, o que aconteceu em 2010 com a mudança do IPHAN para o Palácio da Soledade, no bairro da Boa Vista. (MUSEU
DA ABOLIÇÃO, 2008).
Em 12 de março de 2008, o museu reabriu a visitação pública com a Exposição Campanha
“O que a Abolição não aboliu” trazendo uma nova perspectiva do negro e da abolição. Nessa exposição campanha, além de se debater a abolição, o visitante era convidado a “plantar” a sua ideia num determinado espaço com terra, essas sugestões eram “colhidas” para serem compiladas
pelo museu, que as distribuía entre categorias como: infraestrutura, acervo, atividades, temas,
divulgação, críticas e elogios. (MUSEU DA ABOLIÇÃO, 2008).
Tão importante quanto essas contribuições, foi a participação de um público diversificado
de alunos, pais, professores, ativistas, profissionais, produtores e profissionais da cultura, o que
reforçou a ideia de que é possível refletir sobre o futuro da instituição a partir da participação ativa
e apropriação do museu pelo público.
As respostas dos visitantes forneceram uma importante fonte de consulta sobre as expectativas da sociedade, os desejos e anseios em relação ao futuro do Museu da Abolição, expectativas que iam desde a melhoria do museu em sua estrutura física até ações e atividades, como foi
possível verificar. A Exposição durou cinco meses e com a “colheita” houve a possibilidade de
alimentar novos processos que posteriormente desencadearam no Projeto de Elaboração Participativa.
Dando continuidade às ações de reabertura, o museu trouxe para o público um processo
participativo de organização do seu espaço expositivo: O Projeto “120 anos de Abolição: O que a
Abolição não aboliu” - Projeto de Elaboração Participativa do Museu da Abolição. Este projeto
teve como principais objetivos: reunir os diversos segmentos da sociedade em torno do plano
de reabertura do MAB; aproximar a sociedade do discurso do museu, apresentando-o como espaço para reflexão sobre a abolição, na perspectiva histórica das lutas sociais e de resistência do
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povo negro, estabelecendo canais de participação efetiva da sociedade na sua gestão (MUSEU DA
ABOLIÇÃO, 2008).
Nesse sentido, o projeto tinha como marco inicial a participação de pessoas de diversas
instituições e movimentos sociais, além do grupo GT- MAB, profissionais da área de museus e
cultura, representante de órgãos públicos e pessoas interessadas na temática africana e/ou afrobrasileira. Estes participantes atuaram como multiplicadores da proposta do museu de debater
seus passos coletivamente, com o intuito central de elaborar a exposição de longa duração. (MUSEU DA ABOLIÇÃO, 2008, p. 5)
Contudo, a exposição de Longa duração do Museu da Abolição, não representaria um fim ou
um produto acabado das discussões, mas seria como um processo participativo contínuo.
O projeto tinha como público alvo os movimentos sociais interessados em temas como direitos humanos, igualdade racial, raça/etnia e assuntos afins: grupos religiosos de matriz africana, pessoas interessadas no desenvolvimento de práticas participativas na gestão de instituições
públicas, profissionais de museus, educadores, grupos artísticos ligados à cultura de matrizes africanas, acadêmicos cujo interesse de estudo fosse voltado às questões gênero/cor/etnia. (MUSEU
DA ABOLIÇÃO, 2008, p. 5)
As metas do projeto estavam ligadas em reunir um número considerado e diversificado de
pessoas, expor o projeto a todos os interessados em participar das discussões, debater a função
social do museu no intuito de estimular os visitantes a terem vontade de construir o museu e seu
discurso, com isso levantar temas e assuntos a serem abordados na exposição organizando-os no
espaço do museu e concretizando na montagem da exposição. (Museu da Abolição, 2008, pag.5)
As formas de participação foram através das intervenções das rodas de diálogo, mensagens
enviadas por carta ou correio eletrônico dirigido ao Museu da Abolição, contribuições semeadas na
exposição campanha “O que abolição não aboliu” e mensagens deixadas no blog (www.museudaabolicao.blogspot.com) (MUSEU DA ABOLIÇÃO, 2008, p. 7)
No intuito de cumprir tais metas a equipe do Museu deu início às rodas de diálogo que totalizaram dez reuniões para discutir desde a missão e função do museu até sua exposição de longa
duração.
O resultado dessas discussões teve como produto o denominado Macro-roteiro que foi orientado pelas seguintes visões:
• África como berço da humanidade;
• Co-relação entre África e Brasil ao longo da história numa perspectiva cronológica;
• Contribuição dos povos negros na formação da sociedade brasileira;
• Visão crítica sobre o processo abolicionista e seus resultados na atualidade;
• Destaque para as lutas e movimentos de resistência negra;
• África na atualidade.

350

Baseado no resultado das discussões das rodas de diálogo por meio do Macro-roteiro, em
agosto de 2010, a equipe do museu convidou novamente os participantes para a 1ª reunião com a
ideia de definição dos núcleos expositivos da exposição permanente do Museu da Abolição dando
início as oficinas expográficas:
As oficinas foram gratuitas abertas a todos e divulgadas na Internet, nos meios de comunicação oficiais do IBRAM e entre nossos parceiros. A participação era livre, ou seja,
não havia necessidade de que os interessados viessem todos os dias. Foram estabelecidos
horários pela manhã e à tarde, inclusive fins de semana. Eram apresentados conceitos
de museologia e expografia e os participantes tinham a oportunidade de praticar, a partir dos temas discutidos em etapas anteriores do processo participativo, a construção da
narrativa expográfica. O objetivo era proporcionar à todos um contato com as formas
de construção discursiva do museu, suas possibilidades e limitações criando um escopo
expográfico a ser analisado e reconstruído sempre que necessário, até que formas mais
eficientes ou adequadas fossem elaboradas.(VALENÇA, 2014, p.79)

A partir das propostas dos participantes elaboraram-se os elementos expográficos. Debateu-se sobre os temas tratados sem tanto aprofundamento, era apenas um breve dissertar sobre
os assuntos a serem trabalhados nas salas por meio de um brainstorm coletivo, com o objetivo de
apontar: acervos, textos, suportes, imagens, sons, vídeos e outros recursos plásticos/cenográficos
para a constituição das salas.
Tal metodologia visava que o produto dos trabalhos de montagem expográfica deveria ser
um esboço o mais refinado possível, que embasaria um projeto executivo a ser encaminhado para
montagem definitiva. E a exposição que estava em elaboração deveria ser aberta aos visitantes
para críticas, sugestões e intervenções. Baseado nessa ideia de contínuo processo participativo
deu-se o nome de “Exposição em Processo”.
Nessa exposição de Longa duração o visitante era provocado a pensar uma nova proposta de
museu, podendo modificar ou complementar o que já estava exposto. Em constante processo de
transformação, cada sala temática era inacabada, para que o visitante deixasse sua contribuição e
se sentisse partícipe do processo.
Diante da concepção e construção da “Exposição em Processo” podemos afirmar que o Museu da Abolição utilizou a curadoria compartilhada, para a concretização expográfica da instituição na realização das oficinas.
Segundo Leitzke (2012), curadoria compartilhada é aquela onde os atores envolvidos dialogam, estabelecem o fio condutor da exposição, participam de encontros onde o diálogo é constante, fazendo com que sejam definidos os textos, os materiais a serem expostos. É o processo
conjunto, desde a concepção, realização até a avaliação da exposição realizada. Logo podemos
afirmar que a participação e contribuição de todos os envolvidos no Projeto de Elaboração Par-
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ticipativa, especificamente nas discussões das rodas de diálogo e montagem da “Exposição em
Processo” foram realizadas por meio da curadoria compartilhada.
Nesse sentido, curadoria compartilhada, aqui é compreendida como aquela que envolve mais
de um participante, desde a sua concepção até a sua realização, ou ainda que se dê de maneira articulada entre estes participantes, a direção e a equipe do museu.
Segundo Motta (2014, p. 245), o maior desafio foi à proposta de uma curadoria coletiva e
participativa que, em princípio, romperia com a autoridade e a legitimidade de um saber conferido
a um único especialista, como de costume ocorre na maioria das exposições. Além disso, um dos
corolários, previamente discutidos, era o da não predominância de certos valores, crenças e ideais
sobre outros, mas, em sentido contrário, de um campo de tensão e embate permanentes, propiciando a interlocução e a representação de ideias antagônicas, a partir de níveis diferenciados de
aprofundamento. Isto porque a intenção era articular os conteúdos e objetos diversos, criando assim teias de relações que pudessem comunicar, informar, registrar, testemunhar e, acima de tudo,
questionar a realidade, transformando-a em mensagens compreensíveis para um público diversificado. A exposição não era algo conclusivo, mas work in progress, podendo, a qualquer momento,
novos elementos serem nela inseridos ou dela subtraídos.
De acordo com Motta (2012, p. 246), o que realmente interessa e motiva esta proposta de
construção coletiva não é o museu, mas entender de que modo à construção de uma narrativa expográfica é capaz de desencadear conflitos de interpretação e tensões gerados a partir de diferentes
lógicas de compreensão sobre o continente africano. Por isso, mais do que o resultado do próprio
conteúdo expositivo apresentado, ganha destaque o processo de discussão e disputa através do
qual a narrativa expográfica foi sendo construída.
A proposta de Processo Participativo do Museu da Abolição estava amparada na nova museologia movimento que aparece nos anos 60 e 70 e consolida-se nos anos 80 com o Movimento
Internacional da Nova Museologia – MINOM – que teve e tem um papel importante em enfatizar a
dimensão política do conceito do museu integral, isto é, museu como ação, como um instrumento
a serviço da sociedade e envolvido na solução de seus problemas. (SANTOS, 2012, p.157)
Segundo CHAGAS (2009, p.58) a partir da imaginação museal:
Configura-se a capacidade singular e efetiva de determinados sujeitos articularem no
espaço (tridimensional) a narrativa poética das coisas. [...] Essa imaginação não é prerrogativa sequer de um grupo profissional, como o dos museólogos, por exemplo, ainda
que eles tenham o privilégio de ser especialmente treinados para o seu desenvolvimento.
Tecnicamente, refere-se ao conjunto de pensamentos e práticas que determinados atores
sociais desenvolvem sobre os museus e a museologia.

Segundo (CHAGAS, 2009, p.96), essa nova imaginação museal está na origem: da apropri-
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ação do saber museológico especializado por determinados grupos étnicos e sociais, que em combinação com os seus próprios saberes, geram saberes híbridos capazes de produzir práticas inovadoras; das experiências museográficas que se realizam na primeira pessoa e permitem que o outro
tome a palavra e fale por si mesmo; da multiplicação de museus locais de participação coletiva,
sem especialização disciplinar e orientados para a valorização de contramemórias que, durante
longo tempo, estiveram silenciadas ou colocadas à margem dos processos oficiais de institucionalização de memórias nacionais ou regionais, e dos procedimentos museológicos que operam ao
mesmo tempo com o patrimônio material e espiritual compondo narrativas poéticas, costurando
práticas políticas e pedagógicas que não estavam previstas nos manuais museológicos da primeira
metade do século XX.
Podemos afirmar que tais ideias justificam a proposta do Museu da Abolição de processo
participativo. Vale ressaltar que essa iniciativa foi algo inovador no campo museológico, especificamente em relação aos museus públicos federais que geralmente tem dificuldades em abrir espaço para que a comunidade possa apropriar-se do museu também nas suas formas de gerir. Uma
experiência que rompeu com a ideia de museu tradicional e propõe que os diversos grupos da
sociedade possam concretizar suas próprias ideias e representações.
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O objetivo deste trabalho é analisar como ações educativas interdisciplinares, voltadas para a preservação do patrimônio local, estão sendo
realizadas em uma comunidade pomerana do interior do estado do Rio
Grande do Sul (RS). Através da parceria entre profissionais da área da
Museologia e da Educação, foi possível estabelecer algumas ações voltadas para o processo de musealização de determinados objetos, os quais
foram sendo adquiridos e reunidos pela comunidade local com o intuito
de criar um museu para salvaguardar a cultura pomerana da Serra dos
Tapes. Visando a criação desse espaço museal é que as ações educativas
foram sendo estruturadas, em um processo dialógico com a comunidade.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo central analisar como está sendo realizado o processo de musealização de determinadas referências patrimoniais por meio de ações educativas,
em uma comunidade de origem pomerana¹ no interior do estado do Rio Grande do Sul (RS). Vale
ressaltar que esse trabalho faz parte de um projeto maior que pertence ao Programa de Extensão
vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (FURG), denominado Memória e Educação: dialogo
com a diversidade camponesa (Edital Proext-2014), desenvolvido pelo grupo de pesquisa, Núcleo
Educamemória² (CNPq), em um processo que iniciou em 2007 (THUM, 2009). O referido grupo
de pesquisa tem como objetivo aglutinar profissionais, professores e acadêmicos em processos de
ensino, extensão, investigação, análise e produção acadêmica sobre os processos da Educação e da
Memória no âmbito da Educação formal e não formal, tendo como destaque o caráter interdisciplinar de suas ações.
Essas ações educativas de cunho pedagógico e museológico estão sendo desenvolvidas desde
o segundo semestre de 2013 através de reuniões e conversas com as professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Soares e pesquisadores do Núcleo Educamemória. A escola, que
está situada na localidade de Nova Gonçalves, interior da cidade de Canguçu, desenvolve há alguns
anos um trabalho de memória e registro da cultura pomerana através de atividades interdisciplinares exercitando o guardar, o proteger, o promover e o interpretar³ .
Através do uso da metodologia das Rodas de Diálogo (THUM, 2009), foram sendo realizadas reuniões sistemáticas na escola, buscando compreender e analisar quais eram os objetivos da
comunidade local com relação à criação de um espaço de memória na escola. Essa metodologia é
baseada no diálogo com diferentes pessoas sobre as experiências e processos vividos, configurando-se como um instrumento de interpretação que busca o sentido da experiência da cultura local
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pomerana. Por meio dessas rodas, foi possível perceber o desejo de se criar um local que pudesse
preservar a história e a memória da cultura pomerana. A partir desse primeiro contato, criar um
museu na comunidade tornou-se uma ação compartilhada entre professores, alunos, comunidade
e membros do Núcleo Educamemória.

Preservando a cultura pomerana da Serra dos Tapes/RS: interlocuções entre Museologia e Educação
Ao iniciarmos o trabalho na Escola Carlos Soares da Silveira, foi preciso realizar um processo de inserção na comunidade, através das Rodas de Diálogo com professores e alunos da instituição, membros da comunidade local. Compreender o que eles definiam como cultura pomerana,
suas práticas, seus saberes, foi imprescindível para que fosse possível iniciar o processo de sensibilização patrimonial sobre os artefatos já selecionados pela comunidade, a fim de transformá-los
em heranças, bens culturais, a serem preservadas através do processo de musealização.
Essa transformação só poderá se dar se a comunidade agregar valor a estes determinados
bens e se ela compreender que sua preservação é fundamental para que esta cultura permaneça
viva. Segundo Meneses (2012),
[...] falar e cuidar de bens culturais não é falar de coisas ou práticas em que tenhamos
identificado significados intrínsecos, próprios das coisas em si, obedientemente embutidos nelas, mas é falar de coisas (ou práticas) cujas propriedades, derivadas de sua natureza material, são seletivamente mobilizados pelas sociedades, grupos sociais, comunidades, para socializar, operar e fazer agir suas ideias, crenças, afetos, seus significados,
expectativas, juízos, critérios, normas, etc., etc. – e, em suma, seus valores (MENESES,
2012, p. 32, grifo do autor).

A partir dessa premissa, as ações educativas visando o processo de musealização desses
bens culturais, foram sendo estruturadas. É significativo mencionar que na equipe de profissionais do Núcleo Educamemória, encontram-se profissionais da Educação e da Museologia, fator
benéfico na construção das ações educativas voltadas para a preservação do patrimônio local. A
interdisciplinaridade na composição das ações merece destaque, afinal, o diálogo entre a Museologia e a Educação, deve ser algo constante quando se pensa em atividades museológicas voltadas
para a preservação de referências patrimoniais. Nesse sentido, compreendemos que este trabalho
caracteriza-se como uma proposta de pedagogia museológica, a qual pode ser definida como:
[...] uma proposta que envolve apropriação, proteção, intervenção e devolução do/no
patrimônio, colaborando com a administração da memória, seja para a transformação
do patrimônio em herança – valorização, seja para o contrário, seu esquecimento. Ela
propõe evidenciar a engrenagem do processo museológico, partilhar com a sociedade o
olhar museológico e a reflexão sobre a realidade, base do fato museal. A educação da
memória tem como objetivo alçar os indicadores patrimoniais ou referências culturais a
uma perspectiva de herança – visão processual (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 208).
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Ao compreendermos que o processo de musealização está inserido na proposta de pedagogia museológica torna-se importante conceituar o que se entende por musealização. O processo
de musealização faz parte da chamada cadeia operatória museológica (CHAGAS, 1994), ou seja,
sendo a responsável por englobar todas as atividades relativas à Salvaguarda, onde estão inseridas
as ações de Documentação Museológica e Conservação, além das atividades voltadas à Comunicação, onde se inserem as ações de Exposição e de Ações de cunho educativo e cultural (BRUNO,
2002). Nesse sentido, é necessário analisar todo o processo de musealização da seguinte forma:
O que caracteriza um museu é a intenção com que foi criado, e o reconhecimento público
(o mais amplo possível) de que é efetivamente um museu. O museu é o local do fato “museal”; mas para que esse fato se verifique com toda a sua força, é necessário “musealizar”
os objetos (os objetos materiais tanto quando os objetos-conceito). Podemos assim “musealizar” objetos que são vestígios, provas da existência do homem e seu ambiente, de
seu meio natural ou modificado por ele próprio. À musealização concernem objetos que
possuem valor de testemunho, de documento e de autenticidade com relação ao homem
e à natureza (GUARNIERI apud BRUNO, 2010, p. 125).

Percebendo a relevância de se realizar o processo de musealização de bens culturais em um
determinado local, foi necessário refletir sobre as diferentes ações educativas de caráter museológico, que poderiam ser realizadas em conjunto com a comunidade, que anseia pela preservação
do seu patrimônio. Partindo desse pressuposto de musealização, algumas atividades foram sendo
pensadas e realizadas na própria Escola Carlos Soares da Silveira, tendo como público alvo, os
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Um caminho para a musealização: ações educativas voltadas à
preservação do patrimônio pomerano camponês
Ao longo do primeiro semestre de 2014, foram realizadas diversas ações educativas voltadas para a preservação do patrimônio pomerano camponês da Serra dos Tapes4, tendo como sede
a Escola Carlos Soares da Silveira. A ideia central das ações educativas era em um primeiro momento, realizar um processo de sensibilização e de análise da realidade local, da relevância de se
pensar na criação de um museu na localidade e da projeção futura deste espaço de memória sendo
um agente para o desenvolvimento local (VARINE, 2013). Afinal,
A natureza e a cultura são vivas, enquanto pertencem a uma população da qual constituem o patrimônio. Elas morrem muito depressa quando são apropriadas e codificadas
por especialistas externos à população. [...] a gestão do patrimônio deve ser feita o mais
próximo possível dos criadores e dos detentores desse patrimônio, de modo a não separálo da vida. O papel das instituições especializadas é sensibilizar, facilitar, educar, pôr em
contato, mediatizar, gerir pela margem em função do interesse geral (VARINE, 2013, p.
19).
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Após os primeiros contatos, em forma de Roda de Diálogos, foi possível estruturar dois
tipos de oficinas para os alunos, a fim de que eles pudessem refletir sobre as diferentes atividades
que englobam o cotidiano de um museu. Desse modo, foram realizadas duas oficinas: a de Documentação Museológica e a de Conservação Preventiva. As oficinas foram organizadas a partir do
acervo que foi reunido na Escola, o qual conta com artefatos de uso cotidiano da comunidade local,
sendo alguns destes: fotografias, roupas, utensílios domésticos, como ferro de passar e louças,
além de instrumentos de trabalho, como serrotes.
As oficinas sempre acontecem na Sala da Biblioteca da escola, onde atualmente também
se encontra a Reserva Técnica temporária do futuro Museu da comunidade. A proposta de se trabalhar com a Documentação Museológica parte do pressuposto de que a documentação exerce um
papel fundamental para que as demais ações museológicas que pertencem ao processo de musealização possam vir a ser realizadas (PRIMO; REBOUÇAS, 1999). Nesse sentido, a relevância deste
tipo de ação educativa museológica se justifica por assumir as seguintes proposições:
A acção documental de cunho social toma como elemento fundamental o bem cultural:
contextualizando-o, ou seja, entendendo-o em sua relação dinâmica com o meio e o sujeito e estabelecendo as teias de relações entre o passado e o presente; sendo assim, a
acção documental é entendida como uma produção cultural do indivíduo. A documentação museológica, tendo como base a Acção Cultural e Educativa, é entendida como um
vector capaz de proporcionar a realização de projectos que assumam a comunidade como
parte do processo e, sendo assim, propicie que se exercite a democratização do conhecimento (PRIMO; REBOUÇAS, 1999, p. 15).

Assim, compreendemos que estes artefatos culturais necessitam de contextualização e de
pesquisa e para que isso seja possível, cada aluno fica responsável por um objeto do acervo e a
partir daquele objeto, o aluno confecciona uma ficha de identificação, onde o objeto recebe um
número único de registro e onde também é realizada sua descrição física, além de dar início ao
processo de pesquisa sobre a função primária que aquele artefato possuía junto à comunidade
onde estava inserido. Vale destacar que a pesquisa feita pelos alunos, após as oficinas, deve ser realizada junto com a sua família, a fim de desencadear histórias e contextos de outras épocas, além
de proporcionar novos significados sobre os diferentes usos que os objetos possuíam e/ou ainda
possuem na comunidade. O retorno dessas pesquisas também é realizado na escola, tendo como
base a metodologia de Roda de Diálogo (Figura 01), com o intuito de dialogar sobre a pesquisa dos
objetos catalogados e os processos vividos na cultura local pomerana.
A oficina de Conservação Preventiva acontece após a oficina de Documentação, e esta engloba todos os procedimentos básicos de higienização, acondicionamento e armazenamento dos
artefatos individualmente, considerando sua tipologia material e seu estado de conservação. Um
dos principais objetivos da aplicação dos procedimento s de Conservação Preventiva em acervos
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Figura 01: Roda de diálogo com alunos do 9º Ano da E.M.E.F. Carlos Soares da Silveira.
Acervo: Núcleo Educamemória/2014

museológicos é justamente a prolongação da vida útil dos bens culturais com o intuito de preservar suas características originais, auxiliando assim nos demais processos de salvaguarda e comunicação. Logo, são procedimentos que ambicionam estacionar os fatores de degradação nos
artefatos, evitando assim, sua destruição (FRONER; SOUZA, 2008).

Figura 02 e 03: Oficinas com os alunos do 9º ano da E.M.E.F. Carlos Soares da Silveira.
Acervo: Núcleo Educamemória/2014

No que tange aos procedimentos básicos de Conservação Preventiva, cada objeto foi higienizado mecanicamente com o auxílio de pincel macio e seco, além do uso de flanelas e algodão
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quando necessário, logo após, é realizado o acondicionamento individual em invólucros neutros
(Figura 02 e 03), para depois ser armazenado em local previamente adaptado (Figura 04).

Figura 04: Acondicionamento e armazenamento dos objetos higienizados.
Acervo: Núcleo Educamemória/2014

É significativo refletir sobre a importância do desenvolvimento de todas as etapas que envolvem este processo de musealização como partes complementares de um trabalho maior de
valorização de uma cultura particular, neste caso a cultura pomerana. Todas as atividades, que se
encontram em desenvolvimento, são pensadas em parceria com a escola e a comunidade onde ela
está inserida, e onde futuramente, o museu também se encontrará. Afinal, são eles os sujeitos
históricos que contextualizam e reconhecem esse acervo como um patrimônio pomerano, o qual
precisa ser registrado, protegido e preservado.

Considerações finais
O trabalho buscou mostrar como está acontecendo o processo de musealização do
patrimônio pomerano em uma localidade da zona rural do município de Canguçu/RS. Destacamos
aqui a importância do diálogo entre duas áreas, a Museologia e a Educação, tendo em vista que o
processo se dá através de oficinas educativas e rodas de diálogo com a comunidade escolar.
Estas duas áreas trabalhando conjuntamente procuram preservar o patrimônio da cultura
pomerana pelo viés pedagógico e museológico, pois, se por um lado os professores trabalham pedagogicamente a história e a memória dos sujeitos envolvidos, é através das oficinas, como forma
de ação educativa, que a cultura material é abordada enfaticamente, traçando novas perspectivas
para a valorização do patrimônio local. Como uma das ações futuras deste projeto já se encontra
em prática a formação de monitores, alunos do 6º ao 9º ano, para a realização das oficinas e para
a própria manutenção das ações museológicas, como, por exemplo, a pesquisa museológica e a
aquisição de novos objetos para compor o acervo.
Por fim, a materialidade dos objetos permite a preservação do patrimônio específico desta
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cultura pomerana e camponesa e, assim, passa também a preservar a imaterialidade de tais objetos, pelo viés da memória e da história dos sujeitos que habitam a Serra dos Tapes.
NOTAS
¹ Os pomeranos são imigrantes de descendência alemã oriundos da região chamada
Pomerânia. É considerado um grupo étnico com características próprias e peculiares, mantendo
língua e costumes diferenciados de outros grupos étnicos alemães. Migraram para o Brasil em
meados do século XIX, em direção aos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. No estado gaúcho, a maioria ocupou a região considerada a Serra dos Tapes, na região meridional rio-grandense (WEIDUSCHADT, 2007).
² O Núcleo de Extensão e Pesquisa Educamemória/CNPq vem atuando com o tema das culturas camponesas na zona rural dos municípios de Canguçu, Pelotas e São Lourenço do Sul (Sul
do Rio Grande do Sul). No ano de 2012, o Núcleo também desenvolveu o Programa de Extensão
denominado Memória e Educação: cultura rural em diálogo (Edital ProExt 2011).
³ Desde 2007, mais especificamente, a professora Patrícia Griep Kern, da E. M. E. F. Carlos
Soares da Silveira já manifestava em uma Roda de Diálogo com os demais professores, o desejo de
salvaguardar objetos da localidade onde morava. Com o auxílio do trabalho de pesquisadores do
Núcleo Educamemória a escola criou uma disciplina específica intitulada de História, Memória,
Sustentabilidade Pomerana Alemã. Nesta disciplina, os alunos da escola acompanhados pedagogicamente pela professora responsável, introduziram pesquisas utilizando como estratégia
metodológica a memória das pessoas da localidade, utilizando-se de perguntas e questionários
direcionados aos pais, e, sobretudo, as pessoas de mais idade que ainda permanecem na região.
4

A Serra dos Tapes está situada ao sul do Rio Grande do Sul, a oeste da Lagoa dos Patos, entre

os Rios Camaquã e o Canal São Gonçalo e Rio Piratini. Faz parte do conjunto denominado Serras
do Sudeste (da qual fazem parte a Serra do Herval e Serra dos Tapes). Configura-se como um Planalto com elevações moderadas, cobertas com vegetação rasteira de campos e de áreas de mata. O
espaço pesquisado situa-se nas áreas onde se faz presente a mata, e a terra oferece condições de
produção agrícola, especialmente nos locais onde há áreas com terreno mais acidentado, morros
e cerros que alcançam entre 200 e 500 m em relação ao nível do mar, espaço o qual os estancieiros
do charque consideravam inadequado para a pecuária. O Clima é subtropical, com verões e invernos (longos) bem destacados. O inverno atinge médias de temperatura baixas e nesse período
recorrentes as geadas ao amanhecer (THUM, 2009).
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O artigo apresenta resultados da pesquisa de Dissertação de Mestrado do
PPGPMUS/ UNIRIO, Educação e Inclusão no Museu: Desvelando um olhar
sobre as obras de Debret e a diversidade cultural brasileira. Trata-se de
estudo de caso com uma abordagem qualitativa. A pesquisa teve como
objeto de estudo quatro obras do artista Jean Baptiste Debret referentes
aos indígenas. São destacadas algumas narrativas dos indígenas brasileiros entrevistados referente as obras de arte pesquisadas. A análise
das narrativas permitiu compreender que as obras são reforçadoras de
preconceitos sobre os indígenas brasileiros. A análise crítica permitiu
uma reflexão sobre a importância de uma educação inclusiva e emancipatória nos espaços dos Museus, especialmente nos Museus que representam os índios e seus acervos.

Palavras-chave: Museologia, Diversidade, Indígenas, Debret.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta alguns resultados obtidos na dissertação de Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
Educação, sob o título “Inclusão no Museu: Desvelando um olhar sobre as obras de Debret e a diversidade
Cultural Brasileira”.
A pesquisa tomou como objeto de estudo as representações da obra de Debret referentes aos
índios brasileiros. O olhar de cada participante é pessoal em sua forma de ser e estar no mundo.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, que assume também características de um estudo de caso, na medida em que optou-se por ouvir narrativas das pessoas envolvidas e não trabalhar apenas com a inteireza da obra de Debret, sendo o objeto de estudo direcionado para as
aquarelas referentes aos indígenas brasileiros.
Um olhar étnico-crítico sobre as obras de Debret pode oferecer pistas que auxiliem a resgatar o pensamento de uma época da história brasileira, que é fonte de informação capaz de desvelar
o processo de discriminação social no Brasil. É preciso, portanto, lançar um olhar investigativo
sobre as obras de Debret referentes aos índios brasileiros. Assim questiona-se: Essas obras musealizadas reforçam preconceitos/discriminação/exclusão associadas à diversidade cultural brasileira? Como utilizar tais obras para acentuar um olhar crítico nos profissionais atuantes nos
museu, tendo em vista o necessário fortalecimento de um espaço museológico inclusivo em sintonia com uma educação libertadora, emancipatória e holística?
A presente pesquisa apoia-se como documento de estudos o livro: “viagem histórica e pitoresca ao Brasil” obra de Debret sobre o Brasil. Foram analisadas quatros obras referentes aos índios
brasileiros, duas aquarelas e duas litogravuras, nas quais se busca compreender como as obras de
Debret referentes aos índios brasileiros podem contribuir para refletir criticamente sobre a edu-
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cação e inclusão de todas as etnias nos Museus.

1. Resultados da pesquisa: “Sê podes olhar vê, se podes ver repara” o
olhar dos indígenas brasileiros sobre as obras de Debret...
Em suma, há um ver-por-ver, sem um ato intencional de olhar; e há um ver como resultado obitido a partir de um olhar ativo... ver por ver não é ver depois de olhar.
Alfredo Bosi

Na pesquisa entrevistamos diferentes grupos, como museólogos, historiadores e educadores que deixaram o seu olhar sobre as obras de Debret analisadas. No presente artigo, trouxe
um recorte da pesquisa com algumas narrativas do olhar dos indígenas brasileiros sobre as obras
estudadas.
Entrevistamos no evento do RIO +20, ocorrido em 2012, alguns indígenas. Muitos tiveram o
interesse de olhar as obras de Debret¹ , mas, não autorizaram fazer a entrevista ou utilizar o gravador. Conseguimos entrevistar três índios de diferentes etnias.
O índio Kauti Pataxó da Bahia olhou a (figura I) e narrou que devemos valorizar essa imagem,
pois representa a cultura, mas, em contrapartida, declarou que a imagem é representativa “do
índio Americano, um índio de fantasia. Nós não vivemos de fantasia, vivemos de realidade”. Logo após,
com ar sarcástico, argumentou: “Se eu chegasse em minha tribo assim eu seria expulso! Esses não são
índios brasileiros!” Ainda com o olhar atento para a imagem, explicou: “Seria expulso da minha aldeia
por que não representa nada do meu povo! As pinturas e o cocar não representam meu povo”.

Figura I- Jean Baptiste Debret, Dança dos índios na Missão de São José, aquarela, tinta sobre papel,
21,8x33,5 cm, Rio de Janeiro, 1820-30

Sobre a figura II, o índio declarou: “Imagem estranha, imagens de escravos, imagens de macacos!”
Ao olhar bem a imagem narra: “Não conheço nenhuma etnia da Bahia que vive dessa forma.”

368

O Índio deixa claro que ele não conhece nenhuma etnia que vive dessa forma, mas quando
fala que não se vê representado está falando do seu povo, pois ele conhece o dia-a-dia do seu
povo, e não quer discriminar nenhuma outra etnia. Embora deixe isso claro, percebe na imagem
dos índios uma feição animalizada, imagem de macacos, e os índios sendo retratados numa condição inferior.

Figura II- Jean Baptiste Debr, Puris, Patachós e Machacalis, Litografia de C. Motte, 33X22,7cm ; gravura inserida na prancha 10 do primeiro volume do álbum “Voyage Pittoresque” publicado em 1834.

Ao olhar a figura III, do índio sendo escravizado, percebe-se que a imagem é desconfortante
e narra: “Perdemos nossa terra, perdemos nossa cultura... sofremos muito...”..
A miscigenação e os traços característicos dos “Soldados índios” são tão imperceptíveis que
o índio não vê isso representado nessa imagem. Vê apenas a sua cultura sendo violada pelos homens brancos.

Figura III- Soldados índios de Curitiba levando selvagens cativas, litografia de C. Motte; 32,6x21,2
cm , publicado em 1834.

Ao olhar a figura IV, deixa um relato importante:
“É através disso que agente sente a discriminação na cidade. Por que o povo da cidade
acha que o índio tem que viver dessa forma e os índios hoje não estão mais vivendo assim.
Embora tenha algumas aldeias que vivem”.
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Figura IV- Aldeia de Caboclos da Missão de Cantagalo, Viagem história e pitoresca ao Brasil, aquarela sobre papel, 1823.

Criou-se uma concepção no imaginário social de que o índio que veio viver na cidade não é
mais índio. Temos uma ideia colonizadora de que índio tem que viver na floresta e andar nu, como
se não houvesse espaço para índio junto à sociedade, marginalizando-o. Este pensamento ultrapassado do humano-primitivo evidencia oposições racistas presente em nossa sociedade como
dicotomias difíceis de superar: o selvagem e o civilizado presente nas imagens e representações de
nossos índios pelos não-indios, fato que deseja-se demonstrar nesta pesquisa.
Outro índio presente na RIO+20 da etnia Xacuara, também observou as imagens das obras
de Debret reforçando as preocupações anteriores deixadas em seus relatos, coletados em nota.
Ao analisar a figura I, declarou: “Parece ser o índio Americano, um ritual africano”. A partir
dessa narrativa podemos perceber que ele já identifica que não são índios brasileiros, e que essa
imagem não é representativa da cultura indígena brasileira. Ao perceber na imagem um atabaque,
declara: O povo indígena não tem esse atabaque!
Como sabemos através de estudos autorizados, Debret copiou a obra de outro viajante acrescentando as bananeiras e o atabaque, demonstrado no estranhamento do índio.
Ao fazer uma análise da figura II percebe que as mulheres em suas atividades diárias no cuidado com as crianças. Nela, identificou-se dois chefes da tribo que sentados e índios festejando a
comida e a caça. Logo declarou sua dúvida: “Não posso afirmar se Debret viu ou não os índios.”
Sobre a figura III declara: “Essa obra representa os bandeirantes, especiarias, cravo da índia.
Pegava os índios como mão de obra escrava, pois são bons conhecedores da mata”. Compreende-se que
este narrador percebe os traços da dominação dos bandeirantes e, mesmo de soldados índios, ao
escravizarem os povos das matas por deterem o conhecimento das florestas e demais riquezas da
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terra.
Infelizmente alguns contratempos impossibilitaram a coleta do olhar deste indígena sobre
a última imagem apresentada (figura IV), mas em conversa informal com o índio que vendia artesanato observou-se sua atenta preocupação política expressando suas opiniões sobre a criação
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: referiu-se sobre a importância da preservação da Amazônia
e de como tudo estava sendo destruído com a criação de usinas hidroelétricas. Com a aproximação
de um senhor que ouvia a conversa declarando a importância da criação dessas usinas para o desenvolvimento do país. O índio perguntou altivo: “E os povos indígenas que viviam nessas terras?”
E o senhor disse: “Hoje em dia o índio já está civilizado!” O índio simplesmente o olhou e replicou:
“Quando o peixe acabar, você come o seu dinheiro!”.
Primitivo, selvagem, civilizado... Será que são essas as visões que temos dos indígenas? Por
isso, há muito que ser desvelado, há muito que ser aprofundado. Há uma visão que nos foi imposta
e que deturpa a visão que nós temos dos índios, gerando o preconceito e a discriminação.
Entrevistamos também o índio Taquari Tupinambá, do Sul da Bahia, ele nos concedeu o depoimento a seguir:
“...Nós não precisamos de usinas nucleares, de barragens de territórios indígenas, nós
queremos um país verde e maravilhoso, queremos a nossa Amazônia intacta como sempre esteve, e não sendo explorada pelo governo brasileiro dessa forma cruel, mesquinha e
ignorante como estão sendo construídos a Usina Belo monte, Girau e outros.

Hoje o governo Brasileiro vem dizer que estamos vivendo num país emergente de crescimento que daqui a cinco ou seis anos o país sai desse buraco e vai para o patamar de
primeiro mundo. Primeiro mundo de quê? Primeiro mundo da miséria? Primeiro mundo
da desigualdade? Primeiro mundo do preconceito? Primeiro mundo de que? Onde os
povos tradicionais são dizimados, mortos e perseguidos pela própria justiça do governo
Federal?.”

Taquari Tupinambá.

As discussões sobre as desigualdades sociais, a diversidade e a identidade dos povos indígenas vem ocupando, mesmo que muito gradativamente, espaços pontuais de reflexão, guardados,
muitas vezes, por um manto invisível onde preconceitos, permeados por uma extensa produção
de discursos e atitudes “normatizados” (FOUCAULT,1997, p 33), nos revelam situações e procedimentos que aprofundam as desigualdades, produzem privilégios e a marginalização.
A luta dos povos indígenas, por direito a uma educação de qualidade, que deve ser garantida
de forma igualitária, equânime e justa, a partir do sujeito social singular que é, de sua identidade e
de sua história, vem sendo considerada de importância recentemente no campo educacional e nas
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políticas de inclusão social, apesar do seu ainda grande distanciamento do que deveria ser.
Considerando o museu “enquanto fenômeno cultural e categoria de representação”
(SCHEINER, 1999, p.126), podendo apresentar-se à sociedade como espaço de educação não formal, capaz de promover um diálogo com a sociedade, sendo possível perceber-se os museus como
espaços facilitadores desse processo de valorização da diversidade cultural brasileira, de modo a
promover a inclusão social, étnica e racial, na busca da construção de uma cidadania participativa.
As escolas, os museus, cumpririam o seu papel social e, portanto, contribuiriam com relevantes
serviços à cidadania se investissem na prática de valores, atitudes e normas voltadas para a naturalização das diferenças.
Segundo (SCHEINER, 2012) a Museologia vem apresentando nas últimas duas décadas “um
sistemático e consistente desenvolvimento como campo disciplinar”, consolidando seus conceitos sem que os já existentes percam a sua importância histórica. Teóricos da Museologia²,
trazem reflexões acerca da responsabilidade social do museu. Destacamos o pensamento de Anna
Gregorová, que identifica três aspectos relativos à função social do museu:
No âmbito do problema do “museu e sociedade” (relativamente à parte mais estudada
da museologia) a função social dos museus se torna o objeto de estudo no sentido lato da
palavra. Três aspectos básicos da função social do museu vêm para o primeiro plano: os
aspectos culturais, educacionais e sociológicos. (GREGOROVA, 1980,p.20)

O pensamento de Anna Gregorová (1981) reconhece na teoria da Museologia que os aspectos
culturais, educacionais e sociológicos são aspectos básicos da função social do Museu. O educador Paulo Freire também destaca em seus estudos a importância da relação entre o homem, a
educação e a sociedade. O homem é entendido como um ser de relações, aberto para o mundo
e para o diálogo com outros homens. Nessa perspectiva, Paulo Freire observa dois aspectos da
“moldura” do homem: o mundo natural e o mundo da cultura. É o autor que afirma: “a posição do
homem diante desses dois aspectos de sua moldura não é simplesmente passiva. No jogo de suas
relações com esses mundos (o da natureza e o da cultura) ele se deixa marcar, enquanto marca
igualmente”.³ Apoiada na ideia de Stransky ressalta que a Museologia é a ciência que estuda “a
relação específica do homem com a realidade”:
[...] Ciência que estuda a relação específica do homem com a realidade, que consiste na
coleção e conservação intencional e sistemática de objetos selecionados, quer sejam inanimados, materiais, móveis e principalmente objetos tridimensionais, documentando
assim o desenvolvimento da natureza e da sociedade e deles fazendo uso científico,
cultural e educacional. ( MENSH, 2009, p 20)

Gregorová identifica três grupos de problemas fundamentais: o museu e a realidade, o museu e a sociedade e os problemas terminológicos. Gregorová destaca a relação (H-R) Homem –
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Realidade:
cronológico tridimensional da realidade – ou “continuidade da realidade” ou ainda “o
sentido histórico”, manifesto pelo fato que o homem percebe a continuidade da evolução
histórica do que decorre o respeito ao passado, às tradições e sente-se a necessidade de os
proteger, etc. Este aspecto tem os componentes: gnoseológico, psíquico e ético. E a relação
decorre da evolução geral da humanidade, do processo cultural e social da humanidade,
portanto. (GREGOROVA, 1980, p.28)

Outro ponto destacado por Gregorová na relação Homem-Realidade é:
de estruturação e diferenciação da realidade, expresso pelo fato de ser o homem consciente da totalidade da realidade, distinguindo a substância em relação ao fenômeno,
a parte em relação ao conjunto, os traços específicos dos gerais. O aspecto ”genérico da
realidade” liga-se ao nível das ciências dos conhecimentos, da educação em certo momento. O lado psicológico da relação H-R pode ter várias raízes. Mas a motivação fundamental aqui é o sentido histórico, impulsionador de se constituir coleção, expressão
de uma atitude museológica, decorrente de um determinado grau de sua evolução, o
homem tornou-se capaz de conceber e de apreciar os valores da realidade (cultural e
natural), desejando coletar e preservar esses valores. (GREGOROVA, 1980, p.28)

Gregorová trabalha com a relação museu e sociedade. Vale destacar que “o estudo de todas
as relações do museu enquanto instituição com a realidade social, e vice-versa, cria as condições
para que a Museologia seja uma ciência interdisciplinar” (GREGOROVA, 1980, p.29-30), que possui interfaces com diferentes capôs do saber. A teórica nos esclarece os três aspectos básicos
da função social do museu: Culturais- corresponde ao valor gnosiológico de documentação e de
informação do objeto museológico.; Educativos- “são fatores gerais de cultura e têm impacto ideológico sobre a formação da consciência social.” e Sociológicos- caracteriza o estudo da relação do
individuo com o museu, a partir de sua influência social e cultural.
As reflexões trazidas por Paulo Freire nos apontam alguns aspectos em comum com as ideias
trazidas pela concepção teórica de Gregorová. Na relação homem e realidade, Paulo Freire afirma:
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo.
Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que
ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. (FREIRE,
1996, p.51)

Dessa forma, ousamos acrescentar aos dizeres freireanos: dinamiza e diversifica os museus,
cria múltiplas formas de percepção do patrimônio cultural...
É ainda no jogo dessas relações do homem com o mundo e dos homens com os homens,
desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a
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não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades e nem das culturas. E,
na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. È também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar dessas épocas. (FREIRE,
1996, p.51)

Partindo desse pressuposto, educação e cultura são termos que estão interligados. Isso pode
ser percebido no trabalho prático de Paulo Freire relativo à alfabetização de adultos, que considerando a identidade cultural dos educandos, ensina a ler e interpretar o mundo e, dessa forma,
possibilita a inserção dos homens e das mulheres na sociedade: uma educação para conscientização e para o diálogo.
Paulo Freire, a partir de seu trabalho prático e teórico, nos permite compreender a relação
entre educação e patrimônio cultural. O termo patrimônio sempre esteve ligado à questão da herança, estando vinculado a uma ação preservacionista dos tombamentos dos bens materiais. Atualmente, esse termo pode ser pensado a partir de uma concepção mais abrangente, considerando-o como “múltiplos de múltiplos” (SCHEINER, 2004, p. 9)
As ideias de Paulo Freire nos permitem pensar na relação entre patrimônio e educação.
Compreendemos o termo patrimônio como um reflexo de toda a produção dos bens culturais de
uma sociedade, possibilitadores da construção de conhecimentos. A valorização desses bens e
sua preservação são imprescindíveis na medida em que garantem a permanência do homem, da
memória coletiva, interligando presente, passado e futuro, nos mantendo vivos.
No ato de discernir, por que existe, e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, varando o
tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem reconhece o hoje e descobre
o amanhã. (FREIRE, 1996, p 48-49)

Inicialmente, o termo patrimônio foi utilizado como referência à herança familiar. Isto é,
bens transmitidos de pais para filhos, de valor econômico e afetivo. Durante o século XVIII, com
a Revolução Francesa, o termo patrimônio foi adquirindo novas formas, e assumindo novas categorias. Como consequência da conjuntura política, houve a destruição de alguns monumentos
históricos: “igrejas foram incendiadas, estátuas derrubadas ou decapitadas, castelos saqueados
num ato de vandalismo que afetava toda a Europa”. (CHOAY, 2001, p. 95) .A alternativa encontrada pelo poder público foi re-significar este patrimônio através de iniciativas de proteção e valorização desses bens patrimoniais de importância para a história das nações. Surge o conceito de
patrimônio histórico – bens culturais herdados por uma nação.
No século XX, “as portas do domínio patrimonial foram forçadas” (CHOAY, 2001, p.115) e estudiosos de diferentes campos do conhecimento passaram a se interessar pela ideia de patrimônio,
não somente como herança familiar, iniciava-se uma reflexão sobre a dimensão sócio-cultural e
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educativa do patrimônio cultural e de sua relação com a sociedade. Com isso, houve uma expansão do termo patrimônio, que continua a se expandir, porém, permanece ligado umbilicalmente à
questão de herança, visto sobre uma perspectiva mais abrangente.
Patrimônio. Esta bela e antiga palavra estava, na origem, ligada as estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo.
Requalificada por diversos adjetivos (genético, natural, histórico etc.) que fizeram dela
um conceito “nômade”, ela segue hoje uma trajetória diferente e retumbante. (CHOAY,
2001, p. 11)

Scheiner reforça a ideia da multiplicidade semântica que o termo patrimônio pode assumir:
Desejaríamos aqui defender a ideia de que o patrimônio, como ‘múltiplo de múltiplos’,
constitui um sistema simbólico específico, reconhecível entre os valores sociais – ainda
que sua organização nem sempre se mantenha constante no tempo e no espaço, dependendo intrinsecamente do olhar que sobre ele se lança. (SCHEINER, 2004,p, 128)

A partir do conceito de patrimônio na atualidade, podemos perceber que a própria maneira
de ensinar trazida por Freire, a partir da articulação entre educação e cultura, está intrinsecamente ligada ao conceito de Patrimônio Cultural. Isso nos instiga a pensar se a própria educação,
que ocorre em processo e é transmitida de geração para geração, não pode ser considerada como
patrimônio imaterial. Segundo José Reginaldo Santos Gonçalves:
O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou comunicar: é bom para
agir. Essa categoria faz a mediação sensível entre seres humanos e divindades, entre
mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra e outras oposições. Não
existe apenas para representar ideias e valores abstratos e ser contemplado, o patrimônio
de certo modo, constrói, forma as pessoas. (GONÇALVES, 2009, p. 31)

Segundo José Ribamar Bessa Freire:
[...] Os índios hoje, não aceitam mais passivamente que os museus construídos por não
índios tenham o monopólio de discurso histórico que lhe diz respeito. Querem deixar de
ser apenas um objeto “musealizável”, para se tornarem também agentes organizadores
de sua memória. (FREIRE, 2009, p 249)

Portanto, a inclusão que aqui falamos é a do indígena que está vivo, que não é meramente
representado no Museu por um objeto, uma coleção, narrativas ou discursos. É ser humano! Tem
sentimentos, emoções, alegrias e tristezas. Pode contar sua história de vida, e deixar a sua palavra. Pode nos falar sobre sua educação, sua família, seu passado e o seu futuro. Ele tem memória
guardada no fundo do peito, e pode participar ativamente na construção do Museu.
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para refletir sobre os Museus que representam os índios brasileiros, trazemos as indagações:
Como esses museus representam os indígenas? Os indígenas se veem representados nesses museus? Como os museus podem contribuir para desconstruir a imagem etnocêntrica que ainda
prevalece na sociedade? De que maneira os Museus podem contribuir para reformulação das
“memória oficias” sobre os indígenas brasileiros?
Considerando a Museologia como um campo interdisciplinar e dialógico que está em permanente construção, onde é possível construir e reconstruir, surgir novas ideias, novas formas de
pensar, novas formas de olhar, “o debruçar-se à janela para vislumbrar tudo aquilo que está do lado
de fora, só se faz possível a partir de um primeiro olhar, para dentro de si mesmo. Este é o maior
desafio para todos os museus” (SOARES, 2008, p.13) Dessa forma, é preciso pensar criticamente
sobre os Museus que representam os índios, de modo a fazer uma Museologia contemporânea, em
sintonia com a vida e que traga em si discursos éticos e étnicos. Que tenha compromisso com as
causas sociais, que mergulhe na essência do ser brasileiro, que considere toda a sua diversidade,
que fuja do distanciamento entre a teoria e a prática, e que nos traga como ancoragem um olhar
mais humano e solidário com o mundo. Um olhar ainda necessário na contemporaneidade... Portanto, esse artigo é um convite para uma reaprendizagem do olhar, e tudo no Museu se inicia pelo
olhar, pelo sentir... refletindo no fundo da alma sobre o significado do VER e do OLHAR.

NOTAS
¹ As imagens utilizadas como fonte de informação nesse artigo, e analisadas pelos indígenas na
pesquisa foram retiradas do livro: BANDEIRA, Julio, LAGO, Pedro C. do. Debret e o Brasil:obra
completa. Rio de Janeiro: Capivara, 2008
² Em especial, membros do Comitê Internacional de Museologia (ICOFOM) e do Conselho internacional de Museus (ICOM) - O comitê é um fórum internacional para o debate museológico. Em
seu sentido mais amplo, a museologia trata do enfoque teórico sobre qualquer atividade humana,
individual ou coletiva, relacionada à preservação, interpretação e comunicação de nossa herança
cultural e natural, e sobre o contexto social em que ocorre a relação específica entre o homem e
o objeto. Embora o campo do Museologia seja muito mais amplo que o próprio estudo de museus, seu foco principal permanece nas funções, atividades e o papel dos museus na sociedade,
como depositórios da memória coletiva. ICOFOM estuda também as várias profissões que atuam
no museu. Um tópico importante é o inter-relacionamento entre a teoria e a prática. Os aspectos práticos do trabalho do museu são denominados de museografia ou expografia. Os trabalhos
apresentados nas conferências anuais são publicados na ICOFOM Study Series. Um boletim de
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notícias mantém os membros informados sobre o que está acontecendo. Acessado no site: http://
www.icom.org.br/comitesinternacionais.cfm?ver=12. Em 7 de junho de 2012. O Conselho Internacional de Museus( ICOM) foi criado em 1946. É uma organização internacional não governamental sem fins lucrativos, filiada à UNESCO, de profissionais de museus, a quem está confiada
a conservação, a preservação e a difusão do patrimônio mundial - cultural e natural, presente e
futuro, material e imaterial - para a sociedade. Disponível em: <http://www.icom.org.br/index.
cfm?canal=icom>. Acessado em: 7 de junho de 2012. O Conselho Internacional de Museus( ICOM)
foi criado em 1946. É uma organização internacional não governamental sem fins lucrativos, filiada à UNESCO, de profissionais de museus, a quem está confiada a conservação, a preservação e a
difusão do patrimônio mundial - cultural e natural, presente e futuro, material e imaterial - para
a sociedade. Disponível em: <http://www.icom.org.br/index.cfm?canal=icom>. Acessado em: 7
de junho de 2012.
³ BEISIEGUEL, Celso de Rui. -Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010, p.29.
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A partir da década de 1970, profundas transformações sociais e culturais
afetaram as formas de pensar, preservar e difundir o patrimônio, provocando o alargamento dessa noção e a redefinição de seu sentido social. Entretanto, a política aplicada ao patrimônio edificado no Brasil
permaneceu fortemente calcada em valorações tradicionais estabelecidas anteriormente. Na cidade contemporânea, tornou-se praxe inserir
tais bens nas estratégias de “revitalização” de cunho enobrecedor. Tal
procedimento termina por dificultar a percepção da historicidade da edificação e seu vínculo com o tecido urbano, como iremos discutir aqui,
tomando como objetos de análise o Museu de Artes e Ofícios (MAO) e o
Museu das Minas e do Metal (MMM), em Belo Horizonte.
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Historicidade e política de patrimônio: algumas reflexões envolvendo dois museus em edifícios tombados em Belo Horizonte¹
Profundas transformações sociais e culturais na segunda metade do século XX afetaram as
formas de pensar, preservar e difundir o patrimônio, provocando o alargamento dessa noção e
a redefinição de seu sentido social. Patrimônio refere-se não só a objetos, mas àquilo que nos
remete a nossa identidade: o entorno natural, as tradições, formas de vida, linguagem. Nessa perspectiva de ampliação das possibilidades de preservação, considerando outros valores contidos
na morfologia das cidades, Lia Motta aponta a necessidade de um trabalho interdisciplinar para
identificá-los e também promover “(...) a participação social no processo de atribuição de valor do
patrimônio às cidades” (MOTTA, 2004, p. 126).
Uma edificação tombada hoje na cidade pode ser compreendida como patrimônio histórico,
relativo a uma produção de um determinado período, mas não se esgota em um momento único
- ela é constantemente res-significada a partir dos usos que dela são feitos. Se algumas obras são
lançadas à condição de monumento, outras são relegadas ao esquecimento, pois numa sociedade
como a nossa, de intensa especulação imobiliária, são jogadas ao chão e outras ocupam seu lugar
no tecido urbano. Ao pensar assim, apontamos a dimensão profundamente política presente na
política de patrimônio e apontamos que as transformações que vamos discutir não permitem que
se restrinja o debate aos círculos de especialistas.
No Brasil, podemos considerar uma divisão da política patrimonial entre antes de 1970 e
depois de 1970. A primeira fase pode ser denominada de Idade heróica, uma fase de construção da
nação (1930-1970) e a segunda adota uma definição mais ampla de patrimônio, abarcando manifestações culturais e populares (MENEGUELLO, 2002). Essa virada nos anos 1970 demarca uma
descentralização da política de patrimônio, cujo marco inicial foi o I Encontro de Governadores para
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Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando foi assinado o Compromisso de Brasília (LEITE, 2007, p. 55; ZUBARAN, 2012, p. 90). Não cabe aqui fazer longa exposição sobre essa
história, que pode ser acompanhada em trabalhos como os de Castro (1991), Fonseca (1997), Araújo
et.al. (2002). Lia Motta (2004) defende que há uma tradição arraigada nos órgãos de preservação,
estabelecida no período inicial de 1937 à década de 1970. Seu estudo procura demonstrar que, entre 1979 e 1990, os critérios tradicionais calcados no estilo e na excepcionalidade permaneceram
norteando a política de patrimônio. Em pesquisa sobre a política municipal de patrimônio em Belo
Horizonte, constatamos como
(...) historicamente, se deslocou o eixo das discussões sobre patrimônio cultural, no sentido de incorporar outras manifestações que não aquelas identificadas tradicionalmente
pela visão oficial das instituições públicas. (...) Entretanto, as evidências documentais até
aqui levantadas nos levam a concluir que esta disposição convive com práticas e discursos tradicionais. Nos livros de tombo, mesmo naquele denominado “histórico”, percebese uma predominância da perspectiva arquitetônica calcada em elementos estilísticos e
morfológicos, na qual os artefatos urbanos são descritos e inscritos. Nas pastas em que
constam sínteses ou contextualizações históricas, algumas estão referenciadas num documento produzido pelo IEPHA na década de 80, que propõe uma periodização da história
de Belo Horizonte perfeitamente identificada a este viés. (GARCIA e BERNARDO, 2004,
p.10-11)

Neste sentido a Constituição de 1988 não só incorpora em seu texto a ideia de “patrimônio
cultural”² como tenta agregar, através de um instrumento específico da prática de preservação
do patrimônio, grupos sociais antes alijados dos processos de definição do “Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional”. Ainda assim, concordamos com o diagnóstico de que embora haja inclusão de
bens plurais, “(...) permanecem os critérios tradicionais de valoração dos bens tombados” (LEITE,
2007, p. 52).
As intervenções nos grandes centros urbanos brasileiros na década de 1990, designadas indiscriminadamente pela expressão “revitalização” (JAYME e TREVISAN, 2012, p. 367), representam tentativas de revalorização dessas áreas através de sua adequação às práticas de consumo das
classes alta e média embaladas no pacote de presente denominado “enobrecimento” ou “gentrificação”³ . Para Otília Arantes, o novo planejamento urbano que embasa esses procedimentos “(...)
busca, acima de tudo, inserir a cidade-alvo em um nó da rede internacional de cidades, portanto
torná-la atraente para o capital estrangeiro, inclusive no setor imobiliário (...)” (ARANTES, 2009,
p. 20), em geral através de parcerias entre investimentos privados e fundos públicos. A inserção
da cidade na rede global depende da construção de sua “imagem”, para a qual a dimensão cultural
desempenha um papel chave. Em nosso caso isso envolve, via de regra, a valorização e recuperação do patrimônio de valor histórico e cultural, mas incorporado duplamente nesse movimento
que o globaliza como espaço estandartizado de lazer e consumo e que o relocaliza como afirmação
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da identidade e da tradição em viés essencialista e fetichizado (LEITE, 2007, p. 292). Vemos nessa
proposição uma chave importante para entender como essa política que ainda podemos considerar “fachidista” ou “tradicional”, perdura, ainda que reinserida numa nova lógica, o que Carlos
Fortuna (1997) denominou “conservação inovadora do elemento tradicional” (apud LEITE, 2007,
p. 65).
A conformação do Circuito Cultural Praça da Liberdade, assim como a implantação do Museu
de Artes e Ofícios (MAO) na Praça Rui Barbosa, fazem parte de um mesmo processo contemporâneo: espetacularização das cidades, indissociável das estratégias de marketing e enobrecimento.
Supostamente, para fazer parte deste novo mundo, a obrigação é seguir esses padrões internacionais que, em nome de um discurso de valorização do local, simplesmente reproduzem mais do
mesmo. Para o caso de Belo Horizonte é interessante considerar que essa inserção é recorrentemente anunciada, mas jamais cumprida em seus termos.
A Praça da Liberdade teve abandonada sua função administrativa, com a transferência das
secretarias de estado para outra região da cidade. As edificações, algumas datadas do período da
construção da capital mineira, passaram a ser restauradas e adaptadas para novos usos como museus e centros culturais, que incluem bibliotecas, espaços para oficinas, cursos e eventos. Por
opção do governo estadual, esta iniciativa envolve a participação de grandes empresas adotando
modelos de gestão baseados na parceria público/privado. Percebe-se aí a intenção de tornar a
praça “vitrine” do conceito de cidade que corresponde ao seu projeto político, o que se evidencia
no investimento publicitário relacionado ao local no contexto da realização da Copa do Mundo de
2014. Ao mesmo tempo, o reconhecimento deste “circuito” por parte do frequentador da praça é
irregular, indicando uma disjunção que merece atenção4 . É preciso considerar que
(...) uma praça que abriga equipamentos e ícones estéticos ou políticos, monumentos arquitetônicos de relevo histórico, público ou cívico, ou ainda que abriga museus, teatros e
galerias pode ter uma relevância singular na definição da história do lugar e nas formas
de sociabilidade entre os indivíduos (...) (VELOSO, 2004, p. 114)

A Praça da Liberdade já sofreu várias intervenções ao longo de sua história5 . Os reformadores de plantão costumam produzir uma retórica que procura afirmar um dado passado selecionado e interpretado de certa maneira como sendo “o” passado, o que só pode ser feito solapando
todos os outros “passados” que não se alinham ao que se pretende converter em material de
consumo no presente. O embate entre passados fica visível nas críticas realizadas ao projeto do
Circuito quando de sua implementação, como vemos no texto do arquiteto Benedito Oliveira:
Nas propostas de reutilização das antigas edificações da Praça da Liberdade, existem sérios questionamentos relativos aos usos e programas que estão sendo implantados e à
forma autoritária de condução do processo que está mutilando o patrimônio tombado e
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inviabilizando a conservação integral da praça. As intervenções propostas para as edificações tombadas pelo IEPHA/MG e pelo Município de Belo Horizonte, não visam restaurá-las, mas sim descaracterizam-nas, na medida em que não respeitam seus espaços
internos e suas volumetrias, suas intenções plásticas e seus ornamentos, os sistemas construtivos e os materiais originais dessas edificações. (OLIVEIRA, 2009, p. 5)

Oliveira (2009) faz uma análise detida da arquitetura do prédio da antiga Secretaria de Educação, onde atualmente está instalado o Museu das Minas e do Metal (MMM). O autor demonstra
as imprecisões e idas e vindas do projeto, mencionando inclusive as ações civis públicas movidas
pelo Sindicato dos Arquitetos em tentativas de evitar o que era entendido como descaracterização
do prédio. Além disso, chama a atenção para o fato de que já funcionava ali uma instituição museológica, o Museu da Escola, junto ao Centro de Referência dos Professores. Segundo o mesmo
autor, o “desmonte em 2006 dessa instituição (...) gerou muita insatisfação junto à comunidade
acadêmica que possuía uma forte relação afetiva com esse espaço e acervo”. (OLIVEIRA, 2009, p.
21)6 . Por um bom tempo os seguranças postados na porta, conjugados com a ausência de indicações mais claras sobre o funcionamento do museu, tornaram o espaço refratário à penetração
do público, o que parece que ainda não foi completamente superado. Mesmo que pensadas para
contexto diverso, utilizamos aqui a afirmação de Ana Rosas Mantecón: “La sacralización y monumentalización del patrimonio imponen barreras para que la población pueda apropiárselos en su
vida cotidiana (…)” (MANTECÓN, 2005, p. 248).
A criação do MMM dá-se, portanto, sobre o esquecimento do Museu da Escola, além de ter
incorporado o acervo de um museu público, o Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães. Ainda que as legendas associadas ao acervo em exposição indiquem essa procedência, um
gesto de apagamento está marcado no fato de parte documentação de caráter permanente ter sido
entregue ao Arquivo Público da Cidade (APCBH). Causa espanto, quando se sabe dos milhões de
reais investidos, essa negligência, que no fundo expressa uma concepção de museu voltada para
a espetacularidade e o sensorial, mas sem maior compromisso com a produção de conhecimento.
Isso comprometeu gravemente o exercício de funções museológicas no MMM, e agora temos notícia de que seus profissionais vão ao APCBH consultar a documentação em busca de informações
necessárias que não detém.
O Dossiê de tombamento7 do Conjunto Arquitetônico da Praça Rui Barbosa e Adjacências
mostrou-se extremamente rico para se pontuar questões relativas ao bem e à história da patrimonialização do prédio da antiga Estação Central do Brasil, inaugurado em 1922, substituindo antiga
edificação existente na praça cujo nome usual é Praça da Estação. Já de início o documento procura
situá-la no cenário da mobilização em torno do patrimônio cultural na cidade:
A Praça da Estação e adjacências, juntamente com o prédio do antigo Cine Metrópole e
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átrio da igreja São José, foi um dos primeiros marcos da cidade a ser objeto de campanhas que buscavam sensibilizar a população de Belo Horizonte e o poder público para
a necessidade de sua preservação. Diferentemente dos outros dois casos citados, cujas
campanhas não foram bem sucedidas no sentido de atingirem-se seus objetivos imediatos, a mobilização de vários setores da sociedade levou ao tombamento de edificações
pelo IEPHA e à delimitação de um perímetro de proteção do conjunto da Praça da Estação.
(DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, 1996b, grifo nosso)

De traços neoclássicos, que podemos perceber pela volumetria da construção e também por
alguns ornamentos8, a edificação foi feita para ser a porta de entrada e de saída da cidade, como
estação ferroviária. Com o desmantelamento da rede ferroviária, a construção perde esta função
e passa a ser utilizada como estação principal para o metrô da cidade. Após obras de restauração
e adaptação, realizadas entre 2001 e 2005, foi inaugurado o MAO9 , ocupando o edifício da antiga
Estação Central e também o da antiga Estação da Rede Mineira do Oeste, na Rua Sapucaí. Seu espaço interno foi repensado para abrigar a coleção então pertencente ao Instituto Cultural Flávio
Gutierrez, referente à história do trabalho pré-industrial no país. Como estação ferroviária, o prédio principal possui um amplo pé direito, com grandes salões que foram transformados em salas
de exposição. As partes externas são também aproveitadas para expor objetos significativos dos
fazeres relacionados às artes e ofícios.
Os usos do espaço hoje para guardar a referida coleção trazem um questionamento essencial relativo ao seu uso originário, o de prédio da Estação Central de Belo Horizonte. Os ofícios lá
retratados hoje não remetem ao ofício dos trabalhadores que ocupavam aquele espaço de trabalho,
são ofícios que se reportam a uma forma de existência muito mais interiorana do que a da capital
que se desejava moderna. Os funcionários da Central do Brasil e da Oeste de Minas, maquinistas,
foguistas, vendedores de passagens, não tem lugar naquela coleção. Na realidade, o Museu não
dialoga com a cidade de Belo Horizonte. Encontram-se aí profissões de tempos que a cidade civilizada e moderna não desejava, épocas e ofícios também importantes de serem retratados, talvez
não neste espaço e não da forma como o são. Cabe aqui a reflexão feita por Rogério P. Leite sobre
o fetichismo das tradições a partir do conceito de “relíquia” proposto por Giddens, quando este
pensa em “(...) vestígios da memória despojados de suas estruturas coletivas” (GIDDENS, 1997,
p. 126 apud LEITE, 2007, p. 41). Se a instituição alega que “(...) a proposta museológica adotada
por Célia Corsino permite ao visitante uma ampla reflexão sobre a história e as relações sociais do
trabalho no Brasil”10, o que uma visita mostra em geral é um apagamento das mesmas, pois quase
nada evidencia conflitos, desigualdades ou assimetrias sempre presentes nesse tipo de relação.
Quando falamos em patrimônio, referimo-nos aos conceitos de memória e esquecimento, como centrais na elaboração dos objetos patrimonializados. No entanto, ao observarmos o
MAO, guardião, a princípio, da memória de ofícios do passado, a edificação parece deslocada. As
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memórias que poderiam emergir do espaço edificado, com seus diferentes usos ao longo do tempo, foram esquecidas. Os apagamentos estão encobertos pelo volume do acervo, cuja validade se
assenta numa retórica em que...
(...) o passado atrai mais do que a história; a presença do passado, a evocação e a emoção
sobrepujam o distanciamento e a mediação (...) é preciso agir rápido antes que seja tarde
demais, antes que a noite caia e que hoje tenha desaparecido completamente.” (HARTOG,
2013, p. 244)

O projeto museográfico realizada pelo francês Pierre Catel, muito festejado no momento de
inauguração do espaço como museu, no limite, só integra essa história de forma espetacularizada
ao promover uma integração visual através de painéis de vidro entre as plataformas do metrô e
o interior do prédio. Os deslocamentos realizados pelo projeto esvaziam o lugar como lugar da
experiência, como espaço de partilha. Os altos investimentos de tempo e dinheiro para restaurar
as edificações só são comparáveis ao que se gasta com recursos tecnológicos e multimeios. Dessa
forma os vestígios do passado apresentam-se em forma de pastiche, o que resulta num paradoxo
constatado por Hartog: “(...) o mais autenticamente moderno hoje seria o passado histórico, mas
colocado nas normas modernas. No final das contas, conservam-se apenas as fachadas” (HARTOG, 2013, p. 234).
Se não devemos ser dominados pelo sentimento de nostalgia restauradora, por outro lado,
devemos lembrar que os espaços centrais da cidade são locais de disputas de memória. Ao visitarmos o MAO em 1° de Maio de 201211, a desconexão do museu com seu entorno era emblemática.
Acontecia naquele dia uma atividade da Praia da Estação12, cujos participantes era visivelmente
maior do que o público então presente no museu, e quase não se observava trânsito das pessoas
entre o interior e o exterior. Assim, enquanto MAO é evitado por ser reconhecido de alguma forma
pelos ocupantes da Praia, ou por frequentadores costumeiros da praça como espaço “enobrecido”
e excludente, ocorrem no entorno do prédio outras formas de apropriação que se assentam em sua
dimensão pública e percebem sua historicidade como espaço de sociabilidade e manifestação da
diversidade. São usos que se colocam em contraponto à lógica das “revitalizações” que já expusemos. Nesse sentido, aproximamo-nos da análise que faz Leite (2007), especialmente para o Marco
Zero no Bairro do Recife, de que esse tipo de intervenção pode ser subvertida por contra-usos que
“fluem pela via da publicização e da politização das diferenças, que, atribuindo sentidos, podem
reinventar a dimensão pública dos espaços” (JESUS; SANTOS; NOGUEIRA; SOARES, 2010, p. 4).
A forma como compreendemos as edificações na cidade é fruto de referências simbólicas
distintas que existem acerca desses lugares e da relação entre o passado, o presente e o futuro, dimensões temporais presentes em nossa concepção de patrimônio. Os objetos arquitetônicos, patrimonializados, constituem parte da forma da cidade, uma forma desencadeadora de sensações,
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não uma forma acabada, finalizada, que congela a existência da cidade deixando de lado a existência dos homens e suas ações. As obras, em um movimento dialético, saem de forma relativa
do mercado, ao serem tombadas e incorporadas a um discurso patrimonial, mas voltam a esse
mercado com outro significado. Talvez uma resposta a essa transformação desses bens em novos
produtos seja mostrar as contradições inerentes aos objetos produzidos pelo homem ao longo da
história, explicitando como são os mecanismos de escolha dos bens a serem patrimonializados,
assim como a existência dos jogos de poder existentes no processo de significação e ressignificação do patrimônio. O que quisemos mostrar é que essa disputa não se encerra no tombamento
de um edifício ou na criação de um museu. A cidade permanece, ainda que entremeada de barreiras visíveis e invisíveis, aberta às possibilidades de usos imprevistos, partilhas e reconhecimentos
de nexos simbólicos em que o tempo se apresenta como dimensão fundamental.
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NOTAS
¹ Este texto incorpora resultados parciais do projeto de pesquisa Re-encontrar o Público nas praças
da cidade: novas formas de apropriação no espaço urbano em transformação na Belo Horizonte
do século XXI, da qual participam os autores como membros do CCNM (Centro de Convergência de Novas Mídias)/UFMG. Agradecemos à bolsista Petúlia Nogueira pela pesquisa bibliográfica
auxiliar. Incorpora também reflexões iniciais realizadas no âmbito do projeto Temporalidades do
patrimônio na cidade: apropriações da Praça da Liberdade, Praça da Estação e Rua da Bahia, em
Belo Horizonte, coordenado por Rita L. Rodrigues e do qual Luiz H. Garcia participa como pesquisador. Ambos os projetos são apoiados pelo CNPq e o segundo também recebeu recursos da
Pró-reitoria de Pesquisa (PRPq) da Universidade Federal de Minas Gerais.
² Para além da conjuntura nacional, a incorporação do termo “Patrimônio Cultural” está também
relacionada à adoção de conceitos presentes nas “Cartas Patrimoniais”, principalmente aquelas
elaborados a partir dos Congressos internacionais ocorridos entre 1967 e 1979. Ver: MINISTÉRIO
DA CULTURA, IPHAN. Cartas patrimoniais: Brasília MINC-IPHAN, 1995.
³ Reconhecendo as controvérsias em torno da tradução da expressão gentrification, adotaremos
as duas formas como sinônimas. Explanações maiores encontram-se em Leite (2007, p. 33) e em
Jayme e Trevisan (2012, p. 360).
4

REIS, Sérgio Rodrigo. Pesquisa revela que Circuito Cultural da Praça da Liberdade ainda é pouco

conhecido em BH. Estado de Minas, Caderno EM Cultura, 27/02/2013.
5

Para as que antecedem as relacionadas à implantação do Circuito Cultural, ver Caldeira (1998).

6

Ver ainda REIS, Sérgio Rodrigo. Museu da Escola, que funcionava na Praça da Liberdade, foi

transferido para o Bairro Gameleira. Estado de Minas, Caderno EM Cultura, 08/05/2012.
7

Os dossiês encontrados na DIPC consistem de relatórios realizados ora por funcionários da Pre-

feitura, ora por consultores contratados, de diversas publicações oficiais referentes aos tombamentos realizados, de atas das reuniões do CDPCM-BH, de correspondências enviadas aos proprietários, comunicando o tombamento dos bens, de documentos questionando o tombamento,
incluindo cópias de alguns processos judiciais, de ofícios solicitando autorizações para intervenções, certidões de registros de tombamentos, dentre outros documentos.
8

O projeto arquitetônico é de Luiz Olivieri. Um estudo mais detalhado da atuação do mesmo como

arquiteto em Belo Horizonte encontra-se em Rodrigues (2012).
9

Anexo ao dossiê existe uma solicitação para reprodução da documentação referente ao Conjunto

Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências, encaminhada no momento dos estudos para implantação do MAO.
10

Disponível em http://www.icfg.org.br. Acesso em 30 abr. 2012.

11

Estava em cartaz a exposição internacional « Dores da Colômbia », com obras do pintor Fer-
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nando Botero, que passaria por várias capitais brasileiras, parte do programa de mostras itinerantes do Museu Nacional da Colômbia. Nesse dia não havia no MAO qualquer indicação ou menção
relacionada ao Dia Mundial do Trabalho.
12

Movimento coletivo de ocupação da praça criado em reação ao decreto do prefeito Márcio Lac-

erda de dezembro de 2009 proibindo eventos e atividades culturais e sinalizando uma série de
medidas restritivas que comprometiam o sentido público do espaço.
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O ensaio tem como tema central uma abordagem museológica sobre ecomuseologia. O objetivo é mostrar uma discussão acerca do que é um Ecomuseu, expor um estudo de caso e repensar as ideias sobre essa tipologia
museológica que teve o seu conceito criado nos anos de 1970 na França.
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Intitulado “Breve contextualização acerca de Ecomuseu”, este ensaio centra-se na apresentação de uma discussão museológica sobre a temática. Tendo como objetivo mostrar uma abordagem acerca do que é um Ecomuseu, expor um estudo de caso e repensar as ideias sobre essa
tipologia museológica que teve o seu conceito criado nos anos de 1970 na França.
Para introduzir a temática, primeiramente temos que conceituar o que é um museu e qual
o seu papel para a sociedade. O termo vernáculo MUSEU, deriva do latim – muséum e do grego
mouseion, e referente ao templo das Musas, lugar onde se exercitavam e procediam a estudos e
memórias de caráter acadêmico. Resumidamente, espaço de preservação e difusão cultural.
Atualmente, os museus se caracterizam por serem instituições nas quais se integram
coleções que são conservadas e expostas, seja objetos, documentos ou peças diversas que intrinsecamente possuem motivações culturais, históricas, antropológicas, científicas, naturais, curiosidades humanas. O homem é um ser inatamente curioso em perseguir as suas raízes antepassadas. Existe um grande número de abordagens conceituais sobre os museus e isso nos mostra
a dificuldade de encontrar uma definição abranger todos os processos que o envolvem. O ICOM,
Conselho Internacional de Museus da UNESCO durante a 22ª General Assembly em Vienna, Austria
em 2007, definiu como,
“is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development,
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the
tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of
education, study and enjoyment.”

Assim, um museu tem por escopo mostrar, oferecer ao interesse público em geral, informações sobre realidades circunstanciais, criação cultural, modos de vida de gerações passadas,
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conteúdos naturais e um infinito número de respostas à curiosidade humana. É um centro de
estudos, investigação e pesquisas atuando como pólo de atração de correntes turísticas culturais.
(fenômeno universal massivo deste momento, de final do século XX e início do XXI).
Além dos “espaços especificamente criados para museus”, é de registar que certos monumentos arquitetônicos, obras civis de estruturas singulares e arrojadas, igrejas e peças sacras,
edifícios, viadutos, aquedutos, escavações de singular interesse, grutas e acidentes marcantes,
construções da natureza; recebem, também, a classificação, em muitos casos, de museus.
Há, ainda, áreas consideradas museológicas com a presença de recursos naturais nos reinos,
vegetal, animal e mineral, que são alvo de uma política de conservação preventiva, de estudos,
pesquisas e explicações empíricas do mundo em que vivemos. Encontramos bibliotecas, discotecas, filmacotecas, pinacotecas, jardins botânicos e zoológicos, numismática, filatelia, malacologia, taquidermia, astrologia, entre outros, que, aos poucos, as ciências as enquadram na área museológica.
A existência de museus tecnicamente estruturados, com tecnologias com efeitos especiais
e de grandes processos de comunicação – modernamente estruturas virtuais - é um fenômeno
recente. Segundo registros, têm início ao raiar do século XVII em Portugal e na Espanha e se difundem rapidamente pelo mundo em meados do século XIX.
Mais recentemente surgem as tentativas cientificas de classificar os museus por temáticas
tais como Museu Histórico, Etnológico, Etnográfico, Antropológico, Arqueológico, Ciências Naturais, Sociológicos, Regionais, de Arte ou Belas Artes, Artesanato, entre outros. A cada instante são
propostas novas linhas como um processo natural e amparado em sólidos argumentos e objetivos.

Nova Museologia e os Ecomuseus
O nascimento de um novo pensamento na Museologia, a partir dos anos 1960 e 1970 está
ligado aos diversos movimentos políticos que eclodiam no cenário internacional e começaram a
desestabilizar o sistema de pensamentos no setor dos museus. Esses movimentos estavam ligados à busca de direitos pela liberdade de diversas minorias e direitos, na busca por identidades nacionais e locais, acompanharam movimentos nacionalistas que emergiam em países colonizados
que haviam se tornado independentes recentemente; e ainda a influência de pensadores ativistas
revolucionários. Com isso essas influências pouco a pouco alcançaram a fronteira dos museus.
No início dos anos 1980 surge então, uma nova corrente no mundo dos museus, a chamada
“Nova Museologia” que vem trazer como base na sua discussão os conflitos e contradições marcados nas décadas de 1960 e 1970.
De acordo com Maria Célia Teixeira Moura Santos (SANTOS, 2001, p.94), a nova museologia
tem um caráter transformador, contestador e criativo buscando ajustar as práticas museais às
reais necessidades dos cidadãos, por meio da participação e visando o desenvolvimento social da
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área onde está inserido. Para Varine-Bohan (VARINE-BOHAN, 1985, p.185), os museólogos estavam na busca para a renovação dos museus, para tornar um instrumento de serviço da sociedade:
“ansiosos y apasionadamente abocada a la búsqueda de una renovación del museo afirmado como un instrumento necesario al servicio de la sociedad: un patrimonio global. El
hombre entero en la naturaleza entera, antes y ahora, pero sobre todo la búsqueda de su
futuro y de los instrumentos intelectuales y materiales que le permitan dominarlo.(...).El
camino que lleva a la totalidad del hombre y a todos los aspectos de la aventura humana,
antigua y contemporánea, a través de la utilización del único lenguaje que trasciende las
diferencias culturales, el lenguaje del objeto, el lenguaje de la cosa real. Correspondía a
Museum reunir esta pruebas concluyentes de la vitalidad de la institución y de la creatividad de sus profesionales.”

No caminhar da história dos museus, a mais recente classificação, denominada ECOMUSEU
nasce cerca de quarenta anos atrás, na França. Como descreve Bruno Soares (SOARES, 2006, p.8)
“A terminologia “Ecomuseu” surge, segundo Varine, na Avenida de Ségur (Paris), em
1971, onde almoçavam Rivière, ex-diretor e conselheiro permanente do ICOM, Serge
Antoine, Conselheiro do Ministro do meio ambiente, e o próprio Varine, então diretor
do ICOM. Nascia, desta reunião, a nova terminologia como uma tentativa de mostrar
ao Conselheiro do Ministro francês do meio ambiente a importância da instituição museológica para a atualidade da época, tendo em vista a crise que o modelo de museu
imperante atravessava então. Tanto Varine quanto Rivière tentavam fazer combinações
de letras que giravam entre as palavras chaves “ecologia” e “museu”. Em uma das tentativas nasce a palavra “Ecomuseu”, a qual agradou bastante a Antoine que, junto aos
outros presentes, organizava a IX Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus, que aconteceria no mesmo ano em Paris, Dijon e Grenoble. O então Ministro do
Meio Ambiente, R. Poujade, em setembro de 1971, em Dijon, na presença de centenas de
profissionais de museus de todo o mundo, anunciou oficialmente a nova proposta museológica, fazendo nascer o novo termo que designava um novo museu – de origem, a
princípio, européia.”

Para chegar ao que foi considerado por Varine–Bohan, de Ecomuseu, primeiramente foram
observadas uma série de práticas para depois ser construído o conceito por diversos teóricos,
principalmente por Georges Henri Rivière em “Definição evolutiva do Ecomuseu”.
As práticas observadas foram o primeiro museu a céu aberto fundado em 1873, em Estocolmo onde o sueco Hazelius cria o Nordiska Museet, que tem por objetivo mostrar o conceito de
civilização nórdica, estendendo-se dos Alpes à Lapônia. Para assim demonstrar tudo o que há em
um território em seu cotidiano, dando lugar a uma nova forma de museu: o museu a céu aberto,
museu aberto opondo-se aqui ao museu coberto e fechado entre muros, e em salas fechadas. No
ano de 1891, abre-se também em Estocolmo, no parque de Skansen um museu de nova tipologia,
onde é possível visitar diversos tipos de construções rurais, uma igreja, moinhos, ateliers de trabalhos manuais espalhados no meio de um parque botânico e zoológico, que tem como objetivo
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representar antigas vilas na Suécia. (SOARES, 2007, p. 04)
Em 1895 é fundado em Oslo o Norsk Folkemuseum, um museu ao ar livre que mostra a cultura
urbana e rural e promove conhecimento, compreensão e tolerância com a diversidade histórica e
cultural, pois foi criado no quadro político de lutas contra a Suécia, que havia se proclamado independente da Noruega.
A criação em 1967 dos Parques Natural de Lantes permitiu a Rivière adaptar ao contexto
francês os museus escandinavos ao ar livre, modificando o modelo inicial: não se trataria de se
circundar edifícios de um lugar criado artificialmente, nem de reconstituir espaços da forma que
eles existiram realmente.
Por ser uma tipologia relativamente nova, ainda não apresenta uma conceituação consolidada e, por isso, seu emprego gera controvérsias e resistências. Há inclusive colocações não admitindo o seu uso. Assim como afirma Hughes de Varine-Bohan (VARINE-BOHAN, 1985 p.185),
“A mí, que - casi por casualidad- inventé el vocablo “ecomuseo”, su destino me resulta
difícilmente comprensible. En cuanto a su contenido, a pesar de los esfuerzos de Georges
Henri Rivière por darle una forma y una significación, varía de un sitio al otro, de centro
de interpretación a instrumento de desarrollo, de museo-parque a museo artesanal, de
conservatorio etnológico a centro de cultura industrial.”

Tudo leva a crer que como vivemos um momento universal com respeito aos estudos da
ecologia e as ações de preservação e defesa de ecossistemas, o designativo ecomuseu possa ser
aplicado para uma larga faixa de situações concretas.
Nos modernos estudos a ecologia toma força especialmente em relação aos sistemas naturais. A palavra ecologia foi cunhada pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em 1878 para designar o
estudo das relações entre organismos vivos e o meio ambiente. Mas, não há como deixar de considerar os ecossistemas culturais, os modos de viver, sentir, simbolizar e fazer das sociedades, isto
é seu mundo cultural com destaque para certas comunidades cuja estrutura endógena, tanto material como imaterial, mereça uma atenção preservativa, documental e memorial.
De outro lado, o verbete ecomuseu é tão recente que nos dicionários ele está ausente, e, nem
mesmo é referido qualquer ecomuseu em enciclopédias universais que se preocupam, nas mais
das vezes, com ideias, realidades e conceitos amplos sobre museus.
Trata-se, por isso, a expressão ecomuseu, de um neologismo relativo à área museológica e
que tem por função epistemológica a identificar um acervo eco-cultural que tenha relações com
ecossistemas.
Há, nesse conceito, implícito propósito de preservação e colocação de amostras para comunicação, instrução, memória, lazer, pesquisa e atração turística de específicos acervos ecológicos.
Mas, qual a origem da aplicação desse designativo de tipologia museológica?
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Em Portugal, depois da revolução de abril de 1974, multiplicaram-se as iniciativas culturais,
dentro da perspectiva do pluralismo cultural. Os museus locais se beneficiaram com a gestão
democrática das comunidades e se tornaram ferramentas importantes para o desenvolvimento
delas. Transcrevendo um resumo inserido no folder ilustrativo do primeiro Ecomuseu constituído
em Portugal, o Ecomuseu Municipal de Seixal, poder-se-á ter uma ideia sobre o tema:
“Em 2 de novembro de 1979, a Câmara Municipal do Seixal deliberou adquirir o Moinho
de Corroios, quer para salvaguardar o monumento industrial, como ainda para o tornar
acessível à comunidade com o objetivo de conhecer um dos sistemas de moagem tradicional.

Em 6 de novembro de 1986, após as obras de recuperação levadas a cabo pela Câmara
Municipal o Seixal, o Moinho de Corroios é transformado em Núcleo do Patrimônio Industrial do Ecomuseu Municipal do Seixal, conservando-o em funcionamento e ao mesmo tempo, privilegiando os objetivos didáticos”.

Partindo daí, vários outros museus passaram também ser designados de Ecomuseu, e em
alguns deles aplicando o termo e a classificação seguindo outro modelo, quando em 1989 é organizado o Ecomuseu de Piemonte, na Itália, uma comunidade aos pés da região norte e montanhosa
nos Alpes daquele país, e buscando ter como foco a preservação de uma vila.
Verdadeiros museus ecossistêmicos são determinadas vilas, cidades ou povoações primitivas cujo conjunto de traçado urbano singular registram épocas ou etapas evolutivas das organizações societárias dos homens urbanos. Entretanto, poder-se-á aplicar, também, tal raciocínio
para conjuntos rurais.
O ecomuseu é um instrumento que pode ser usado como uma parceria entre o poder político
e a população. O estado coloca à disposição da comunidade os técnicos, as instalações e os recursos; e a população entra com suas vontades e com seus conhecimentos do patrimônio imaterial
(COELHO, 1997, p.156).
A relação entre o meio natural e cultural que rodeia o ecomuseu é um dos seus princípios
fundamentais, e essa relação deve refletir o desenvolvimento cultural e econômico da região em
que ele está inserido. Com isso podemos definir uma região não por limites administrativos e sim
pela homogeneidade de tradições culturais e de vida econômica. E por isso
o ecomuseu deve contar com o apoio e colaboração da população e ser o resultado do
desejo dessa mesma população de explorar, documentar e compreender sua própria
evolução. Deve, ainda, levar a população a se interessar por sua própria região, por sua
cultura e a assumir a responsabilidade pelo seu futuro. (COELHO, 1997, p.158)

Os principais modelos de ecomuseus estão situados na França, em Portugal e no Canadá, en-
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tretanto em outros países o termo pode assumir diversos nomes como museu etnológico, centro
de cultura industrial, centro de interpretação, museu-parque e museu artesanal.

Ecomuseus versus Museus Tradicionais
O objetivo central dos museus está relacionado com as ações de conservar, investigar e difundir o património natural e cultural. Associados a estes objetivos estão os de educar e fazer desfrutar. O museu também pode ser definido pelas suas funções: As funções mais clássicas são as de
colecionar, conservar e exibir.
Na atualidade, as definições “clássicas” de museu têm mudado muito, já que antes a definição
era muito rígida e não permitia um critério uniforme para a classificação da enorme variedade
de museus existentes: museus de arte, arqueologia, história, ciências naturais, tecnologia, etnografia, etnologia e antropologia; museus locais, regionais, nacionais, mundiais; museus públicos,
museus privados.
As diferenças entre o “museu” e o “ecomuseu” podem ser baseadas nas definições da “Nova
Museologia” onde, se identifica uma nova preocupação com o público e com a forma como o espaço se dirige ao público. Uma preocupação que não se foca na quantidade de público, mas sim na
qualidade na interação que possa haver entre o indivíduo e o objeto.
O ponto de interesse comum a todos os museus é, portanto o património cultural e natural.
Atualmente muitos museus têm passado a ser um instrumento fundamental do desenvolvimento
local, através da sua exploração turística.
Mas o ecomuseu, esse “novo museu” é diferente do “museu” tradicional em três vértices.
Uma vertente é o realce dado ao território, seja meio ambiente ou local, em vez de se realçar o
prédio institucional. Outro ponto está na ênfase colocada no património, em vez de ser dada à
coleção e por fim, a importância dada comunidade em oposição ao enfoque dado aos visitantes nos
museus tradicionais.
O ecomuseu é uma representação no qual a população se contempla para reconhecer-se, no
qual busca a explicação do território no qual está enraizada e onde viveram povos que a precederam, na continuidade ou descontinuidade das gerações. É uma expressão do homem em relação
à natureza que o cerca. É uma expressão do tempo, pois estabelece a ligação entre as gerações
precedentes e as posteriores.
A coleção do ecomuseu é composta por tudo o que existir no território e tudo o que pertencer
aos habitantes, tanto material quanto imaterial, móvel ou imóvel. É um patrimônio vivo, em constante mudança e em criação constante, que pertence aos indivíduos, famílias, pequenas comunidades. As equipes de ação cultural e de pesquisa podem se utilizar dessa coleção na medida de suas
necessidades. A aquisição desse patrimônio não deve acontecer a não ser em casos de abandono
ou perigo de alienação, o que é prejudicial para a comunidade. Essa é só uma solução eventual e a
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coleção própria do museu, no sentido institucional, não pode ser um fim em si mesma. (COELHO,
1997, p.156)

Ecomuseu do Ribeirão da Ilha
Em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil o primeiro museu surgiu durante o Império no Reinado de Dom Pedro II, que através de Decreto instituiu o MUSEU PROVINCIAL DE DESTERRO, em
1868, e esteve montado em prédio próprio na Praça do Recreio, hoje Praça Pereira e Oliveira. Foi
ele, no início do século XX (1906), desmontado para, no belo prédio especialmente construído para
o Museu Provincial, a instalação do Tribunal de Justiça criado no advento da República. O acervo
deste museu, em parte, foi parar no Colégio dos Jesuítas, Colégio Catarinense, onde permanece
até hoje.
O Ecomuseu do Ribeirão da Ilha foi fundado em 01 de julho de 1971 pelo Professor Nereu do
Vale Pereira com apoio da comunidade e tem por objetivo conservar no seu estilo rústico, uma
propriedade rural – casa de morada – 1793. Com terreno, chácara, quintal, área de produção junto
às edificações como o Engenho de Farinha de Mandioca e demais recursos produtivos. Um dos
principais objetivo do ecomuseu é a preservação do ecossistema local, um espaço museal onde se
pode conhecer um orquidário, com a espécie dominante, a flor símbolo da Ilha de Santa Catarina
a Laelia Purpurata.
Por estar o Museu, montado dentro de um ecossistema sócio-econômico-cultural, associando a comunidade circunvizinha, veio em 1982 a denominar-se de ECOMUSEU DO RIBEIRÃO
DA ILHA.
Os sistemas de produção dessa casa rural açoriana do Ribeirão da Ilha, e em especial o singular Engenho de Farinha de Mandioca, se tratava de um monumento tradicional, muito parecido
com a experiência museológica do Ecomuseu Municipal de Seixal, e a denominação de ECOMUSEU, era pertinente, pois até então era designado por museu etnológico. Foi uma nova denominação, e a primeira no Brasil.
Retomando o que se refira ao Ecomuseu do Ribeirão da Ilha, além dele estar preservando
um determinado e singular exemplo de tecnologia tradicional no fabrico da farinha de mandioca
busca ir ao encontro de um outro, qual seja o de preservar um ecossistema de vida e de trabalho e
viver. Formas de fazer, sentir, pensar e simbolizar, onde o colonizador açoriano organizou os seus
espaços vivenciais e laborais ajustando-os às circunstâncias da natureza. Como sua tecnologia,
ou recursos técnicos construtivos eram insipientes e primários, suas edificações se ajustaram as
características ambientais e não recorrendo aos modernos processos de para transformar as formas naturais ajustando-as ao projeto.
O Ecomuseu do Ribeirão da Ilha integra as funções elementares de documentação, investigação e interpretação dos valores culturais e naturais do distrito do Ribeirão da Ilha, deste modo,
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contribui para reforçar a identidade cultural desta comunidade, revitalizando a relação desta com o
seu espaço geográfico (“espaço humanizado”). As funções elementares de conservação do acervo
e de interpretação devem extravasar as próprias paredes da instituição, estimulando uma atitude
participativa nas pessoas e nas instituições locais e despertando nelas o sentido de pertencente ao
território. Para o Ecomuseu é a própria comunidade e o modelo de ocupação e de relação da comunidade com o seu território, que constituem elementos centrais de intervenção, conferindo-lhes
a função de acervo museológico. Admite-se como condição fundamental da salvaguarda deste acervo, a sua vitalidade e a capacidade de auto sustentar alguns novos desafios no sentido da qualificação da vida das populações da sustentabilidade deste território e da viabilização de atividades
de foro econômico.
O grande problema enfrentado pelo Ecomuseu do Ribeirão da Ilha é a falta de participação
da comunidade, apesar de sua criação ter sido feita através de um esforço entre o Professor Nereu
do Vale Pereira e a comunidade local. Entretanto com o passar dos anos um distanciamento entre
instituição e comunidade se tornou visível e sem o apoio de organismos públicos o ecomuseu acabou perdendo essa característica de museu integrado na comunidade local. Essa não é apenas uma
dificuldade deste ecomuseu específico, mas muitos ecomuseus sofrem com a falta da participação
popular, seja ela por falta de recursos financeiros como por falta de uma política que atraia a comunidade para dentro da instituição.

Conclusão
São duas as vertentes que iniciaram essa nova tipologia de museu, uma que se refira a um
ecossistema produtivo e industrial e um outro identificando a museografia de uma comunidade
com suas estruturas singulares, históricas e, em alguns casos, identificadora de novas formas culturais.
Varine-Bohan considera que o Novo Museu evidência o território (meio ambiente ou sítio), em vez de enfatizar o prédio institucional em si, o patrimônio como um todo e não apenas a
coleção, a comunidade em que está inserido o museu, em vez de somente seus visitantes (VARINEBOHAN, 1985, p.185). Em todo caso, é o território que define e comumente nomeia o museu, mais
do que o título de “Ecomuseu”. Não pode haver um modelo para este Novo Museu (ou Ecomuseu).
Ele é um estado mental e uma forma de aproximação que acarreta um processo construtivo “enraizado no território”. Oferecem instrumentos de reflexão e estudo que ajudam as populações e o
governo local a resolver os problemas que encontram e a descobrir os recursos econômicos, energéticos, tecnológicos, turísticos e culturais da região, além de apenas constituírem uma coleção.
Georges Henri Rivière formalizou o conceito do ecomuseu como o museu do homem em seu
meio ambiente, o museu que a população de um dado território cria como meio de auto-reconhecimento, assistida por uma equipe técnica. É onde ela apresenta, a si mesma e aos visitantes, sua
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evolução a partir do tempo mais longínquo. (COELHO, 1997, p.158)
Peter Davis estabelece que a origem dos ecomuseus está pautada com o ambientalismo, o
resgate e a preservação do meio ambiente onde vivem os seres humanos. Para ele os ecomuseu
“are dedicated primarily to the interpretation and conservation of the natural environment, the
they promote the wise use of resources, or that they are an extension of the natural history museum.” (DAVIS, 1992, p.03)
Uma vez estabelecida a base teórica e os seus princípios fundamentais, os Ecomuseu não
tem um modelo fixo e estático, ao contrário, está sujeito a mudanças e adaptações que dependem
da forma que a sociedade em que está inserido irá conduzi-lo e compartilhá-lo.
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O presente artigo busca analisar a relação da memória individual e a construção da memória social por meio das histórias de vida de moradores
das comunidades dos Pontos de Memória. Para efeito de ilustração dessa
abordagem e em função da impossibilidade de analisar, detalhadamente,
as histórias de vida dos moradores de todos os Pontos de Memória que
integram o Programa, selecionamos, como corpus, a história de vida de
um morador vinculado aos Pontos de Memória Museu do Taquaril – Belo
Horizonte, Grande Bom Jardim – Fortaleza e Cultura Periférica – Maceió, os quais possibilitaram uma análise mais detida, levando em considerações elementos dos diversos tipos de memória presentes nessas
histórias.

Palavras-chave: Pontos de Memória, Memória Social, Histórias Orais de
Vida, Enunciação, Estudos da Linguagem.
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Esse trabalho faz parte de reflexões que venho desenvolvendo a respeito da memória e a
museologia social, enquanto um campo que perpassa questões ligadas a memória como um direito, mas também, como um campo que foi sendo construído dentro de dois tipos de discursos
específicos, porém interligados: o discurso de ressignificação que caracteriza a construção e a manutenção da memória individual, coletiva e social e seus usos institucionais e comunitários, e o
discurso da chamada “Nova Museologia” ao direcionar seu olhar para o registro e análise de iniciativas de reconstituição da memória como referência identitária, e na fundamentação de políticas
públicas ou movimentos de resistência de grupos minoritários ou oprimidos.
Por essa razão e, sobretudo hoje pela atuação de museus comunitários, tais como os Pontos de Memória, com autores e atores sociais que partem de experiências próprias e concretas da
vida em espaços socialmente marginalizados, desterritorializando esse universo marcadamente
elitizado. Estas reflexões buscam contribuir, a partir da crítica sobre memória e questionamentos
relativos ao papel do museu na contemporaneidade, com estes dois tipos de discursos cujas bases
epistemológicas, ainda em construção, buscam a inclusão na historiografia oficial da presença e
da participação do que estamos chamando de grupos socialmente minoritários.
Pontos de Memória é um programa do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram e tem como
objetivo apoiar ações e iniciativas de reconhecimento e valorização da memória social. Com metodologia participativa e dialógica, os Pontos trabalham a memória de forma viva e dinâmica,
como resultado de interações sociais e processos comunicacionais, os quais elegem aspectos do
passado de acordo com as identidades e interesses dos componentes do grupo. Inicialmente foram
desenvolvidos 12 Pontos de Memória, situados em comunidades populares em diferentes cidades
e estados do Brasil.
Os Pontos de Memória valorizam o protagonismo comunitário e concebem o museu como
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instrumento de mudança social e desenvolvimento sustentável, corroborando assim, com as
práticas da museologia social.
Nesse estudo, ao reunir iniciativas em memória de três estados do Brasil, com narrativas que
misturam realidade e testemunhos de experiências de vidas, apresenta um olhar singular sobre as
mazelas que atingem as populações periféricas do cenário brasileiro além de confirmar, portanto,
não só a existência e a resistência dessa presença, como exibir uma nova cartografia nas áreas da
memória e da Museologia Social.
Diante do exposto, impõe-se a necessidade de apresentarmos algumas questões referentes
a memória, ao museus, a museologia social, ao Programa Pontos de Memória e a partir de uma
perspectiva enunciativa, traçar um perfil dos Pontos de Memória, o qual nos parece ancorado em
um recorte social que legitima que todo Ponto de Memória deva comungar com os princípios da
Museologia Social. Para tanto, embasamo-nos em uma abordagem enunciativa das práticas de
linguagem por meio do relato de experiências de moradores do entorno da área de abrangência de
três Pontos de Memória. Os Pontos de memória selecionados adotaram em um processo de inventário participativo a história oral de vida.
O inventário Participativo foi uma metodologia adotada pelos Pontos de Memória que integram a primeira fase do Programa. Consiste no levantamento de bens materiais e imateriais
presentes nas comunidades de atuação dos pontos. Sendo o bem imaterial compreendido aqui
como toda prática cultural realizada no interior das comunidades, por seus indivíduos, seja numa
perspectiva do fazer individual, seja do fazer coletivo. O processo é participativo e dialógico, o qual
a própria comunidade dará o tom do que se configura enquanto referência simbólica de representação da mesma.
O processo de história oral de vida foi adotado por todos os 12 Pontos de Memória iniciais,
além disso, os procedimentos metodológicos empreendidos, levam em consideração a emergência da memória no processo enunciativo, como algo engendrado a partir do esforço de covalidação
dos interlocutores que são, eles mesmos, construtores da representação da memória posta no jogo
interacional.
Nos últimos anos, os temas da memória e da museologia social cresceram exponencialmente não só em textos acadêmicos, como nas próprias demandas sociais. Diversas são as áreas
do conhecimento que se interessam pela temática e diversas serão suas abordagens. Para alguns
teóricos, os estudos sobre a memória refletem a incapacidade contemporânea de recordar. Mas
não precisaria a memória do esquecimento? Recorro aqui ao conto Funes: o memorioso, de Jorge
Luis Borges. Claro que é um caso hipotético de um homem oprimido por uma memória infinita.
Funes se lembra de cada instante, não se lembra somente de uma pessoa mas de cada uma das
vezes em que a viu, lembra se a viu de frente, de perfil, de meio perfil, lembra a hora do dia, não
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é capaz de generalizar por lembrar de tantas circunstâncias, é incapaz de pensar, uma vez que o
pensamento precisa de abstrações, que são feitas esquecendo pequenas diferenças, e unindo as
coisas segundo as ideias que contem. Mas também vejo conveniente não esquecer o que disse o
filósofo Frances Bergson, que afirmou que a memória é seletiva, ou seja, a memória escolhe. O
fato é que a memória cada vez mais tem sido associada a práticas culturais que impedem o esquecimento, permitem a transmissão de significados entre gerações e trazem à tona o dever de
justiça, bem como políticas de reparação às vítimas de injustiças.
A temática da memória é aproveitada pelo cinema, pelo teatro, pela música, pela televisão,
se constitui como tema de discussões polêmicas em congressos e em seminários. Tal é a difusão
das diversas abordagens da memória no mundo de hoje que precisa ser melhor explicitada para
que o leitor tenha noção e consciência do que se está a tratar. Para o desenvolvimento desse trabalho bem cabe a pergunta: Qual o papel de um museu na contemporaneidade? Tentaremos aqui
responder a essa questão.
Os apontamentos que se seguem partem de uma leitura que se iniciou há aproximadamente 4
anos com surgimento do programa Pontos de Memória e que não só propõe inquietantes questões
para o campo da museologia social e a memória, como também envolve aspectos políticos, estéticos e éticos. Este estudo configura-se como um convite para se pensar diferente, ao problematizar as bipolaridades tradicionais como marginalidade e centralidade, permite a reflexão sobre
as práticas cotidianas, incitando-nos a procurar futuros alternativos para nossas práticas sociais.
Inicialmente foi pensado se trabalhar com dois grupos oposicionistas, totalmente separados, que se antagonizavam em suas visões acerca da memória e da museologia social. O primeiro
grupo englobaria os Pontos de Memória e o segundo estaria ligado aos espaços mais clássicos,
como os museus tradicionais e os institutos históricos. Nesse sentido, parti de uma visão unilateral sobre a questão da memória para uma visão dualista, em que concebi a configuração dos
agentes em termos estanques e antagônicos.
Assim, chamei de Rede de Pontos de Memória uma intricada rede de relações entre agentes
e agências sociais, na qual as combinações de alianças e rompimentos se reconfiguravam a toda
hora. O conceito de rede social é tomado a partir de construções já conhecidas das Ciências Sociais.
Por agora, me parece relevante apontar que a ideia de rede permite que se conceba o objeto em termos mais fluídos, em que, mais importante do que vê-lo como composto por grupos com limites
e estruturas definidos, seria percebê-lo como composto por diversos agentes e agências sociais
em constantes interações. Nesses processos interativos, as fronteiras que abrigariam agentes e
agências estariam constantemente se remontando, de acordo com as situações e contextos que se
apresentam quotidianamente¹ .
Dessas interações, os diferentes nós percebidos na construção das redes estariam se ligando
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a outros ou se desligando de outros mais, de acordo com as relações estabelecidas. Chamo de redes
de Pontos de Memória, pois os três analisados fazem parte de um programa e por julgar o termo
mais adequado do que o de grupos fechados e por conceber que as articulações na composição da
rede são resultado claro de processos de interação e de fluxos entre os agentes e agências.
Ressaltamos que a relação entre a construção da memória e da história tem papel fundamental na configuração de identidades sociais dos Pontos de Memória. Portanto, os processos interativos dentro da rede que analisei vão apontando, aos poucos, para uma série de convergências
entre os atores e agências que, a priori, podem ser aplicadas aos demais Pontos de Memória que
fazem parte da primeira fase do Programa.
Apesar das diferentes concepções sobre a memória, bem como sua apropriação pelos diversos agentes estudados, é possível perceber como elas são instrumentos fundamentais para a
construção de novas identidades para os Pontos de Memória.
Tanto a essência como o fim dos acontecimentos históricos envolve o homem, mas não dependem dele, mas sim da óptica escolhida. “A história é o que é, não devido a um qualquer ser do
homem, mas porque tomou partido por um certo modo de escolher” (Paul Veyne, 1971, p. 13). A
condução dos assuntos humanos como sua própria compreensão no mundo tal como o conhecemos, são de dominação do fato de que conhecemos em nós e reconhecemos nos outros a existência de uma previsão que determina um projeto, assim como um projeto que irá culminar em
condutas. Esse finalismo pertence ao próprio vivido, sendo reconhecido até no menor fragmento
de conversação.
Deste modo, a memória se apresenta em relação a linguagem e na linguagem irá dizer respeito a própria linguagem, em especial a memória discursiva. Como uma narrativa de acontecimentos o que conhecemos por História, não irá se repetir, sendo somente história das variações.
Os homens nascem, comem e morrem, mas será a História que irá nos ensinar sobre suas guerras,
seus modos de vida, seus impérios.
Huyssen (1997) argumenta que a memória humana pode ser um dado antropológico relacionado às maneiras de manifestações culturais na sociedade, estando sujeita a mudanças. Corroborando com Huyssen, tanto a memória e a representação mostram-se como alvo de preocupação por seus estudiosos uma vez que as formas de representações são baseadas na memória,
podendo ser representadas na linguagem, na narrativa, na imagem e arquivos sonoros. Ao afirmar
que a memória irá ocorrer sempre depois do fato ocorrido, Huyssen (1997) defende tratar-se de
uma representação. Nessa operação é necessário que o passado seja articulado para que se torne
memória.
De acordo com o autor, é inevitável o ímpeto em representar um acontecimento passado, o
que configura em motivação para criações artísticas e culturais. Podemos exemplificar essa oper-
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ação com a Madeleine proustiana, a qual abriga a memória da infância de Em busca do tempo perdido. A busca sobreposta à recuperação seria, nesta perspectiva, o modo da memória. No presente
é que se elabora a memória ocorrida no passado.
Podemos assim dizer de uma ocorrência do chamado boom da memória, fenômeno configurado a partir de inúmeros debates a respeito da memória pelas Ciências Naturais, Sociais e
Culturais. A memória cultural e coletiva está cada vez incidente na problemática da formação
da identidade nacional, de forma que supere as questões puramente étnicas ou até mesmo de
cidadania. Irá abranger ainda além de questões políticas questões culturais, Seguindo essa linha
de raciocínio, constata-se o exemplo de que as lutas por direitos minoritários organizam-se em
torno desta memória. Temas como sexualidade, gênero e raça foram alvo de debates nos anos 80
e 90, abrangendo um aspecto memorialístico e histórico.
A memória cultural vem sendo pressionada por fenômenos sociais como migrações e alterações demográficas, configurando-se um debate político na sociedade ocidental. Huyssen (1997)
exemplifica fatores que influenciam a formação da identidade relacionada a posicionamentos
políticos e ideais (paranoia conservadora ou vitimologia de esquerda). Estas manifestações, relacionadas ao âmbito da nacionalidade ocorrem de maneiras heterogêneas, o que é fundamental
para que elas existam.
A partir destas colocações, questiona-se qual é o motivo de tanto interesse pela memória.
Afinal, constata-se um paradoxo da relação existente entre novidade e memória e não ao que se
espera no futuro. Isto pode ser explicado a partir da crise entre o ideal que envolve o progresso e a
modernização e o fim de um tradicionalismo historiográfico.
Huyssen (1997) estabelece uma comparação entre o privilégio dado à memória na contemporaneidade e o posicionamento nietzchiano frente à história de arquivo. Trata-se de uma crítica
à abordagem acadêmica, na qual a produção do conhecimento histórico se voltava para seu próprio interesse, desprovida de relação com a cultura do entorno. O papel da memória, nesta operação, é preencher esta lacuna. Conclui-se que o privilégio dado à memória no contexto de fim de
século está relacionado a contradições: a rejeição à ideia de arquivo, ainda que o armazenamento
seja essencial para a manifestação memorialística, ao mesmo tempo em que não se privilegia ou
se busca o novo.
A busca incessante pela memória na contemporaneidade não se relaciona diretamente à
crise do fim de século, mas deve ser compreendida como sintoma da crise de estrutura de temporalidade presente na modernidade, compreendendo o novo como algo utópico e “como um ‘outro’
radical e irredutível.”
A fim de refletirmos acerca da memória como um dever de justiça e políticas de reparação
às vitimas de injustiças, tendo os Pontos de Memória e seu acervo de história oral de vida, será
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desenvolvida uma reflexão do ponto de vista enunciativo, ou seja, no que tange os processos de
subjetivação que diferenciam essas histórias da chamada História oficial, no intuito de avaliar em
que medida se dá a importância do papel da memória discursiva no processo de enunciação.
Em Bakhtin (1993), a memória na linguagem é uma instância de vozes anteriores constitutivas do enunciado, a tal ponto que ela faz ouvir a voz do contexto de origem do texto. Ela faz com
que um texto se apresente como um continuum de seu tempo e de seu meio. Sob essa ótica, pode-se
considerar que, nos relatos de moradores do entorno dos Pontos de Memória, as palavras remetem
a uma dimensão histórica e única do sujeito e as memórias que estão presentes no imaginário
discursivo dos grupos minoritários no que refere ao direito à memória. Assim, é um reelaborar
discursivamente o passado em função do presente enunciativo.
Tentei, pois, abordar alguns dos conceitos fundamentais para o desenvolvimento deste estudo sob a ótica da Linguística da Enunciação. Assim, para essa corrente, o discurso passa a ser
considerado não somente como produção linguística, mas como produção do imaginário, como
elemento inscrito na história, em cuja interpretação atua necessariamente uma memória sóciohistórica: a memória discursiva. Esta apresenta-se, nesses estudos, pautada em relatos de história
oral de vida, atualmente como acervos dos Pontos de Memória Museu Taquaril – Belo Horizonte,
Grande Bom Jardim - Fortaleza e Cultura Periférica – Alagoas.
O desenvolvimento do aparelho formal da enunciação, iniciado por Benveniste, mostrou que
os enunciados se constroem em relação à “rede de “indivíduos” que a enunciação cria em relação
ao “aqui-agora” do locutor” (BENVENISTE,1989, p. 86). Defendo a hipótese de que o dispositivo
enunciativo, ao instituir as categorias de pessoa e tempo/espaço, engendra as operações dialógicas necessárias para a constituição da semiosfera humana, enquanto rede integrada de formas de
vida, de construção de relações intersubjetivas e de representação da memória.
Será na enunciação que a língua se encontrará empregada para a expressão de certa relação
com o mundo, uma necessidade de o locutor se referir pelo discurso, “e, para o locutor, a necessidade de co-referir identicamente, no consenso pragmático que faz de cada locutor um co-locutor”
(BENVENISTE, 1989, p. 84). Dessa forma, a acentuação da relação discursiva com o parceiro irá
caracterizar a enunciação, uma vez que o locutor, ao enunciar, instaura o alocutário. O locutor,
desde que se declara locutor e assume a língua, implanta o outro, o alocutário, diante de si.
Para Bakhtin (2003), as relações entre linguagem e sociedade são indissociáveis. Segundo
o autor, as diferentes esferas da atividade humana, entendidas como domínios ideológicos (jurídico, religioso, educacional, jornalístico) dialogam entre si e produzem, em cada esfera, formas
“relativamente estáveis” de enunciados dos gêneros discursivos. Desse modo, a linguagem é um
fenômeno social, histórico e ideológico. Nessa perspectiva, irá possibilitar a construção social da
realidade e a interação entre sujeitos.
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Segundo o autor, “A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam
completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação”
(BAKHTIN, 2003, p. 117). O locutor irá extrair a palavra, como um signo, de um estoque social de
signos e são as relações sociais que irão determinar a realização desse signo social. Para o autor,
qualquer enunciação, na sua totalidade, é socialmente dirigida, são os participantes do ato da fala
que irão determiná-la em ligação com uma situação bem precisa.
A preocupação central abordada na teoria da enunciação postulada por Bakhtin encontra-se
na questão dos indivíduos. Estes são vistos como seres inscritos na história e na sociedade e interagem com outros indivíduos, a partir de determinações que essa própria inscrição sócio-histórica
sugere.
Segundo essa perspectiva, a enunciação irá possuir uma dimensão linguística, pois se manifesta também no nível dos enunciados, assim como uma dimensão psicológica/emocional, uma
vez que é agenciada por sujeitos. Assumirá também uma dimensão histórico-social e interacional. A primeira se fundamenta em discursos construídos coletivamente (interdiscurso, memória
discursiva, lugares-comuns, dentre outros). A segunda, é construída tendo em vista um coenunciador, para quem o discurso se destina.
Segundo Courtine (2009), será a memória discursiva capaz de fazer ecoar, em uma determinada conjuntura ideológica, a posição que convém tomar, o que convém dizer, escrever e assim
por diante,. levando-se em conta as coisas das quais nos lembramos e o modo como nos lembramos. Desse modo, ao pensarmos a memória como um direito, podemos fazer uma relação com as
formas de expressão e com os gêneros que são mobilizados na produção de sentido com o termo
“direito”.
Deste modo, este artigo abre caminho para se pensar a própria relação entre memória e
linguagem, sob o julgo de olhares que rompem com uma tradição interpretativa que, multifacetadamente, põe em revista os modos de pensar e agir dos indivíduos no seu presente, que, por sua
vez, recuperam o passado.
Assim, temos nos relatos de moradores da comunidade do Taquaril – Belo Horizonte, Grande
Bom Jardim – Fortaleza e Jacintinho – Maceió a consolidação da história da comunidade a partir
da história de seus moradores.
A moradora Maria das Graças, do bairro Taquaril, ao rememorar a fase em que grande parte
das moradias do Taquaril eram casas feitas de lona e madeira, nos apresenta, em sua singularidade, uma especificidade constituinte dessa precariedade vivida por diversos moradores, como
pode ser observado no relato:
Eu e meu esposo trabalhávamos e quase não tínhamos tempo de encontrar um com o
outro. Uma certa feita, ele saiu para pegar trabalho, ele rodava turno e não tinha horário

409

certo para sair de casa. Chovia muito e nós morávamos numa barraca de lona e quando
ele saiu tinha um bêbado escorado na beirada da lona da barraca. Ele foi trabalhar e
deixou esse homem dormindo na beirada da barraca e eu fiquei com muito medo, tinha
duas crianças pequenas. Eu fiquei com medo desse homem. Só que naquele tempo eu tive
a ideia de colocar o travesseiro no pé da cama e fiquei muito tempo dormindo para os pés
da cama. Foi um hábito que eu custei a tirar. Foi quando construiu os dois cômodos e foi
aí que comecei a tirar esse costume de dormir com os pés na cama. Sofremos muito nesse
início, mas hoje podemos dizer que estamos no céu. Água, luz... tivemos muita luta, mas
hoje estamos muito felizes.

A singularidade dessas experiências irá constituir o substrato da marca do tempo, muitas
vezes reafirmado pela memória e em outras por ela sublimado, pois reconhecer o passado é uma
façanha tão extraordinária quanto alcançar o infinito ou contar estrelas, já que, mesmo bem documentado, ele tende a se tornar fugidio e imenso em sua extraordinária dimensão e variedade de
situações (Lowenthal, 1981, p. 73).
Para contar a luta pela moradia em Maceió, apresentamos o relato de Seu Alcides:
Isso tudo aqui era mato, um sítio. Só tinha três casinhas aqui em frente. Aqui comprei
nove paus, “arrodeei” de lona e zinco. Fiz o barraco de lona, zinco e tábuas. Depois o pessoal começou a chegar para morar. O povo que veio morar aqui estava todo espalhado.
Trabalhei muito, fazia serão, trabalhava das cinco às duas da manhã. Entrava aqui com
medo porque a gente tinha que se guardar.

Não tinha água aqui, íamos para uma cacimba aqui perto com água limpa. Minha mulher lavava roupa, pegava água para beber. A gente chamava os vizinhos, se reunia aqui
na porta para conseguir o que precisava. Era eu, o Cícero barbeiro (morreu), a mãe de Teresa (morreu), muita gente já morreu. Hoje temos água e luz, mas agora tem esse buraco.
Não havia esse buraco, eu atravessava. Essa água que passa que fez o buraco vem dessas
ruas de cima. Aqui usava candeeiro para ter energia falamos com a esposa do Suruagy e
do Major Luís.

O olhar do homem no tempo e através deste, traz em si a marca da historicidade. São os
homens que constroem suas visões e representações das diferentes temporalidades e acontecimentos que marcam sua própria história. O relato de Seu Alcides ao interpretar a história vivida,
no processo de rememoração da história de luta pela moradia, volta seu olhar para o vivido reinterpretando-o, desta forma, tira da invisibilidade a realidade de negação social vivida por aqueles
moradores.
As narrativas são instrumentos importantes de preservação e transmissão das heranças
identitárias, sob a forma de registros orais ou escritos são caracterizadas pelo movimento peculiar á arte de contar, de traduzir em palavras as reminiscências da memória e a consciência da
memória no tempo. Vejamos a narrativa da moradora do Grande Bom Jardim – Fortaleza:
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“Eu comecei a ir pra igreja. Fui me confessar, o padre Fernando me deu uma penitência
que até hoje é que me faz eu estar nessa luta. Essa penitência foi dada pelo padre Fernando. Ele me deu uma penitência deu participar das reunião da comunidade. Quando eu
me engajei na reunião da comunidade, e ai entrei na luta, tomei gosto, e até hoje eu estou
nessa luta. Quando eu me encontrava com ele, eu dizia: pense numa penitência! Porque
a penitência é pra ser de pai nosso, essas coisas pro povo rezar e parar, né! A minha não
parou nunca mais, até hoje, isso foi em 1989, e não consigo sair dessa penitência (risos).
Pois é, foi o que me trouxe a essa vida foi uma penitência do padre Fernando, que era
padre lá da Granja Lisboa, comboniano, que é uma pessoa maravilhosa e que eu adoro.”
(moradora conselheira gestora do projeto)

Narrativas, sujeitos, memórias, histórias e identidades constituem os Pontos de Memória
enquanto um patrimônio formado por seus moradores, vidas e acontecimentos significados. Nosso artigo teve o objetivo de apresentar de um modo geral os trabalhos com histórias orais de vida
presentes nos acervos dos Pontos de Memória e as possibilidades de trabalho com a mesma. Há
muito ainda por ser feito em função de sua riqueza e multiplicidade de possibilidades de análise.

NOTAS
¹ BARTH, F. A análise da cultura nas sociedades complexas. In.: LASK, T. (Org.). O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contracapa, 2000.
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1. Introdução
O presente trabalho toma como base a experiência do projeto de documentação que vem
sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, Departamento de
Ciências Naturais, Instituto de Biociências, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (LECP-UNIRIO). Financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre março de 2012 e março de 2014, intitulado Coleção de Fósseis Paleozoicos: organização, conservação, automação e importância patrimonial, o
projeto tem por meta a organização, a automação dos dados informacionais e a conservação da
Coleção de Fósseis Paleozoicos da UNIRIO salvaguardada pelo LECP.
Tal projeto foi inicialmente desenvolvido com duas frentes de trabalho. A primeira procurou
seguir padrões de normatização das áreas da Documentação Museológica e Paleontológica para a
documentação da coleção de fósseis, buscando descrever e inseri-los em seu contexto geológico e
paleontológico. Já a segunda linha, também baseada nas mesmas normas, teve como seu objetivo
central relatar a história do LECP-UNIRIO desde a sua criação na década de 1990 através de seu
acervo fotográfico e fílmico até os dias atuais.

2. A Coleção de Fósseis Paleozoicos da UNIRIO
A Coleção de Fósseis Paleozoicos da UNIRIO, salvaguardada pelo LECP-UNIRIO, foi iniciada
em 1999. Seu acervo está composto predominantemente por macrofósseis de invertebrados da
Era Paleozoica¹, mais especificamente dos períodos Devoniano² e Carbonífero³. Seus fósseis são
procedentes de três bacias sedimentares brasileiras: Bacia do Amazonas, Bacia do Parnaíba e Bacia do Paraná.
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O trabalho desempenhado pela equipe do LECP-UNIRIO se iniciou nos trabalhos de coleta de
material fóssil nas bacias sedimentares mencionadas anteriormente. Durante toda a campanha
de busca por material em campo, os pesquisadores fazem anotações em suas cadernetas de campo
a fim de registrar informações tais como a data do trabalho, coordenadas geográficas e descrever
e desenhar o afloramento de onde os espécimes foram retirados.
Procurando seguir as recomendações do CIDOC/ICOM, no documento CIDOC Fact Sheet 1:
Registration step by step: when an object enters the museum (CIDOC/ICOM, 1993), todo o material
recolhido em campo é encaminhado para as dependências do laboratório, onde as amostras são
registradas no Livro de Entrada (LE), visando uma documentação prévia do material. São registradas informações4 como: número de registro LE; armário/prateleira onde o material está acondicionado; nome; procedência de coleta; litoestratigrafia5; cronoestratigrafia6; bacia sedimentar;
coletor; data de coleta; data de entrada no LE; material; ambiente; observações. Grande parte dessas informações pode ser obtida através da consulta dos dados anotados nas cadernetas de campo
dos pesquisadores.
Após estas identificações é iniciado o trabalho de preparação das amostras coletadas. Esta
etapa tem como objetivo eliminar o máximo da matriz de rocha que por ventura esteja sobre o registro fóssil e dificultando sua completa visualização ou identificação dos vestígios do organismo
ali preservado. Durante o processo de preparação é feita uma triagem do material, selecionando
qual será definitivamente incluído na Coleção de Fósseis Paleozoicos da UNIRIO.
Escolhidos os espécimes, estes recebem um número de registro definitivo e uma nova ficha
catalográfica onde são transcritas as informações documentadas anteriormente no LE. A escolha
do espécime abrange uma série de valores: único naquele jazigo fossilífero (intacto ou destruído
pela ação antrópica), único de uma espécie; ou se apresenta importantes caracteres morfológicos
(podendo estar bem ou mal preservado). Os fósseis são classificados e descritos em suas respectivas fichas catalográficas, nas quais estão inseridos seus contextos geológico e paleontológico a
fim de suprir as necessidades de recuperação informacional dos pesquisadores do LECP-UNIRIO e
demais interessados em consultar a coleção.
Todas as informações das fichas catalográficas são inseridas no banco de dados do laboratório. O programa adotado para a organização do banco é o Microsoft Office Access, que é de manuseio simples e vem suprindo as necessidades do LECP-UNIRIO de maneira bastante satisfatória.
Até o momento, sem considerar os exemplares que ainda estão em fase de preparação e
triagem para posterior inserção no banco de dados do acervo do laboratório, a coleção conta com
um total de aproximadamente 1.600 registros devidamente documentados e organizados em seu
banco de dados.
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3. A coleção de fotografias do LECP-UNIRIO
A coleção de fotografias do LECP-UNIRIO foi iniciada em 2012 pela frente de trabalho
Memória e documentação da Coleção de Fósseis Paleozoicos.
Na etapa inicial do trabalho, foi executado o levantamento de acervo fotográfico e fílmico
nos computadores do LECP-UNIRIO e, também, dos acervos pessoais de antigos membros do laboratório. Atualmente contando com um total de 10.339 imagens fotográficas7 (aproximadamente),
durante o processo de levantamento de acervo foi possível perceber que a coleção poderia ser organizada em quatro temáticas diferentes, que são as seguintes: Áreas de Preservação, Campanhas,
Participação em Eventos e Geo-oficinas. O acervo fílmico ainda está em processo de construção da
base de dados.
A temática Áreas de Preservação reúne imagens da equipe do laboratório visitando parques e
monumentos naturais. Já a temática Campanhas agrupa fotografias dos trabalhos de campo para
coleta de material fóssil. Participação em Eventos, por sua vez, contém fotografias dos membros do
laboratório participando de eventos acadêmicos apresentando painéis e comunicações orais; ou
seja, retrata a produção científica do LECP-UNIRIO. E por fim, a temática Geo-oficinas, que retrata
as atividades voltadas para educação patrimonial em geociências (ver anexo, figuras de 1 a 4).
Todas as fotografias estão depositadas numa base de dados no LECP-UNIRIO e organizadas em
pastas e sub-pastas seguindo o seguinte esquema:

Temática:

Sub-temática (quando há):

Ano da fotografia8:

Dia da fotografia9:

Outras especificidades (quando há).

Para tal organização de pastas e sub-pastas, estão sendo utilizadas informações provenientes
dos próprios arquivos digitais das imagens e dos dados documentados nas cadernetas de campo da
equipe do LECP-UNIRIO. A fim de garantir a segurança do acervo em questão, cópias são efetuadas
periodicamente.
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Após algumas discussões e leituras sobre documentação museológica e curadoria de acervo paleontológico, optou-se pela numeração tripartida (NASCIMENTO, 2005) para elaboração
do número de registro das imagens. Tendo em vista que se trata de uma coleção muito ampla e
que não é previsto um fim de seu crescimento, acredita-se que tal escolha evitará problemas futuros que uma numeração corrida poderia gerar como, por exemplo, o não suporte de um elevado
número de caracteres. Sendo assim, a fórmula pensada para a elaboração do número de registro
das imagens foi a seguinte: [TEMÁTICA].[DATA DA IMAGEM].[Nº DE SEQUÊNCIA]10.
O programa escolhido para armazenar a base de dados foi o Microsoft Office Access, o mesmo
já utilizado pela equipe do LECP-UNIRIO para registrar o banco de dados da Coleção de Fósseis
Paleozoicos. Um problema observado durante o uso do Microsoft Office Access foi a não padronização
dos termos utilizados para a documentação dos fósseis. Como tal problema prejudica a recuperação da informação do acervo (FERREZ, 1994), a fim de se estabelecer um padrão que abarcasse
tanto a Coleção de Fósseis Paleozoicos como também coleção fotográfica do LECP-UNIRIO, buscou-se organizar as informações sobre o campo informacional “Procedência”11 do banco de dados
da coleção de fósseis. Para tanto, foram consultados trabalhos acadêmicos (SANTOS; CARVALHO,
2009; SCHEFFLER, 2010; POCIANO, 2013) sobre as bacias sedimentares de origem do acervo do
LECP-UNIRIO. Além disso, foram consultadas as cadernetas de campo da equipe do laboratório
para a organização de uma lista com todos os afloramentos visitados para coleta de material fóssil
de onde o acervo do laboratório é proveniente.
Feita a apropriada implementação do banco de dados do acervo fotográfico, com aproximadamente 1.500 fotografias catalogadas até o momento, e seu adequado funcionamento, pretende-se agora criar um vínculo entre este e o banco de dados da Coleção de Fósseis Paleozoicos
do LECP-UNIRIO.

4. O patrimônio científico revelado
O patrimônio científico, em relação ao material, é identificado através dos itens utilizados
para a produção de pesquisa científica ou tecnológica. “[...] estamos no âmbito daqueles conjuntos de objetos, no amplo sentido do termo, que foram utilizados para produzir ciência e desenvolvimento tecnológico e que foram gerados a partir desses processos” (GRANATO; LOURENÇO,
2010/2011, p. 88-89). Apreendido isso, e tomando como exemplo a experiência exposta sobre o
LECP-UNIRIO, entendemos então que sua coleção de fósseis, os equipamentos utilizados para o
trabalho de campo, para a preparação, conservação e estudo do material coletado, as cadernetas
de campo e quaisquer outros objetos utilizados e/ou produzidos ao longo do processo de trabalho
se configura como patrimônio científico.
Entretanto, pode-se dizer que esses bens materiais são produtos de técnicas e métodos, fer-
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ramentas importantes para a construção de estudos teóricos na Paleontologia, sendo, portanto,
compreendido como método científico. E todo esse desenvolvimento culminará na formulação
de hipóteses e teorias científicas. Essas referências são bens imateriais, discutíveis sob a base
do patrimônio intangível. Assim, o patrimônio científico intangível pode ser definido como todo
o conhecimento científico incluindo os processos metodológicos adotados para o “fazer ciência”. Isto é, a própria Ciência Paleontológica se enquadra no conceito de patrimônio científico
intangível, de modo que esta se institui como um legado para a sociedade. É importante ressaltar
que ambas as categorias, a tangível e a intangível, existem mutuamente complementando uma o
sentido da outra.
[...] the scientific heritage has a close and rather strong link with the technical and industrial heritage, which should help us in relation to methodology, both practically and in
terms of efficiency. [...] Any technological practice employs comparison, classification, as
well as trial and error, and is based on Man’s rationality in the interaction with Nature.
Besides, monumental technological properties, such as bridges, canals, factories, railways, mining, etc. are already inscribed on the World Heritage list. This must guide us,
and we have already conducted effective operations together with specialists on industrial heritage and the history of technology. However, we have to remember the following
important difference: Technology aims to produce material artefacts in the service of man
(objects, production tools, infrastructure), that is to say heritage potentially falling under
criteria (i) to (v) of the World Heritage Convention. This is not the case of science, whose
aim is to produce knowledge, concepts and laws! Fundamentally, the scientific heritage,
as the result of science, is intangible, that is to say, it falls under criterion (vi), which cannot be used alone in terms of the Convention! [...] the analysis of the value of the cultural
properties falling under these categories can only be made in close consideration of their
scientific significance, which lies in the realm of the intangible (COTTE, 2009).

Sabe-se que os objetos, produzidos pelo humano ou pela natureza – quando em um contexto
social –, são portadores de informações que podem ser separadas em intrínsecas e extrínsecas.
As informações intrínsecas são as que podemos extrair diretamente do próprio objeto em análise,
representam suas propriedades físicas. Já as informações extrínsecas, denominadas documental
e contextual (MENSCH, 1987 apud FERREZ, 1994), são as que podem ser obtidas através de outras
fontes externas ao objeto e que permitem o entendimento de seu contexto de origem.
A partir das informações intrínsecas e extrínsecas, Mensch (1987, 1990 apud FERREZ, 1994)
identifica três aspectos básicos da informação que seriam: (1) propriedades físicas do objeto (descrição física); (2) função e significado (interpretação, contexto do objeto); e (3) história do objeto.
Conforme as atividades desempenhadas pela equipe do LECP-UNIRIO e relatadas até o momento, podemos identificar três esferas de atuação em relação ao seu objeto de estudo (os fósseis), ilustradas no esquema a seguir:
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Geralmente, em trabalhos desempenhados com coleções científicas, os pesquisadores dão
atenção apenas à análise da esfera de descrição de seu objeto de estudo e à sua esfera contextual.
A terceira esfera, sobre a historicidade que envolve o processo de estudo do objeto, muitas vezes
fica esquecida. Um espécime fóssil de uma coleção paleontológica fornece uma gama de informações, das quais se pode retirar uma série de conexões. Elas possibilitam a reconstruir sua individualidade como biodiversidade, sua história geológica e paleontológica e sua trajetória desde
sua coleta até sua instalação dentro da coleção, assim como todos os outros eventos – paralelos ou
posteriores – por que esse objeto passou. Tal objeto, aparentemente estável, exibe mutabilidade
e polissemia.
Lourenço (2009) aponta que, as causas da pouca preservação e valorização do patrimônio
científico se dão pelo fato de que a definição deste eixo de patrimônio é mais complexa que, por
exemplo, a de patrimônio arqueológico ou patrimônio natural; que grande parte dos países não
tem a real dimensão de seu próprio patrimônio científico; 90% deste patrimônio não se encontra
em museus, mas sim em instituições que não estão preparadas para lidar com este tipo de material e estando a maior parte destes bens “[...] disperso[s] por universidades, politécnicos, antigos
liceus e escolas técnicas, institutos e laboratórios de investigação, hospitais, sociedades científicas” (LOURENÇO, 2009, p. 47) que não têm a devida infraestrutura e pessoal qualificado para a
realização de sua adequada divulgação e preservação; e que há pouca valorização deste patrimônio
por parte dos pesquisadores autores destes bens, que deveriam ser os principais responsáveis por
sua preservação e posta de valor.
Ciente dessa problemática, procurou-se amenizar esse problema adotando medidas para a
preservação de patrimônio científico institucional. A coleção científica paleontológica é trabalha-

418

da no âmbito descritivo e contextual há alguns anos e vem sempre buscando aprimorar este fazer
e perpetuá-lo através de publicações científicas. E, a partir de 2012, começou a observar também
as trajetórias históricas e as conexões existentes referentes a esse material através dos registros
fotográficos. Com a apropriada documentação da coleção fotográfica é possível saber quem foram
os atores envolvidos nos trabalhos realizados pelo LECP-UNIRIO e as metodologias adotadas em
seus trabalhos de campo, nas atividades de educação patrimonial (geo-oficinas) e de que forma
é feita sua divulgação científica. Ou seja, é uma forma de registrar quais, como e onde suas atividades eram realizadas (sua metodologia, o modo de fazer ciência); quem eram seus atores (os
portadores das idéias) e assim preservar o patrimônio científico imaterial do laboratório. Como
salientado por Alberti (2005), o objeto nas coleções aguardam apenas uma forma de lhes dá vozes.
É possível ter acesso à memória e à história do laboratório no momento em que procuramos
relacionar o acervo fotográfico, as cadernetas de campo, as publicações científicas e a própria
Coleção de Fósseis Paleozoicos. É a partir destas relações que o patrimônio científico intangível
do LECP-UNIRIO se revela.

5. Anexos

Figura 1: Trabalho de campo realizado na Bacia do Parnaíba, no Município de Sussuapara, povoado de
Barreiro (PI); em 20 de maio de 2008. Acervo do LECP-UNIRIO (PB-BB01.2008-05.008).

419

Figura 2: Apresentação de comunicação oral no XIX Congresso Brasileiro de Paleontologia (Aracaju-SE),
em julho de 2005. Acervo do LECP-UNIRIO (ainda não documentado).

Figura 3: Equipe do LECP-UNIRIO em visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara (São Raimundo
Nonato-PI), em 04 de agosto de 2007. Acervo do LECP-UNIRIO (ainda não documentado).

Figura 4: Geo-oficina com professores de Ensino Fundamental da GRE 7 (Piauí), em 21 de agosto de 2012.
Acervo do LECP-UNIRIO (ainda não documentado).
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NOTAS
¹ Era Paleozoica: compreendida entre 542 milhões e 245 milhões de anos atrás, aproximadamente.
² Período Devoniano: entre 416 milhões e 359 milhões de anos atrás, aproximadamente.
³ Período Carbonífero: entre 359 milhões e 245 milhões de anos atrás, aproximadamente.
4

Os campos recomendados pelo CIDOC Fact Sheet 1 são os seguintes: número sequencial

provisório; data de chegada; nome e endereço do dono ou pessoa que trouxe o objeto (se não for
um empregado do museu); identificação (“palavra-chave” ou breve descrição do objeto); razão de
entrada; localização de armazenamento temporário; nome do empregado do museu que recebeu
e/ou trouxe o objeto.
5

Camada sedimentar onde o material fóssil estava depositado.

6

Idade geológica da rocha onde está depositado o material fóssil.

7

Predominantemente em formato digital. As fotografias em suporte de papel fotográfico foram

digitalizadas.
8

O formato adotado para a nomeação destas sub-pastas foi o seguinte: ANO - DIA-MÊS a DIA-

MÊS. Tais informações são referentes ao período completo do trabalho desempenhado durante
aquele evento. Ex.: 2007 - 27-07 a 05-08; “atividade realizada no ano de 2007, entre os dias 27 de
julho e 05 de agosto”.
9

O formato adotado para a nomeação destas sub-pastas foi o seguinte: ANO-MÊS-DIA. Optou-

se por esta ordem para facilitar a organização das pastas por ordem cronológica, do evento mais
antigo para o evento mais atual.
10

Exemplo prático: PB-OI01.1994-07.002; [Campanha na Bacia do Parnaíba, localidade Oiti 01].

[capturada em julho de 1994].[foto nº 002].
11

Em Paleontologia, o termo “Procedência” indica o local onde o fóssil foi coletado.

Referências Bibliográficas
ALBERTI, Samuel J. M. M. Objects and Museums. ISIS, nº 96, p. 559-571, 2005.
CIDOC/ICOM. CIDOC Fact Sheet 1: Registration step by step: when an object enters the museum.
1993. Disponível em: <http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Guidelines/CIDOC%20
Fact%20Sheet%20N1.pdf> Acesso em: 15 abr. 2014.
COTTE, Michel. The Scientific Heritage: some introductory remarks. 2009. Disponível em:
<http://18april.icomos.org/index.php/2009/Theme-2009/the-scientific-heritage-some-introductory-remarks.html> Acesso em: 16 set. 2014.
FERREZ, Helena D. Documentação Museológica: Teoria para uma Boa Prática. In: MinC & IPHAN.

421

Estudos de Museologia, caderno de ensaios 2. Rio de Janeiro, IPHAN, p. 65-74. 1994.
GRANATO, Marcos; LOURENÇO, Marta. Reflexões sobre o Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia na Atualidade. Revista Memória em Rede, Pelotas, v. 2, n. 4, dez. 2010 / mar. 2011.
LOURENÇO, Marta. O patrimônio da ciência: importância para a pesquisa. Revista Museologia e
Patrimônio. v. 2, n. 1, p. 47-53, jan/jun. 2009.
NASCIMENTO, Rosana A. D. Sistema de Numeração. 2005. Disponível em: <http://museologia.
mestrados.ulusofona.pt/Textosapoio_rosana.htm> Acesso em: 15 de abr. 2014.
PONCIANO, Luiza C. M. O. Tafocenoses Mesodevonianas da Bacia do Parnaíba do Estado do Piauí:
análise tafonômica, paleoambiental e patrimonial. 2013. Tese (Doutorado em Geologia) - Programa de Pós-graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
SANTOS, Maria Eugênia de C. M.; CARVALHO, Marise S. S. Paleontologia das Bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís: Reconstruções Paleoambientais. Rio de Janeiro: CPRM Serviço Geológico do
Brasil – DGM/DIPALE. 2009.
SCHEFFLER, Sandro M. Crinóides e blastóides do Devoniano Brasileiro. 2010. Tese (Doutorado em
Geologia) - Programa de Pós-graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro.

422

423

Museu de arte contemporânea
como um arquivo?
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O museu é visto hoje como uma instituição ocidental cuja intenção é
colecionar para expor. Devido à imaterialidade de muitas obras de arte
contemporânea e conceitual é observável que há uma indefinição do seu
lugar simbólico dentro dos museus de arte. Neste ensaio busca-se elencar algumas discussões possíveis, dando abertura a futura pesquisa mais
aprofundada e extensa, sendo elas: questionamentos acerca da formação
de coleções, museus de arte contemporânea e as obras que comumente
abrigam. O principal questionamento que aflora é em relação à formação
de coleção por meio da aquisição de obras de arte que são efêmeras.
Primeiramente busca-se expor algumas considerações acerca de museu
ao longo dos séculos e quanto a coleção. Em seguida, apresentar a situação que se percebe na arte contemporânea e conceitual por meio de uma
breve problemática utilizando como exemplo a obra de arte Pele (1990)
da artista Anna Barros.

Palavras-chave: Museu, Arte Contemporânea, Coleção, Arte Conceitual,
Museu De Arte Contemporânea.
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INTRODUÇÃO
O museu é visto hoje como uma instituição ocidental cuja intenção é colecionar para expor.
Desde a Grécia antiga é possível encontrar referências a coleções e a instituições preocupadas com
a preservação da memória. Em si, é um espaço onde comumente são agrupados objetos considerados produtos cultuais, naturais ou patrimoniais. Nele é seguida uma ordem determinada que
possibilita inúmeras significações por meio das várias leituras possíveis de serem realizadas.
Pode-se dizer que se apresenta acima uma concepção comum em relação aos museus. Porém,
ele não é uma instituição estática e passa por transformações constantemente. Abordando-o pelo
sentido da guarda para exposição, como pensar os museus de arte contemporânea quando, muitas
vezes, os mesmos adquirem e guardam ações, registradas ou não, em vez das obras de arte ditas
“tradicionais” (pinturas, esculturas, desenhos e gravuras - objetos)?
Devido à imaterialidade de muitas obras de arte contemporânea e conceitual há uma indefinição do seu lugar simbólico dentro dos museus de arte, afirma Cristina Freire (1999). Muitas
delas oscilam entre a biblioteca, o arquivo e/ou a coleção museológica, também denominada de
acervo. Em diversos casos, o que resta das obras de arte contemporânea são seus documentos (fotografias, vídeos, projetos etc.). Desse modo, a linha que separa o que é documento e o que é obra
de arte contemporânea é tênue (FREIRE, 1999). É nesse ponto em que o museu entra em dilema
em seu fazer classificatório.
O ensaio que se apresenta não visa estabelecer verdades e nem aprofundar as discussões
possíveis, visto que, para tanto, uma pesquisa mais extensa se faria necessária. Em termos gerais, aqui se pretende apenas elencar alguns questionamentos acerca da formação de coleções,
museus de arte contemporânea e as obras que comumente abrigam. O principal questionamento
que aflora é em relação à formação de coleção por meio da aquisição de obras de arte que são
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efêmeras. Como é observável, estas obras podem deixar de existir em algum momento, seja pela
deterioração do material com o qual foi composta, seja seguindo determinação do artista, seja por
ambos os motivos ou mesmo por qualquer outro. Enquanto a concepção comum de museu seja da
instituição preocupada com o perene o museu de arte contemporânea parece seguir na contra mão
dessa ideia. Assim, a definição e/ou o fazer do museu se transforma a partir do momento em que
passa a abrigar tais obras efêmeras?
Busca-se, primeiramente, expor algumas considerações acerca de museu ao longo dos séculos e quanto a coleção. Em seguida, apresentar a situação que se apresenta a arte contemporânea
e conceitual por meio de uma breve problemática, que busca retomar alguns pontos abordados
neste estudo, utilizando como exemplo a obra de arte Pele (1990) da artista Anna Barros.

1. Do mouseion ao museu de arte contemporânea: coleção e colecionismo
1.1. Mouseion/Museu
A palavra museu tem origem do grego mouseion (templo das musas), cujo significado tem sofrido alterações ao longo do tempo. Na Grécia antiga o termo designava uma instituição filosófica,
“lugar de contemplação onde o pensamento, livre de outras preocupações, poderia dedicar-se às
artes e ciências” (TEIXEIRA COELHO, 2004: 269). O objetivo das obras nesse mouseion era agradar
aos deuses em forma de oferendas, e não voltadas à contemplação dos homens (SUANO, 1986).
Mouseion designava um local de discussão e ensino do saber no século III a.C., com Ptolomeu
I no Egito, aproximando-se do conceito moderno de universidade. “(...) Buscava-se discutir e ensinar todo o saber existente no tempo nos campos da religião, mitologia, astronomia, filosofia,
medicina, zoologia, geografia etc.” (SUANO, 1086: 11).
Já em Roma, a palavra museum era empregada no sentido de “local de discussão filosófica”
que abrigavam obras de arte, curiosidades e até mesmo objetos de regiões conquistadas (TEIXEIRA COELHO, 2004). Suano (1986: 13) afirma que os maiores colecionadores foram os romanos e
que “As coleções dos templos eram perfeitamente visitáveis pelo público comum e algumas das
coleções particulares eram abertas à visitação, como as do imperador Agripa, que conclamava outros romanos a imitá-lo”.
Nota-se que o ponto de convergência destas três épocas do museu é o desenvolvimento da
discussão filosófica na instituição. Por outro lado, em Roma o museu mostra se como uma instituição mais diversificada, voltando-se mais precisamente ao colecionismo de curiosidades, de objetos conquistados, diferenciados, produzidos ou pertencentes a outras regiões (Oriente, Britânia,
África), o que aparentemente não se observa em períodos mais antigos (SUANO, 1986).
Por pregar o desprendimento de bens materiais ditos supérfluos, a igreja católica foi a prin-
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cipal receptora de doações e se tornou, assim, a mais importante colecionadora de obras de arte e
objetos de naturezas diversas na idade média (SUANO, 1986). É possível dizer que os movimentos
das cruzadas também se constituíram como um dos principais fatores para o engrandecimento
destas coleções, cujos objetos eram denominados relíquias.
No final da idade média os príncipes italianos também começam a formar suas coleções particulares. “Datam, assim, do século XIV, as primeiras coleções principescas de que temos notícia e
que chegaram até nós, quer integralmente – transformadas em museus – quer esparsas, mas cujo
conteúdo está presente em catálogos e elencos do período” (SUANO, 1986: 14). Nessa mesma fase,
Lorenzo de Médici, o terceiro na geração da família de colecionadores, possuía em sua casa uma
grande coleção, já caracterizada como tesouro e, talvez, a maior de seu tempo (CRIPPA, 2005).
Ainda na idade média, por meio deste ímpeto colecionista de curiosidades, surgem os chamados gabinetes de curiosidades, sendo o apogeu dos mesmos no Renascimento.
Nesse período, o homem vivia uma verdadeira revolução do olhar, resultado do espírito
científico e humanista do Renascimento e da expansão marítima, que revelou à Europa
um novo mundo. As coleções principescas, surgidas a partir do século XIV, passaram a ser
enriquecidas, ao longo dos séculos XV e XVI, de objetos e obras de arte da antiguidade, de
tesouros e curiosidades provenientes da América e da Ásia e da produção de artistas da
época, financiados pelas famílias nobres (JULIÃO, 2006: 20).

Segundo Hernández Hernández (2001), o conceito moderno de museu surge no baixo Renascimento, com o humanista Paolo Giovio (1483-1552) que empregava o termo museu para denominar tanto a coleção quanto o edifício que a abrigava. Em contrapartida, Julião (2006) defende
que tal concepção surge apenas a partir da Revolução Francesa e sua consolidação dá-se no século
XIX, quando se criam importantes instituições museológicas na Europa. No iluminismo o museu
era visto como um representante dos valores nacionais, o que influenciou o surgimento de muitos
museus.
Julião (2006: 20) afirma que as coleções evoluíram e se especializaram, passando a organizar
seus objetos segundo critérios “que obedeciam a uma ordem atribuída à natureza, acompanhando
os progressos das concepções científicas nos séculos XVII e XVIII”. Dessa forma, abandonaram a
função de “curiosidade”, adquirindo aspectos científicos por meio da pesquisa e da ciência pragmática e utilitária.
O museu é visto hoje como uma instituição ocidental cuja intenção é colecionar para expor.
Desde a Grécia antiga é possível encontrar referências a coleções e a instituições preocupadas com
a preservação da memória. De modo geral, o museu em si é um espaço onde são agrupados objetos considerados produtos cultuais, naturais ou patrimoniais. É seguida uma ordem determinada
pelo mesmo que permite várias leituras e, consequentemente, ampliando o leque de significados.
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Isso se dá por meio da retirada destes objetos de seu contexto original, ou o espaço para o qual foi
concebido.

1.2. Museu de arte e arte contemporânea
Com o passar dos anos, assim como os processos de produção artística, os museus também passaram por transformações, em geral para poder abrigar os novos produtos considerados
artísticos. De certo modo é possível dizer que os artistas e suas obras começaram a questionar os
museus e seus fazeres, sem mesmo desconsiderá-los como local importante para a consagração
da obra como arte e de seu artífice como artista. Ambos passaram a desafiar a instituição e seus
fazeres. Segundo Freire (1999: 50), “O campo da arte se expande, portanto, do estético – eminentemente retiniano – para o artístico, que envolve conceitos, ideias, valores e representações
que se estendem além dos limites da percepção visual”, isso a partir de Marcel Duchamp e seus
ready-mades.
Aos poucos, novas tecnologias são introduzidas na esfera artística e neste contexto não apenas objetos tradicionais como pinturas, gravuras e esculturas são considerados como arte, pois
materiais de naturezas diversas passam a fazer parte da produção artística. Isto é, não apenas
tinta, tela, metal e pedra são utilizados para se produzir arte, mas também materiais perecíveis e
de uso outrora diverso do campo artístico, sendo eles restos de comida, animais, som, luz dentre
muitos outros (ARCHER, 2001).
A ideia de arte enquanto algo depende de seu momento histórico específico e profundamente envolvido com ele, enquanto um desvio radical das convenções imemoriais da
pintura e da escultura, enquanto algo que abraça as novas tecnologias de sua produção –
parecia que isso tudo podia ser posto de lado por uma idéia de arte enquanto algo sujeito
apenas às limitações da criatividade humana individual (CRIMP, 2005, p. 62).

Devido às transformações que o campo da arte tem passado, o museu tem sofrido uma indefinição classificatória dos objetos que o adentram (FREIRE, 1999). O princípio dos museus é a
perenidade e as obras produzidas nas últimas décadas, principalmente a partir da segunda metade
do século XX, têm desafiado esse princípio. O museu que tem abrigado estas obras tem sido denominado museu de arte contemporânea.
As novas orientações artísticas, apesar de distintas, partilham um espírito comum: são,
cada qual a seu modo, tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo da tecnologia. As obras articulam diferentes linguagens - dança,
música, pintura, teatro, escultura, literatura etc. -, desafiando as classificações habituais,
colocando em questão o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte.
Interpelam criticamente também o mercado e o sistema de validação da arte. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL).
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Em arte contemporânea, há o que Cristina Freire (1999, p. 29) denomina de “predomínio da
idéia sobre o conteúdo” e afirma que as “poéticas conceituais” materializam críticas às instituições por meio da desmaterialização das obras. Para Meneses (1994), em um museu de arte a obra
é o documento plástico. No caso da arte contemporânea, devido à imaterialidade de muitas obras,
há uma indefinição do lugar simbólico das mesmas (FREIRE, 1999). Por isso, várias delas oscilam
entre a biblioteca, o arquivo e/ou a coleção museológica, também chamada de acervo. Há casos
em que o que resta da obra de arte contemporânea é o documento (fotografia, vídeo, projeto etc.).
Desse modo, a linha que separa o que é documento e obra de arte contemporânea, muitas vezes, é
tênue e o museu de arte se vê no dilema de como classificar tais obras/documentos (FREIRE, 1999).
As proposições artísticas da arte Conceitual, assim como muitas obras contemporâneas,
supõem uma nova concepção de museu que possa também assimilar o fluido e entremear
o paradoxo de incorporar dinamicamente o transitório. Nesta perspectiva, o museu de
arte contemporânea não se limita a uma função passiva, com salas de exposição abertas
a contemplação de poucos privilegiados (FREIRE, 1999, p. 53).

Segundo Meneses (1994, p. 11), os museus funcionavam como “almoxarifado de um
patrimônio burguês”, sendo considerados como “templos” que homologavam os valores da burguesia. Instituição vista como espaço de contemplação. Local onde as obras são observadas como
se fossem objetos sagrados e que não devem ser questionados, onde ocorre o maravilhar-se diante
do que se é exposto, muitas vezes, de modo passivo. Por outro lado, aponta Cristina Freire (1999),
o museu de arte contemporânea vem aos poucos se desvinculando deste espaço de aceitação passiva do que é classificado como arte para se tornar o fórum, o espaço do debate por meio do qual
se apresenta. “A obra Conceitual quebra expectativas arraigadas e cria, muitas vezes, um desconforto intelectual ou em alguns casos até mesmo físico para o espectador” (FREIRE, 1999, p. 29).
Desse modo, o museu de arte contemporânea não se apresenta como o local passivo de estoque de obras consideradas verdadeiras obras-primas do saber fazer artístico. O espaço vem desafiar as capacidades de compreensão e de síntese das ideias, das críticas e desejos por meio das
obras. Quando Crimp (2005) retoma Marcel Broodthaers em seu ensaio Isto não é um museu, ele
apresenta este espaço como local de criação e recepção, museu como laboratório. O mesmo autor também apresenta a concepção de que o museu de arte contemporânea rompe com a ideia
do museu como narrador linear da história, uma das principais características do museu de arte
moderna. Para finalizar, Arthur Danto (2006: 07) apresenta a ideia de como é o museu de arte
contemporânea hoje: “(…) o artista tem livre acesso ao museu e organiza, a partir de seus recursos, exposições de objetos sem qualquer conexão histórica ou formal entre eles, a não ser aquela
fornecida pelo artista”.
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1.3.Coleção
Embora se tenha perpassado brevemente a transformação do museu e seu conceito ao longo
do tempo, antes de adentrar mais nas questões referentes às artes contemporâneas, vale apontar
a principal característica desta instituição, identificada por Bellotto (2006: 39) como colecionadora. Segundo a autora, “a coleção é artificial e classificada segundo a natureza do material e a
finalidade do museu a que pertence”.
Para Krzysztof Pomian (1984: 51), o conceito de coleção em museu está diretamente ligado
à perda da função de uso dos objetos. Isto é, nas palavras do autor, “Ainda que na sua vida anterior tivessem um uso determinado, as peças de museu ou de colecção já não o têm”. Desse modo,
coleção é definida como “(…) qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades económicas, sujeitos a uma proteção
especial num local fechado preparado para esse fim, e exposto ao olhar público” (POMIAN, 1984:
53). No entanto, para o mesmo autor, sua definição possui um caráter estritamente descritivo,
de modo a excluir diversas variáveis de coleções, tais como as de que não estão expostas ao olhar
(tesouros escondidos), as que são formadas ao acaso etc.
Por ser descritiva, esta definição apresenta um paradoxo que reside no seguinte: ao mesmo
tempo em que se mantêm os objetos fora do circuito econômico, seja temporária ou definitivamente, há uma forte proteção sobre os mesmos identificando-os como “tesouros preciosos” e,
considerando que cada objeto vale uma quantia em dinheiro, passam a ser, de fato, tesouros. Assim, o paradoxo pode ser resumido em possuírem “um valor de troca sem terem valor de uso”
(POMIAN, 1984: 54). Com as obras de arte ocorreu o mesmo: perderam sua função inicial que era
a de ornamentar locais ou pessoas, representar algo, e passaram a possuir seu valor voltado principalmente ao estético.
Ter posse de objetos como estes traz prestígio a seu possuidor, visto que “testemunham o
gosto de quem [os] adquiriu, ou as suas profundas curiosidades intelectuais, ou ainda a sua riqueza
ou generosidade, ou de todas estas qualidades conjuntamente” (POMIAN, 1984: 54). Paralelo a
isso, surge um mercado que só tem crescido e, de certo modo, aguçado a fetichização dos objetos
colecionáveis, podendo ser qualquer um e de qualquer natureza na concepção de Pomian (1984).
Em linhas gerais, para o autor as coleções formadas ao longo dos séculos possuem como
principal função a de permitir que seus objetos sirvam de “intermediários entre os espectadores,
quaisquer que sejam, e os habitantes de um mundo ao qual aqueles são exteriores (se os espectadores são invisíveis, trata-se do mundo visível e vice-versa)” (POMIAN, 1984: 67). O próprio autor
defende que há uma dicotomia entre os objetos do visível, ficando de um lado aqueles que possuem utilidade no sentido de “ser consumidos ou servir para obter bens de subsistência” (PO-
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MIAN, 1984: 71) e, do outro, ficam os objetos dotados de significados denominados como “semióforos”, isto é, aqueles que não possuem utilidade de uso, que não são manipulados, mas expostos
ao olhar, enfim, representantes do invisível.
Sejam coisas/objetos ou semióforos, ambos requerem um observador. Em contrapartida,
“(…) nenhum objeto é ao mesmo tempo e para o mesmo observador uma coisa e um semióforo”,
segundo Pomian (1984: 72). Por seu lado, os semióforos só revelam seus significados quando expostos ao olhar. Deste ponto de vista é que se observa o sentido adquirido por meio do olhar,
principalmente ao se considerar que, de algum modo, desde Marcel Duchamp alguns artistas selecionam alguns objetos comuns do dia-a-dia para expô los. Essa ideia faz convergência com o
que Cristina Freire (1999) defende quanto ao valor de exibição, conceito apresentado a partir de
Walter Benjamin (1994). Uma obra de arte só adquire tal status pela intenção do artista de expô-la
ao olhar dos públicos e a consumação da intenção.

2.Arte contemporânea e arte conceitual: o museu como arquivo
O museu de arte contemporânea acaba por se tornar um arquivo da contemporaneidade
(FERRARI, 2006) ao fazer a guarda dos documentos que representam obras de arte realizadas e
cuja existência só se faz possível por meio de tais registros. Ele é o mediador entre as obras e o
público que não pôde ter acesso às obras de um determinado período ou das obras cujo acesso no
momento de sua realização era impossível (Freire, 1999). Assim, enquanto documento a fotografia teve e ainda tem um papel importante para as obras de arte contemporânea, chegando a ultrapassar essa função inicial. Muitas vezes, as fotografias vinham depois das obras com o intuito de
apenas documentar. Aos poucos, elas passaram a ser parte constituinte da obra e de todo processo
de produção artística, tornando-se, algumas vezes, na obra final. Todavia, há obras que se tornam,
senão impossíveis, ao menos inviáveis de serem registradas fotograficamente. Isto é, segundo
Freire (1999), tentar captar as Instalações por intermédio das câmeras fotográficas é um problema
recorrente que remete às questões relacionadas às inúmeras perspectivas. Consequentemente,
não existe uma única perspectiva para que a Instalação seja abordada e cada perspectiva daria a
esta obra um novo sentido.
No caso das Performances, o acesso que se tem a tais obras é por meio de seus registros
documentais, estes que, comumente, são considerados como secundários, segundo Melin (2009).
Contudo, a mesma autora afirma haver casos em que a Performance não existiu diante de um
público, mas sim o processo de documentação das mesmas nos ateliês dos artistas. Em outras
palavras, os artistas encenavam diante das câmeras (de vídeo ou fotográficas) suas Performances
e era essa documentação que seria apresentada ao público. Desse modo, quando não se tem uma
audiência formal, no momento da realização da Performance, a documentação e a Performance
passam a ser a mesma coisa. No caso da Performance que se realizou como ação e foi documentada
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sistematicamente, há um prolongamento da mesma mediante estes documentos. E o museu de
arte contemporânea é o responsável por essa documentação/obra.
O que se percebe é que o que permanece no museu de arte contemporânea, muitas vezes,
não é a obra em si, mas sim seus registros documentais. Essa é uma problemática com a qual os
museus devem saber lidar na atualidade, visto que o conceito de patrimônio como um objeto físico
acaba por se desfazer no momento em que um museu adquire uma obra que não é um objeto, mas
uma ação, por exemplo.
A obra de arte denominada Pele (1990), da Artista Anna Barros, não é uma obra que se possa
chamar necessariamente de ação, mas um objeto realizado por meio de uma manta de látex que
se pretendia imitar a pele humana. Assim como qualquer objeto, esta obra de arte passou por
transformações ao longo dos anos e encontra-se hoje ressecada e manchada. Esta é uma obra
pertencente ao Museu de Arte contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) e esteve
exposta de 2011 a 2013 no MAC-USP Ibirapuera, na exposição MAC em Obras, que serviu para
discussão dos processos de preservação, documentação, restauração e exposição de obras de arte
contemporânea.
Na exposição, a referida obra de arte fazia parte do eixo “Restaurar/Preservar”. O intuito da
exposição era o de mostrar ao público os bastidores das exposições e o trabalho de restauradores e
conservadores, principalmente ao trabalharem com materiais tão distintos e que requerem tratamentos especiais e específicos. Ao mesmo tempo, pretendeu-se abrir o espaço para consulta aos
artistas e, juntamente com eles, levantarem as melhores formas de tratamento das obras de arte
pertencentes ao acervo.
No caso em específico, a artista Anna Barros decidiu que não queria restaurar nem preservar a sua obra. Uma vez que a mesma sofrera perdas com o tempo, estas inesperadas pela própria
artista, sua obra já não existia mais como deveria existir. Assim sendo, Anna Barros decidiu que
queria ver decretada a morte de sua obra e em carta oficial exigia o enterro da mesma, contando
inclusive com cortejo fúnebre e tudo mais, além de que todo processo deveria ser filmado para
constar como documentação além do registro da Performance.
Este ocorrido pode suscitar diversos questionamentos, sendo o principal deles: De que modo
o MAC-USP poderia realizar o pedido da artista se a obra fora adquirida com recursos públicos e
a mesma constava como patrimônio da instituição? Existe todo um processo burocrático para a
aquisição de uma obra pela instituição pública, o que não deve ser diferente no caso da sua baixa,
se isto for permitido. É certo que o museu se responsabilizaria pela guarda da documentação que
representaria a obra Pele outrora existente, no entanto, seria esta documentação uma nova obra
de arte?
Este é apenas um dos possíveis exemplos para demonstrar as dificuldades pelas quais pas-
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sam os museus de arte contemporânea. É possível dizer que os museus e as artes contemporâneas
amplificam ainda mais as dificuldades em se definir o que é documento por meio das obras que
desafiam até mesmo seus públicos a compreendê-las. É clara essa dificuldade tanto para o museu
quanto para o profissional da informação atuante na instituição. Tal dificuldade não se restringe
apenas no fato de se adquirir obras efêmeras e a indefinição do local de guarda das mesmas, mas
expande-se para questões de conservação/preservação, exibição e mesmo de compreensão.
As obras contemporâneas demonstram romper uma barreira entre o objeto, produto cujos
museus colecionam, e o conceito ao se desmaterializarem. A obra de arte contemporânea muitas
vezes surge para negar o museu, criticá-lo, mas ainda assim depende dele para ser vista (FREIRE,
1999). Neste aspecto, o museu passa a ser um espaço de fluxo, no sentido que a Ciência da Informação abordaria as unidades de informação: ambiente onde as informações transitam e que passam por processos de seleção, organização e disseminação. Por garantir a guarda dos documentos
que representam as obras que existiram, o museu de arte contemporânea assume o papel de arquivo da contemporaneidade.
Federico Ferrari (2006) aponta o museu como lugar de memória e questiona o sentido paradoxal do museu de arte contemporânea por ser um espaço que se responsabiliza por arte do presente. O museu de arte contemporânea é o mediador do imediato. O autor complementa que os
museus não mais se reservam o papel de guardador de memórias, mas passa a ser também produtor da mesma e segue uma lógica de mercado. O museu atual assume uma função mais ativa na
produção artística. Enfim, Ferrari (2006) afirma que o museu da atualidade demonstra a distinção
entre o espaço de conservação, o da reflexão crítica e o da produção artística.
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O Centro de Memória da Medicina possui patrimônio cultural científico
além de acervo histórico da Faculdade de Medicina da UFMG. Seu espaço
ocupa área nobre da Faculdade e ele foi mobilizado no sentido de se organizar e planejar exposição para marcar as comemorações do centenário
da instituição. A exposição, cujo título é “Nas veias da memória: alguma
história da Medicina” é o estudo de caso apresentado neste artigo.
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Introdução
Desde 2007, quando a gestão do professor Francisco José Penna assumiu a diretoria da Faculdade de Medicina, o Centro de Memória participou das reuniões da comissão do Centenário da
Faculdade e ficou incumbido de planejar uma exposição especialmente para comemorar o evento.
Todo o espaço do Centro de Memória da Medicina - fundado em 1977 pelo professor João
Amílcar Salgado - localizado no andar térreo da Faculdade de Medicina encontrava-se em desordem e fazendo às vezes de depósito para toda a unidade durante o período de dois anos que ficou
fechado sem abrir ao público.
A partir de maio de 2007, sob a coordenação do professor Ajax Pinto Ferreira, iniciaram as
atividades de revitalização do Centro de Memória. Havia também diversas demandas institucionais por espaço, utilização racional de salas e criação de novos usos de áreas.
Com auxílio de bolsistas de projetos a organização teve início com o desfazimento ou transferência de mobiliário que não pertencia ao setor como diversas prateleiras metálicas para exposição de periódicos, painéis de madeira, cadeiras quebradas e outros equipamentos.
O acervo que se encontrava entulhado em péssimas condições numa antiga sala onde funcionava um biotério, foi higienizado, selecionado e precariamente acomodado até que estantes
apropriadas fossem adquiridas. O mesmo aconteceu com acervo espalhado nesta área de mais de
500 m² do Centro de Memória da Medicina. Assim conseguimos estabelecer tipologias para descrever este “tesouro” da história cultural científica da Faculdade de Medicina.
Uma primeira organização dos acervos tridimensional, iconográfico, documental e bibliográfico nos permitiu pensar no tema de uma exposição que abarcasse facetas da riqueza do material do Centro de Memória e da importância da Faculdade de Medicina para a história da cidade.
As outras atividades envolvidas em sua organização conseguiram dar foco na missão do
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Centro de Memória da Medicina, que é “promover e integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltados à reconstrução da memória histórica e sócio-cultural da medicina; construir acervos
documentais e bibliográficos, cuidando de sua restauração, organização, conservação, divulgação
e permuta”.
De acordo com seu Regimento interno, em seu artigo 1º,
o Centro da Memória da Medicina (CEMEMOR), órgão complementar da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é um Centro Interdisciplinar de
Pesquisa, subordinado à Diretoria da Faculdade de Medicina, com pessoal técnico especializado e técnico administrativo próprios, tem por objetivos:

I - promover e integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltados à reconstrução da
memória histórica e sócio-cultural da medicina;

II - constituir acervos documentais e bibliográficos, cuidando de sua restauração, organização, conservação, divulgação e permuta;

III - desenvolver atividades relativas à produção, preservação, divulgação e discussão da
memória histórica e sócio-cultural da medicina;

IV - promover a elaboração da história da medicina em Minas Gerais;

V – promover e integrar estudos e pesquisas sobre manifestações culturais de qualquer
natureza relacionadas a cuidados com a saúde.

Com apoio da Faculdade diversas reformas foram executadas. Estas intervenções iam da
pintura das paredes, à troca de luminárias e raspagem do taco do piso até pequenas obras, como
construção de drywall dividindo espaços. Estas reparações pontuais frequentemente interrompiam processos de organização, pois o acervo tinha que ser removido para outro espaço enquanto
obras eram realizadas.
Contamos também com o apoio de professora da Escola de Arquitetura, Ana Cecília Rocha
Veiga em elaboração de projeto para exposição e espaços internos do CEMEMOR, conforme consta
em sua obra (VEIGA, 2013, p.272-291), com projeto de nova exposição sobre obras raras e uma
nova organização dos espaços e sua adequação às normas mais modernas de segurança e climatização. Infelizmente acordo para captação de recursos não foi endossado pela diretoria.
Por outro lado, a Fundação Municipal de Cultura doou mobiliário expositivo antigo do Museu
Histórico Abílio Barreto para o Centro de Memória. A Faculdade providenciou pintura dos módu-
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los e confecção de outras estruturas expositivas menores, bem como a confecção de proteção de
acrílico.
Projetos e entidades apoiaram e financiaram a exposição que ficou pronta para evento de
encerramento das comemorações do Centenário da Faculdade de Medicina (ASSESSORIA, 2011).
Dentre elas merecem ser citadas: FAPEMIG, Pro Reitoria de Extensão da UFMG, Rede de Museus e
Espaços de Ciência e Cultura da UFMG e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

Processos Museológicos e salvaguarda do Acervo do CEMEMOR
Como lembra Gonçalves (2004) a exposição e o museu sempre caminharam juntos na
história. O termo museu deriva do latim museum, com origem do grego mouseion, tendo por significado em sua origem a “casa das musas”. A palavra exposição também é de origem latina – exponere – o que significa “pôr de fora”, “entregar à sorte”.
A exposição teve o objetivo primordial de apresentar, numa perspectiva original, instigadora e aberta, a história da instituição e da profissão médica para frequentadores da Faculdade
- alunos, funcionários, professores – e atrair público externo de pesquisadores, alunos do Ensino
Médio e público em geral. O público deve ter acesso ao manancial histórico-científico do acervo,
afinal, o Centro de Memória ocupa um espaço público e deve se adequar de fato á sua missão que
é divulgar e preservar o patrimônio sob sua guarda.
Todos os membros da equipe do Centro de Memória da Medicina - funcionários, contratados
e estagiários de graduação e Ensino Médio - participaram do planejamento da exposição. Também contamos com apoio da arquiteta da Faculdade de Medicina, Eneida Ferreira Ricardo e o engenheiro Vinícius Milleo Moura. Também contamos com serviço de Comunicação Visual de Najla
Mouchreck.
A Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte prestou assessoria nos aspectos de segurança, climatização e disposição das peças na exposição, inclusive na montagem e distribuição
dos módulos doados por eles, pensando em trajetórias possíveis para visitação.
Era impossível contar toda história da Faculdade de Medicina. Decidimos selecionar, pelos
objetos existentes, as narrativas que consideramos mais marcantes da vida desta instituição centenária. Em um salão reformado (piso, pintura, persianas, iluminação) de 150 m² foi planejada a
presente exposição.
Com o mobiliário doado e com a possibilidade de se fazer outros módulos pensamos os temas e acervo a ser exposto. Cada módulo continha um tema e a sua disposição no salão da galeria
permitia vários trajetos aos visitantes.
Afinal, “Em todos os momentos, e em todo lugar, a exposição aparece como pressupostochave da ideia de museu é o meio pelo qual são reunidos e resgatados objetos carregados de informação cultural para uma recepção determinada.” (GONÇALVES, 2004, p. 14)
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Módulo introdutório: apresentação sobre a exposição com novo
logo do Centro de Memória.
A parede à esquerda de quem entra na galeria foi recoberta com um painel de 40 m² com
uma planta estilizada do Campus Saúde, com pequena história de cada hospital e espaço: Hospital
Borges da Costa, Hospital Jenny Faria, Biblioteca Baeta Viana, Escola de Enfermagem, Diretório
Acadêmico, Hospital das Clínicas, Hospital Bias Fortes e Hospital São Geraldo. Fotos do acervo do
Centro de Memória variadas.
Outro módulo com nicho horizontal foi escolhido o tema da fundação da instituição e exposta
uma trolha – a que colocou a pedra fundamental do novo edifício da Faculdade (atual), o primeiro
manuscrito apoiando a criação de uma Faculdade de Medicina em Belo Horizonte, uma reprodução
da tela retratando os fundadores da instituição, anotações didáticas em aparas de papel do professor Cícero Ferreira – fundador e primeiro diretor da instituição - e imagem do primeiro edifício ao
fundo deste nicho.
O módulo seguinte mostra obras de alguns ex-alunos que se sobressaíram na Literatura e na
vida política e científica do país, como João Guimarães Rosa, Pedro Nava e Juscelino Kubitscheck.
Também homenageamos os funcionários com alguns objetos representativos e pequena
narrativa sobre o funcionário Joaquim Matos, responsável pela preparação dos cadáveres para aulas de anatomia na década de 1920.
O módulo da Participação nas Guerras trás em seu nicho medalhas, fotografias, capacete,
espada e placa comemorativa.
Um painel aglutinou três temas caros à instituição: mulheres, posicionamento político e artes. São lembrados a primeira mulher formada na Instituição; a invasão da Faculdade pelo Exército
em maio de 1969 e o Show Medicina que é o envolvimento dos alunos com o teatro.
Existe um módulo com fotos de formaturas de turmas variadas evidenciando o número de
alunos, a quantidade de mulheres, negros e o estilo de cada época.
O módulo que privilegia a Cirurgia ilustra os avanços da cirurgia no século XX através de
painel com diversos instrumentos cirúrgicos. No mesmo espaço há uma ambientação de uma sala
cirúrgica com equipamentos como estufa, mesa operatória e consultório de primeiros socorros.
A exposição mostra também uma obra rara do Centro de Memória: atlas de anatomia de
1779, além de uma imagem da primeira aula de anatomia da faculdade, com alunos, professor e
cadáveres.
Em posição de destaque, a exposição põe em evidência um documento precioso do acervo:
o Livro de Registro de Cadáveres da Faculdade de Medicina. Documento inédito da instituição que
também conta indiretamente história da cidade.
Um módulo com três nichos conta mais sobre a Cirurgia: instrumental cirúrgico, anestésico
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e tese do Prof. David Rabello sobre “Um caso de malformação genito-urinária tratado cirurgicamente”, trecho de livros sobre esta história que ficou conhecida no folclore da cidade em especial
por obra memorialística de Pedro Nava e de Humberto Werneck, que também virou peça de teatro
de Coelho Neto.
Existe ainda um módulo sobre equipamentos científicos que auxiliam o exercício da medicina, como raios-x, microscópio e colorímetro.
A beca utilizada por Juscelino Kubitschek encontra-se ao lado da imagem feita na ocasião da
inauguração do prédio atual em 1960 quando JK, ex-aluno, tornou-se Professor Honorário e vestiu
a mesma beca.
Em um módulo construído no formato de escada estão dispostas maletas profissionais, equipamentos médicos portáteis. Há também, no mesmo cenário uma escrivaninha antiga e uma
chapeleira que eram utilizados em consultórios e atendimentos da área da Saúde.
No lado oposto ao módulo de cirurgia estão os créditos da exposição em sua ficha técnica
com nome de toda a equipe envolvida¹ e das instituições apoiadoras e patrocinadoras.
Com um datashow são projetadas imagens com movimento e som sobre a montagem da
exposição, evidenciando todo o processo que foi fotografado por Bruna Nunes de Oliveira (profissional da área de publicidade).

Na Busca de Conceitos
Como nem todos os documentos e vestígios da história da Faculdade se encontram no Centro
de Memória, é impossível contar tudo o que a instituição fez, participou e impulsionou. Tivemos
que fazer vários recortes, tanto cronológicos quanto temáticos. Afinal, “nem tudo do passado está
preservado, nem tudo é conhecido”. Conforme os dizeres no folder de apresentação da exposição,
“fragmentos da História foram transformados em objetos de memória”.
Em termos de conceito estruturante, escolhemos o de memória, no sentido de ser uma construção posterior permeada por subjetivismos, emoções, silêncios. “A memória é fluida, fugaz e
nem sempre infalível”. Segundo Le Goff,
O que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa” (1994, p.535)

As narrativas de memória são “abertas”, no sentido em que proporcionam e estimulam o
exercício coletivo do rememorar e apontam possibilidades de um reescrever, de um refazer e de
resignificar este tempo que não volta mais. “O Centro de Memória tem consciência que convive
com a incompletude. A História da Faculdade pode e deve ser escrita por todas as pessoas que dela
participam e participaram”.
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Conclusão e Perspectivas
A exposição objetiva propiciar um lugar de diálogo, reflexão e negociação de sentido especialmente aos alunos do ensino médio. O objetivo da exposição deve ser criar condições para
o público viver uma experiência única de apreciação. Assim, a exposição comemorativa do centenário cumpriu seu papel, evidenciou o patrimônio do CEMEMOR e abriu novas possibilidades de
divulgação.
Além da Galeria Luiz Gomes Ferreyra, onde está instalada a exposição sobre o Centenário
da Faculdade, existem 10 espaços expositivos em forma de vitrine na extensão dos 19 metros de
corredor interno do Centro de Memória da Medicina. Nestas vitrines estão dispostos as Atas da
Congregação da Faculdade de Medicina totalmente reformadas, objetos de enfermagem, vidraria
de laboratórios, livros de registro de matrícula de ex-alunos de renome na área médica, medalhas,
fotografias de turmas e flâmulas. Além disso, existem três destas vitrines que receberam peças
de Anatomia Patológica o que é responsável pela atração de visitantes internos, uma vez que este
material encontrava-se em local inacessível para estudantes. Eles foram previamente condicionados em formol e tiveram suas legendas elaboradas com vocabulário científico.
Já a Galeria Antônio Gomide, com seus 130 m² está em processo de organização e será mais
um espaço expositivo do Centro de Memória. Pretendemos fazer dele uma reserva técnica aberta
à visitação. Neste espaço ocorrerão atividades de ação educativa, pequenos reparos de restauro
e conservação, identificação de acervo e outras atividades imprescindíveis para o bom e correto
funcionamento de instituição museal.
O corredor externo em 2013 recebeu painel com cinco telas planas que projeta para o público
as fotografias do acervo, ou seja, ao longo de 27 metros lineares os frequentadores da Faculdade
poderão ver as imagens de um lado, ou ler as placas comemorativas das turmas, expostas na parede oposta.
Se levarmos em consideração que o público que circula dentro da Faculdade de Medicina da
UFMG é de cerca de 3900 pessoas diariamente, conforme pesquisa feita pela Superintendência
Administrativa da Faculdade de Medicina em 2011, o aproveitamento dos espaços de exposição e
guarda é uma demanda urgente do CEMEMOR.
Afinal, é fundamental democratizar a informação sobre a profissão do médico e promover
inclusão. A exposição, nesse sentido, reflete, através do conjunto diversificado e integrado de instalações, equipamentos e atividades culturais-educacionais, a riqueza e a diversidade da ciência
médica, bem como aspectos de sua história e de suas tradições.
Vários espaços expositivos existentes no Centro de Memória da Medicina podem servir também para divulgação do trabalho de produção científica, permitindo o acesso a diferentes aspectos
de uma profissão que desperta tanta curiosidade.
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A elaboração e execução de projetos expositivos visam ampliar perspectivas de pesquisadores, visitantes e de futuros universitários quanto aos diversos campos profissionais da área da
Saúde.
A gratuidade da exposição permite, também, a inclusão planejada, em suas programações,
de atividades para o público em geral e/ou para públicos especiais. Incluirá oportunamente projetos voltados para segmentos específicos e grupos especiais (estudantes, professores, cidadãos
idosos, comunidades carentes, etc.) e outros mecanismos que promovam oportunidades de acesso, participação e inclusão real desses segmentos.
Será um espaço privilegiado para a divulgação do conhecimento científico oferecendo aos
seus visitantes espontâneos e do público escolar do Ensino Médio de escolas públicas e particulares da cidade de Belo Horizonte a possibilidade de conhecer e participar dessa produção e, ao
mesmo tempo, de ter acesso aos diferentes aspectos da área da saúde.

NOTAS
¹ Estagiários eram da área de História, Conservação e Restauro e Museologia. Havia também alunos do Ensino Médio bolsistas de Iniciação Científica Júnior do Provoc/PRPq UFMG.
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ANEXO A – Fotografias da Exposição “ Nas Veias da Memória: alguma
história da Medicina”

Fig. 1 - Galeria Luis Gomes Ferreyra. Fonte: Bruna Carvalho / Centro de Memória da Medicina

Fig. 2 - Galeria Luis Gomes Ferreyra. Fonte: Bruna Carvalho / Centro de Memória da Medicina

Fig.3 - Galeria Luis Gomes Ferreyra. Fonte: Bruna Carvalho / Centro de Memória da Medicina
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UM RIO, UM MAR, UM DELTA...UMA
PAISAGEM CULTURAL
Museu Digital Delta do Parnaíba,
Meio Norte do Brasil¹
Áurea da Paz Pinheiro
Rita de Cássia Moura Carvalho

Apresentamos neste artigo projeto-ação, que resulta do desejo de comunidades e pesquisadores de criarem um museu virtual do Delta do Parnaíba. O que estamos a fazer preliminarmente são reflexões teóricas e
metodológicas sobre essa natureza de museu, com funções social, política, educacional, econômica e turística. Procuramos ampliar estudos e intervenções, materializadas na criação de um ambiente virtual inovador;
dar a conhecer, reconhecer, valorizar, divulgar, promover e potencializar, via mundo virtual, uma das regiões mais belas do Brasil, atravessada por um rico e complexo patrimônio cultural e natural, o Delta, o
único a céu aberto das Américas.

Palavras-chave: Museologia Social, Museu Digital, Delta do Parnaíba,
Meio Norte do Brasil.
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Inegável, nos dias que correm, a função social que exercem os museus, sobretudo, se os
entendermos como espaços de sociabilidade, fórum de debates, de trocas de saberes, experiências, práticas, de afirmação de identidades; um espaço que deve ser praticado pelos produtores de
cultura, de conhecimentos; espaços educativos, que se constituam e fortaleçam a memória social,
onde se forjem os vínculos das pessoas umas com as outras; lugares de interlocução comunitária,
territórios formados por sujeitos que pensem a cultura como elemento econômico, sustentável.
Os museus devem estar a serviço do conhecimento, da melhoria da qualidade de vida das pessoas,
em particular daquelas que vivem, que habitam os territórios.
A Paisagem Cultural que tomamos como referência para esta pesquisa-ação, que apresentamos neste texto, é formada por mangues e igarapés; macacos, guarás vermelhos, jacarés, bichos
preguiça, tartarugas, peixes que lembram bois, caranguejos...; lendas, mitos...; um rio, um mar,
um delta...; um território repleto de sons e imagens...; muitas histórias e memórias passadas de
geração a geração de pescadores e artesãos, homens e mulheres entre 8 e 80 anos, particularmente aquele que habitam a Comunidade Canárias.
Neste momento, discutimos o cronograma de trabalho para a realização de um conjunto de
atividades, dentre elas: rodas de conversas e oficinas, que são um convite ao lúdico, ao lazer, à
diversão e acima de tudo à sensibilização para o conhecimento e reconhecimento do patrimônio
cultural e natural da Ilha das Canárias, uma das mais de 70 ilhas localizadas no Delta do Parnaíba,
importante área costeira, único delta em mar aberto das Américas, região Meio Norte do Brasil
entre os Estados do Piauí e do Maranhão; lugar onde famílias inteiras vivem basicamente da pesca
artesanal, cata de caranguejo e de mariscos, agricultura e artesanato, desfrutam de uma paisagem
cultural inigualável.
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Figura 1 – Mapa, localização do delta do Parnaíba, Meio Norte do Brasil.
Fonte http://www.deltadoparnaiba.com.br/

Figura 2 – Mapa do delta do Parnaíba, Meio Norte do Brasil. Fonte EMBRATUR

O fazemos é discutir com as comunidades a natureza dos patrimônios e dos museus, desejamos a médio prazo realizar um conjunto atividades de natureza socioculturais e formativas, com
destaque para as rodas de conversas e para oficinas de conotação de histórias, fotografia, audiovisual, desenho e pintura, teatro, música e percussão, artefatos de pesca artesanal, trançados e
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cestarias com a palha da carnaúba, atividades atravessadas pela temática do museu, patrimônios
cultural e natural.
Equipe de pesquisadores da academia e comunitários acreditam que essas atividades inspiram descobertas, diálogos e encontros criativos entre as pessoas e os sons, as imagens, os sabores, os cheiros do lugar onde vivem, espaço praticado e atravessado por ritmos e movimentos,
um campo fértil para fruição, deleite e criação artística.
As rodas e oficinas despertam memórias ancestrais, repletas de vivências e experiências;
são um convite à criação, a partir de um olhar atento e sensível sobre o ambiente e patrimônio
cultural, sobre as artes de pesca e seus artefatos; despertam o desejo de imersão no mundo interior cotidiano da Ilha, do rio e do delta, lhes permitem a oportunidade de conhecer e reconhecer
no território no qual vivem, de beleza singular, mas também com problemas ambientais e de
desenvolvimento econômico, social; um lugar carente de equipamentos culturais, de lazer e de
educação para o patrimônio.
Cada roda de conversa e oficina tem um modelo de trabalho de natureza intuitiva e prática,
revela um convide ao diálogo e a encenação das memórias de forma sedutora e ao abrigo de linguagens diversas. Estamos a criar um espaço para conversas, cantorias, brincadeiras, histórias,
lendas, mitos, um espaço onde a imaginação e a criatividade façam fluir aptidões e memórias
escondidas, onde as pessoas se deixem envolver e transformar, se encantem e se encontrem com
a arte-educação-formação; que contem e escutem histórias e lembranças daqueles que são os
pescadores e os artesãos, guardiões de um rico e complexo patrimônio, legado por seus antepassados, populações indígenas que habitaram o Delta, lugar marcado pela biodiversidade – fauna e
flora, que desperta e revela uma sonoridade, uma visualidade, uma vontade de conhecer, desvendar, cuidar, preservar, salvaguardar para as gerações presentes e futuras.
Trata-se, portanto, de um território a descobrir e viver, carente de equipamentos culturais,
de formação para as artes, para o patrimônio; onde os jovens precisam ser formados para a inventividade, para o empreendedorismo, que possam ser capazes de receberem as pessoas, apresentarem o lugar, vez que sensíveis para conhecer e desenvolver elas próprias equipamentos culturais criativos; jovens que não precisem deixar o lugar onde nasceram e vivem.
Muitas vezes não nos apercebemos que o nosso corpo, todo ele, pode se mover, emitir sons,
percutir; pés, pernas, mãos, braços e cabeça nos permitem ritmos; o nosso corpo é uma caixa de
sons e ritmos; a nossa vida é repleta de lembranças, que podem ser narradas, sonorizadas; logo
as rodas e oficinas pretendem ser acessíveis a qualquer pessoa, que motivada pode usar a alma e
corpo inteiro.
As pessoas são incentivadas a fabricar sons e instrumentos com os recursos que têm à mão,
de fácil acesso no meio ambiente que os rodeia e que pode lhes oferecer equilíbrio pessoal, pela
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simples escuta e observação; incentivadas a vibrarem, produzirem sons. Famílias, grupos de amigos ou cidadãos encorajados a participar de um universo possível de criação artística no próprio
lugar onde vivem e que guarda tradições seculares.
Despertar o desejo por contar histórias, trabalhar memórias, elaborar chocalhos, tambores,
triângulos, instrumentos inspirados em modelos e sons tradicionais, experiências, intimidade
com o corpo, alma, meio ambiente, um encontro entre razão e emoção de forma intuitiva, uma
viagem sonora.
Histórias e memórias são elaboradas nas rodas e oficinas, atravessadas por criações cênicas
e musicais, que traduzem um universo de beleza sonora e visual que atravessam os mangues e
paisagem envolvente; produtos culturais resultado de desafios e descobertas, de espaços coletivos de criação, onde há lugar para todos os graus de parentesco e amizades, para todas as capacidades cognitivas, de diversos públicos, de diferentes faixas etárias, com desejos e aptidões
inimagináveis.
Na Ilha das Canárias estão presentes valores e padrões de comportamento ancestrais ligados
à pesca, construção de embarcações, artefatos domésticos, habitação, trato com a terra, alimentação, artesanato, etc. A Ilha, o rio e o delta se localizam em águas calmas, em uma região rica em
biodiversidade com destaque para os manguezais e encontro do rio com o mar.
A região foi ocupada inicialmente por populações indígenas. Em meados do século XVIII, sua
história e memórias estiveram associadas ao ciclo da criação do gado, da manufatura do charque
e do agro extrativismo da carnaúba. A partir dos anos oitenta do século XX, intensificaram-se os
problemas sociais e ambientais na região, gerados pelo turismo, especulação imobiliária e por formas de extrativismo não planejadas, ocasionando desequilíbrios ambientais, sociais e culturais.
O trabalho que realizamos tem a sua marca na sensibilização comunitária, oferece a sua
parcela de contribuição para a inclusão social e cultural de pessoas de baixa renda, melhoria da
qualidade dos saberes e fazeres ligados às artes de pesca e artefatos associados, referências culturais de natureza imaterial do litoral norte do Estado do Piauí, o que justifica a necessidade de
elaborarmos de forma associada às rodas e oficinas ações-estudos-reflexões sobre os saberes e
modos de fazer, sobre a vida cotidiana dessas pessoas.
O território abriga aproximadamente 300 famílias, público alvo deste estudo, que pretende
contribuir para a valorização, promoção, salvaguarda, divulgação do patrimônio cultural e natural do delta do Parnaíba; são avós, filhos, pais, netos, membros de famílias de pescadores/as, de
artesãos/sãs da Ilha; atinge diretamente essas famílias e indiretamente aproximadamente 2.000
pessoas que moram e trabalham na Ilha, dentre jovens e idosos, que conhecem gradativamente
as metodologias possíveis de educação ambiental e patrimonial, a exemplo as rodas de conversa e
oficinas, que nos auxiliam no registro do patrimônio cultural imaterial.
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As nossas ações criam multiplicadores, possibilidades de disseminar a noção de patrimônio
cultural e natural, contribui para a compreensão, valorização, preservação e salvaguarda da cultura e identidade locais; além de tornar o tema patrimônio conhecido na comunidade, incorporando
a temática como elemento de suas vidas.
Nas rodas e oficinas, realizamos registros de vivências, saberes, experiências e práticas que
comporão o material de apoio para produção de um documentário etnográfico participativo, registros construídos em processo pelos participantes do projeto-ação na comunidade, famílias locais, envolvidas diretamente no trabalho.
Os moradores da Ilha, alguns igualmente facilitadores das rodas e oficinas, formam a equipe deste trabalho, conhecem a cada dia possibilidades metodológicas de pesquisa e registro do
patrimônio cultural de sua comunidade. O trabalho se realiza em etapas, um tempo destinado
às oficinas, estudos e registros do acervo patrimonial ligado à pesca artesanal e aos artefatos de
pesca.
Sabemos que os pescadores e artesãos conhecem as histórias da localidade, são nativos do
lugar, daí o nosso interesse em permitir diálogos, trocas de experiências, saberes e práticas. Ao
longo do trabalho, buscamos conhecer as experiências e vivências daquelas pessoas, produtoras
de artefatos de pesca, que registramos e apresentamos nas rodas e oficinas; com as atividades
lúdicas damos a conhecer conceitos e metodologias de registro do patrimônio, bem como recursos
e instrumentos de pesquisa no campo dos estudos do patrimônio e do audiovisual.
Este projeto-ação resulta agora no desejo de criar o museu virtual Delta do Parnaíba. O que
estamos a fazer são reflexões teóricas e metodológicas sobre essa natureza de museu, notadamente, sobre os museus e suas funções social, política, educacional, econômica e turística. Logo,
buscamos é ampliar o produto de uma pesquisa-ação, estudos e intervenções, materializadas na
criação de um ambiente virtual, inovador; buscamos dar a conhecer, reconhecer, valorizar, divulgar, promover e potencializar, via internet-mundo virtual, uma das regiões mais belas do Brasil,
atravessada por um rico e complexo patrimônio cultural e natural, o Delta do Parnaíba, o único a
céu aberto das Américas.
A região foi ocupada inicialmente por populações indígenas; em meados do século XVIII, a
história do território esteve associada ao ciclo da criação do gado, da manufatura ligada ao charque
e ao agro extrativismo da carnaúba. A partir dos anos oitenta do século XX, intensificaram-se os
problemas sociais e ambientais na região, gerados pelo turismo, especulação imobiliária e por formas de extrativismo não planejadas, ocasionando desequilíbrios ambientais, sociais e culturais.
Há políticas públicas do Estado brasileiro e ações da sociedade civil organizada para conciliar
a conservação do ecossistema manguezal e deltaico com o extrativismo realizado pelas comunidades locais. No território habitam famílias que vivem basicamente da pesca artesanal, cata de
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caranguejo e de mariscos, agricultura familiar e artesanato² .

Figura 3 – Manguezais, delta do Parnaíba, Meio Norte do Brasil.
Fotografia: Autor, 2012

A construção de um museu digital permitirá a divulgação de informações, serviços e cenários
da região deltaica como destino turístico; ressaltamos que este trabalho, de forma obrigatória,
tem a participação direta das comunidades que vivem no território, processo que se inicia com a
constituição conjunta Universidade e Comunidade, por meio de metodologias de identificação e
sistematização das informações sobre o território e patrimônio global, um inventário participativo
associado a um repositório digital; investigamos a constituição e modelos existentes de museus
digitais no mundo, realizamos a pesquisa em fontes primárias e secundárias sobre patrimônio e
museus.
O objetivo central deste estudo é criar um museu digital, acompanhar a sua aplicação prática, perceber como esse equipamento cultural de natureza virtual pode potencializar e apresentar
um acervo de informações, imagens e sons de um território que é um museu a céu aberto, que
pode ser visitado por meio da realidade virtual e suscitar o desejo de conhecer o território e seus
patrimônios cultural e natural in loco.
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Figura 4 – Família de Pescadores, delta do Parnaíba, Meio Norte do Brasil.
Fotografia: Autor, 2012

A pesquisa terá como produto o Museu Digital Delta do Parnaíba, um repositório digital,
um observatório e um centro de interpretação na Ilha das Canárias, equipamentos culturais associados à Comunidade e à Universidade Federal do Piauí, Campus Parnaíba, sob a coordenação
do Grupo de Pesquisa CNPq VOX MUSEI arte + patrimônio e Programa de Pós-graduação em Artes,
Patrimônio e Museologia ( Mestrado Profissional).
Um museu é um laboratório, um observatório, uma escola, um lugar de participação de nosso tempo, uma máquina de colecionar, um lugar de todos os tempos, épocas, espaços, reais e imaginários. Um espaço considera o ser humano e a sua realidade cultural, social e histórica
Cuando hablamos de ‘museo virtual’ no nos estamos refiriendo sólo al museo que podemos encontrar en Internet (al que sería más pertinente en nuestra opinión denominarlo
“museo digital”) sino a toda una configuración socio-cultural y sobre todo a una concepción filosófica que se basa en adoptar las características del museo-texto y del museo-red
enunciados más abajo y llevarlos hasta un extremo limítrofe con la desmaterialización
y la deslocalización (ubicuidad), aboliendo la nociones tradicionales de espacio, tiempo
sujeto, objeto y representación.

Inicialmente, propomos uma narrativa para o Museu Digital que contemple:
I. O território
- os mangues
- as dunas
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- o rio
- as lagoas
- o mar
- o delta
- a fauna
- a flora

II. A história (primeiras populações)

III. A cultura material
as habitações
as embarcações

IV. A cultura imaterial
Os saberes-fazeres
- a pesca e seus artefatos
- a construção das embarcações
- o artesanato
		

- a renda de bilro

		

- os transados em palha de carnaúba

		

- a arte santeira e com temática regional

		

- a arte em olaria

A culinária
- Do caju
		

- a cajuína

		

- o doce

		

- a farinha

- Do coco
- Do pescado
		

- Do caranguejo

		

- Do marisco

		

- Do siri

		

- Do camarão

- Da macaxeira
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As formas de expressão
- as Celebrações
- as Festas

Os lugares...

Logo, no museu digital, a cultura pode ser abordada como um conjunto de criações fundadas
nos saberes e fazeres, nos modos de existir dos grupos ou de indivíduos, atravessados por identidades cultural e social, manifesta nas lendas, música, literatura, a rituais, costumes, artesanato,
arquitetura e outras artes, cuja base é ancestralidade.

NOTAS
¹ Este trabalho conta com recursos do Projetos Paisagens da Ilha: patrimônio, museus e sustentabilidade, Processo: 408903/2013-9, Chamada no 80/2013 CNPq/SEC/MinC/Brasil
² Cf.: Projeto Manguezais do Brasil. Disponível em <http://www.icmbio.gov.br/portal/o-quefazemos/programas-e-projetos/projeto-manguezais-do-brasil.html>
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