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RESUMO 
 
 

Museus são instituições sociais que guardam, protegem e divulgam 
principalmente aspectos materiais da vida social. Promotores de diálogos e 
colaboradores com a educação informal da sociedade, eles conversam com seu 
público.  

O presente trabalho apresenta o processo de interação entre o público e o 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE/UFPR), 
localizado em Paranaguá-PR. A forma de abordagem se deu através da análise dos 
comentários registrados pelos visitantes, nos Livros de Sugestões e Críticas do 
MAAP nos fins da década de 1980 e início dos anos 1990.  

As exposições enquanto mediadoras da relação museu-público permitem aos 
visitantes correlacionarem suas próprias histórias e/com a de outras culturas no 
momento de encontro entre suas subjetividades e o acervo apresentado. Essa 
interatividade, por sua vez, é o que estimula a existência de uma comunicação entre 
o público e o que ali está sistematicamente exposto.   
 
 
Palavras-chave: Interação Social. Comunicação. Museu. MAE/UFPR.  
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MAAP – Museu de Arqueologia e Artes Populares (1962 a 1992) 

MAEP – Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (1992 a 1999) 
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Introdução: A trajetória da pesquisa 

 

A etapa de elaboração do projeto de monografia e a execução da mesma foi 

um período com muitas mudanças de direção até que pesquisadora e o objeto 

passaram a se compreender. Antes disso, a gama de possibilidades potencializava a 

velocidade das ideias, e como consequência, dúvidas se manifestaram. 

O interesse em pesquisar sobre museus faz parte de uma inquietação interna 

desde a minha infância, período em que frequentava museus por estímulos dos pais 

e educadores. Em momentos de impaciência, perguntava internamente: “para quê 

servem esses lugares chatos, cheio de coisas para ler e ver?”. 

Essa inquietação, adormecida, manifestou-se na etapa do projeto desta 

monografia. De forma agradável, revi uma imagem do Museu de Paranaguá, e a 

inquietação infantil tomou corpo e forma de pesquisa; e considerei que essa 

inquietação era mais séria do que parecia ser anos atrás. 

A partir desta recordação desenvolvi meu projeto de pesquisa para a 

monografia de conclusão de curso, tendo como tema o Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade Federal do Paraná, o MAE-UFPR. 

A proposta inicial da pesquisa era fazer um estudo sobre as exposições 

permanentes que estiveram no Museu ao longo dos anos, em termos de forma e 

conteúdo. Para fundamentar teoricamente essa proposta procurei autores que 

falassem sobre Museu em geral tais como Oliveira (2008), Appadurai & 

Breckenridge (2007), entre outros para aprofundamento do tema. 

Em seguida o livro Arte Primitiva em Centros Civilizados (PRICE, 2000) 

colaborou para a compreensão do significado de objetos inseridos em contextos 

museológicos. Destaco Marília Cury (2006 e 2007) para o tema da comunicação em 

museus, Maria Célia Santos para expografia e museu universitário, e José 

Reginaldo S. Gonçalves para o tema patrimônio. 
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Sobre o fundador, professor Loureiro Fernandes, e sobre a história do MAE-

UFPR, busquei informações no livro José Loureiro Fernandes - O Paranaense 

dos Museus, de Maria Regina Furtado, entre outros autores. 

Com este referencial teórico parti para a busca de registros que auxiliassem 

com informações sobre as influências que os organizadores das exposições no 

MAE-UFPR tiveram em termos teóricos; bem como das práticas museológicas 

vigentes em termos físicos (módulos expositivos) e a linguagem estabelecida. Esse 

era o objetivo inicial da pesquisa: fazer uma reflexão sobre exposições e suas 

influências antropológicas.  

Para isso seria necessário fazer um levantamento de documentos que 

referenciassem a etapa pré-expositiva, como documentos, registros de ideias, 

propostas e textos de elaboração do que seria exposto. 

Na medida em que as leituras dos documentos eram feitas de forma analítica, 

duas dificuldades foram se mostrando fortes o suficiente para que eu pensasse em 

mudar o recorte: a) a inexistência de documentos ou registros, que eu supunha 

existir, que informassem as etapas de exposições de maneira sistemática, com 

conteúdo teórico e apresentação de projeto; b) o teor dos documentos analisados 

que referenciavam questões administrativas, correspondências entre instituições 

sobre acervos, publicações, recebimento de peças doadas, entre outros. A 

relevância dessa etapa foi a percepção adquirida sobre a estrutura institucional do 

Museu, além do conhecimento sobre sua história através desses documentos. 

Durante a análise documental fiz duas entrevistas para a pesquisa que 

serviram para a compreensão do trabalho dos profissionais que por ali estiveram. 

Além disso, colaboraram com informações sobre algumas das exposições que 

ocorreram no MAE. 

Estas entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2010, com os 

professores Igor Chmyz e Márcia Kersten. Ambos professores aposentados do 

Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná (DEAN/UFPR). A 

escolha dessas duas pessoas, diz respeito ao vínculo que tiveram com o Museu em 

diferentes períodos. 
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O professor Igor, porque trabalhou junto com Loureiro Fernandes, idealizador 

do Museu, por cerca de vinte anos, e, em especial, pela sua participação na 

montagem da primeira exposição. A professora Márcia Kersten por ter 

acompanhado na década de 1990, as mudanças institucionais ocorridas no Museu, 

quando foi pró-reitora de Extensão e Cultura da UFPR. Kersten foi também vice-

diretora do Museu na gestão da professora Ana Luisa Fayet Sallas, que foi diretora 

no período 2002-2009. 

A busca por informações sobre as exposições continuava, e nas conversas 

com o orientador, outras janelas foram sendo abertas para novos olhares/paisagens 

pensados e propostos.  

A partir das leituras dos documentos e sentindo a falta daquelas informações 

que procurava fui mudando o foco. Passei a me interessar pelo público, parte - 

também - fundamental para um museu. 

E foi com essa mudança de perspectiva que comecei a estudar os Livros de 

Sugestões e Críticas do Museu analisando as manifestações que alguns visitantes 

ali registraram. 

Dois Livros de Sugestões e Críticas foram encontrados na reserva técnica em 

Curitiba. O primeiro contém registros referentes ao período entre 1984 e 1986 e o 

segundo, entre os anos 1988 e 1991. 

Enquanto realizava a análise desse material fui percebendo a riqueza das 

informações ali contidas como possibilidade de construção de um estudo 

antropológico. O desafio que se colocou a seguir foi escolher as categorias que 

comporiam o recorte da pesquisa, uma vez que todos os registros se mostravam 

relevantes. 

Com o embasamento teórico adquirido na etapa de elaboração do projeto da 

monografia e a informação dos registros estabeleci as três categorias temáticas que 

compõe este trabalho: A - Demanda por explicação, B - Preservar para não perder, e 

C - Temporalidade e seus desdobramentos. A definição enfim se deu a partir de 

temas do meu interesse: comunicação, patrimônio e preservação, e, temporalidade. 
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Nesta fase retomei a teoria incluindo mais autores para referenciar a nova 

temática ainda não estudada, a temporalidade. Recorri então a Foucault (1984) e a 

Brefe (2007). 

Assim, o presente trabalho tem como objeto de pesquisa os Livros de 

Sugestões e Críticas do MAAP1. Objeto esse considerado um documento. A 

relevância de um documento para o conhecimento humano não precisa estar restrito 

a áreas como História ou Literatura. É fato que a História pode ser fundamental para 

se compreender o passado, mas, podemos arriscar que a Antropologia e qualquer 

outra área de conhecimento também pode circular no tempo. Essa reflexão está 

relacionada com a justificativa desse trabalho enquanto trabalho antropológico. 

A execução desse trabalho bem como sua justificativa antropológica se 

baseia no que diz FREHSE (2006) sobre etnografia enquanto “perspectiva 

epistemológica” (op.cit, p.299) e temáticas históricas. A relevância dessa 

perspectiva, de acordo com a autora, está relacionada mais a uma questão de 

método do que de análise histórica. Para ela, a etnografia também é legítima em 

estudos de caráter histórico, mesmo com suas limitações “no campo”, uma vez que 

a considera como “uma representação textual”, baseada em autores como Clifford, 

Geertz, etc., (op.cit, p.301).  

Em seu trabalho, o campo é o arquivo, (é) onde faz a pesquisa empírica, e 

que não deve ser vista como pesquisa histórica. Pois, tanto a maneira de executá-la 

quanto a interpretação do que foi encontrado está subordinada a uma forma de 

compreensão que é propriamente etnográfica, em termos de teoria do conhecimento 

antropológico.  

Para Frehse portanto, “a etnografia de forma alguma se restringe ao contato 

tête-à-tête com os nativos: o „campo‟ do trabalho de campo antropológico pode ser 

também o arquivo” (op.cit, p.301).  

Como fazer etnografia quando o objeto além de ser objeto (enquanto matéria 

física) é documento histórico? Meu objeto, no caso, os Livros de Sugestões e 

Críticas – ou canal de comunicação entre público e museu – é documento para a 

                                            
1
 Os Livros são datados da época em que o Museu utilizava essa nomenclatura. Para visualizar as 

nomenclaturas, vide Quadro 1, p.52 deste.  
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administração da instituição e ao mesmo tempo, se mistura com a sua própria 

história. Agora tornaram-se meus “informantes”. Ou melhor, são os conteúdos 

registrados nos Livros – o espaço – onde os informantes se expressaram que 

tornaram - se objeto de pesquisa. Não há um diálogo direto entre informantes e 

pesquisadora, assim como não há destaque às autorias, pois o que foi dito por si só 

é o/meu objeto. 

Considero o processo de busca por documentos, as visitas e a pesquisa na 

reserva técnica do museu e nas bibliotecas do SCHILA e do IPHAN-PR, além das 

duas entrevistas como etapa de uma das fases de trabalho de campo antes da 

etapa com os Livros propriamente dita. Pois compreendo a totalidade do processo: 

elaboração, levantamento de dados, desenvolvimento de categorias e escrita como 

o trabalho; arrisco a “reduzir” como campo as etapas de entrevista e de leitura e 

análise dos referidos Livros, onde houve deslocamento, interação e interpretação de 

dados.   

Assim o trabalho foi estruturado2 da seguinte maneira: no primeiro capítulo O 

Museu fala de si - abordei brevemente a reserva técnica do Museu, atualmente em 

Curitiba; seguindo com a história do prédio e da criação do Museu de Arqueologia e 

Artes Populares do Paraná - MAAP, acompanhando suas transformações até passar 

para Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá-PR – MAEP, e em seguida, 

sua trajetória com algumas questões sob a nova nomenclatura, Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná - MAE/UFPR, na 

atualidade. 

O segundo capítulo, Os Livros, faço a descrição do meu objeto de análise (os 

Livros de Sugestões e Críticas e seus conteúdos) para em seguida, explicar o 

desenvolvimento do trabalho e a escolha das categorias temáticas para analisar os 

registros selecionados, explicando-os através da disposição das categorias 

temáticas A, B e C.  

                                            
2
 Sobre os registros e entrevistas citados deve-se deixar clara a opção em utilizar os efeitos negrito e 

itálico nos registros dos visitantes e nas citações, respectivamente, como forma de destaue nos 
trechos considerados relevantes para esse trabalho. 
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A conclusão aponta as minhas reflexões ao dialogar com os autores que me 

influenciaram no desenvolvimento das referidas categorias.  
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1. O Museu fala de si 

 

O espaço da reserva técnica do Museu, um dos principais focos do campo 

deste trabalho, possui informações sobre o acervo e sobre a própria história do MAE 

através de documentos, registros e afins. Foi a partir da reserva que a trajetória do 

Museu pode ser compreendida. 

 

1.1. A reserva técnica: guardiã do acervo e da história do MAE 

 

A reserva técnica é um espaço físico que existe na maioria dos museus e está 

relacionada a atividades administrativas das instituições, constituindo-se em espaço 

para pesquisa, armazenamento de acervo, de documentos etc. 

A atual sede da reserva técnica do MAE/UFPR, situada em Curitiba, desde 

2005, está localizada no campus onde funciona o Curso de Comunicação Social da 

UFPR, e é o terceiro espaço físico já ocupado pela reserva do Museu. Esta 

inicialmente funcionou no próprio prédio do Museu, em Paranaguá, desde a criação 

do mesmo (1962), e mudou-se para o terceiro andar do Instituto do Café, em 

Paranaguá, por um acordo da UFPR com o governo federal, na década de 1990, 

antes de vir para a atual sede (em 2005). 

A reserva técnica ocupa um espaço amplo, de um único pavimento, divido em 

cinco ambientes, e faz parte de um complexo de outros espaços que abrigam salas 

de aulas, laboratórios de mídia e outras dependências do Curso de Comunicação 

Social. Para a vinda da reserva técnica para Curitiba foram executadas as devidas 

modificações estruturais para cumprir com sua função3. A estrutura interna da 

reserva técnica está prevista no estatuto do Museu, vigente desde 1999.  

Além de armazenar o acervo do museu, abriga peças em comodato, 

documentos administrativos e biblioteca. As divisões científicas se referem às 

diferentes práticas de armazenamento do acervo e desenvolvimento de pesquisa. 

                                            
3
 A reforma do espaço para se tornar adequado para sediar a reserva técnica do MAE faz parte do 

projeto de restauro do Museu, realizado há poucos anos.  
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O acervo do Museu possui cerca de 60 mil peças de acordo com relatório de 

gestão do ano passado, adquiridas através de permutas, doações, convênios com 

instituições brasileiras e estrangeiras, compra de artesãos e populações regionais, 

além de muitas peças oriundas de pesquisas e coletas arqueológicas e 

antropológicas realizadas pela Universidade e outras instituições. Na Divisão de 

Arqueologia, o acervo constitui-se de uma base pré-histórica com materiais líticos, 

ossadas, conchas, cerâmicas e restos de fauna, armazenados em uma grande 

estrutura de gavetões de aço e armários móveis com prateleiras internas; possui 

muitos fragmentos de peças as quais, pela falta de informações sobre procedência e 

outros registros, não podem ser consideradas como objetos museológicos. O acervo 

de Arqueologia fica guardado no segundo ambiente da reserva4, juntamente com a 

biblioteca, que no momento está sem atividades por falta de profissionais e bolsistas 

na área. A biblioteca possui livros, periódicos e diversas obras disponíveis para 

alunos da UFPR, bem como para a comunidade em geral; ela guarda inúmeras 

obras, algumas inclusive peculiares e outras raras. 

A Divisão de Etnologia Indígena conta com, aproximadamente, 1.300 peças 

referentes a 42 grupos indígenas do Brasil: utensílios e instrumentos de trabalho, de 

tecelagem, plumária, trançados, adornos corporais e armas, e estão armazenadas 

em armários móveis de aço na Sala 3 da reserva (vide Figura 1). Vale ressaltar as 

peças referentes aos grupos Kaingang e Guarani, além de um acervo especial do 

grupo Xetá (extinto enquanto sociedade), todas oriundas do Estado do Paraná. 

A Divisão de Cultura Popular responde por cerca de 1.200 peças 

armazenadas na reserva técnica, há peças e artefatos referentes a folguedos como 

tecidos, cerâmicas, brinquedos, “fantasias” e adornos, instrumentos musicais 

relacionados às manifestações da Congada, Cavalhada e o Fandango.  

A Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual (UNIDOV) armazena 

em uma sala especial (Sala 3) - climatizada e com armários específicos para tal, 

além de protegida por uma porta corta-fogo -, documentos sobre o Museu, entre 

correspondências administrativas, recibos, registros sonoros de pesquisas, 

fotografias, filmes etc. Ao lado dessa sala, a reserva tem disponível um laboratório 

com uma bancada de apoio, com pia, uma mesa grande para execução de tarefas e 

                                            
4
 “SALA 2” indicada na planta da reserva, em seguida. 
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pesquisas, dois armários de aço, dois computadores de mesa e instrumental para 

manipulação do acervo da UNIDOV. 

Toda a parte da reserva que abriga as três salas e o laboratório são 

climatizadas e preparadas para suas funções. 

 

Figura 1 - Planta da Reserva Técnica do MAE, Curitiba-PR. 

 
Fonte: folheto explicativo de exposição do Museu: “Programa de 
revitalização e restauro do MAE/UFPR: Projeto de Restauro do Prédio 
Histórico do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do 
Paraná”. s/d. 

 

 

1.2. O MAE: fragmentos da história 

1.2.1 O Colégio dos Jesuítas em Paranaguá 

 

Deve-se considerar a história do Museu para que seja possível compreender 

as mudanças pelas quais passou, seja na forma de conceber exposições e seus 

temas, seja para compreender que a trajetória de uma instituição não é permanente. 
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No caso do MAE, as próprias nomenclaturas que o designaram indicam essas 

transformações. 

Tombado em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN - (na época chamado de Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

- DPHAN), e mais tarde pelo Estado do Paraná, em 1972, o Antigo Colégio dos 

Jesuítas é uma construção datada de 17545, erigida com o intuito de promover a 

educação da população parnanguara pelos Jesuítas que ali viviam. Os religiosos 

ocuparam o prédio até a Reforma Pombalina (em referencia ao Marquês de 

Pombal), em 1759, que deportou os Jesuítas do país. Ela é a única edificação 

colonial de três pavimentos no sul do Brasil, adquirindo com isso uma expressão 

arquitetônica ímpar. 

A década de 1930, conforme depoimento da Profa. Márcia Scholz de Andrade 

Kersten, é emblemática para o antigo Colégio Jesuíta, pois nela ocorreu o seu 

tombamento, assim como sua escolha para sediar o futuro Museu, sob influência do 

Prof. Loureiro Fernandes de Assunção no cenário político e universitário, que já 

visualizava uma possibilidade em ocupar aquele espaço para tal finalidade. Ainda 

sobre isso, a professora ressalta:  

 

... um ponto importante que é a marca dos anos 1930 no Museu: toda a lei 
de patrimônio, de tombamento. Tudo isso marca a definição e o interesse 
por aquele prédio, que só vai acontecer verdadeiramente em 1958 com o 
professor Loureiro que era uma pessoa muito importante no campo da 
cultura do Paraná inteiro, muito bem relacionado no Brasil e [no] exterior; 
fez cursos na Europa, tinha bastante contato com o Museu do Homem 
(PARIS). Tinha trabalhos em conjunto. A Arqueologia no Brasil foi aqui, no 
Paraná, que começou. Então ele que trouxe muita gente [arqueólogos e 
pesquisadores para trabalhar junto no Museu]. (entrevista realizada em 
24/11/2010) 

 

A partir de um dado momento, a história do antigo Colégio se mistura com a 

história do Museu, que posteriormente é ali sediado. O valor arquitetônico do prédio 

enriquece o Museu que, além de expor seu acervo, incorpora a própria arquitetura 

colonial como parte expositiva. Essa valorização do espaço físico tem sido muito 

considerada, possuindo destaque em algumas versões dos catálogos do Museu, 

                                            
5
 Impossível afirmar com exatidão. Os próprios documentos relacionados a isso, afirmam essa 

incerteza.  
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como o seguinte trecho encontrado em um catálogo6 rico em informações textuais e 

imagens, traduzido para quatro línguas (espanhol, inglês, francês e alemão): 

 

O Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá é órgão suplementar da 
Universidade Federal do Paraná e está instalado no prédio do antigo 
Colégio dos Jesuítas. 

Um grande monumento da arquitetura do século XVIII, o prédio tem sua 
história ligada a uma petição da Câmara Municipal de Paranaguá ao 
Provincial da Companhia de Jesus do Rio de Janeiro, no final do século 
XVII, solicitando a vinda de padres jesuítas para educar a juventude 
parnanguara. (CATÁLOGO DO MAEP, s/d., p. 01) 

 

Sobre a data de construção e ocupação do prédio histórico, o texto continua: 

 

Com a chegada dos Jesuítas, em 1708, as ações educativas tiveram início, 
mas os planos para a construção do Colégio não puderam ser 
imediatamente implementados, apesar das contribuições e doações dos 
cidadãos, porque não se obteve licença da corte portuguesa. É impossível 
precisar a data do início da construção. Para alguns cronistas da época, 
bem como para alguns posteriores, a construção teve início com a chegada 
dos jesuítas; para outros, só a partir de 1740. Todos são unânimes, porém, 
em afirmar que a construção se prolongou até 1759, embora a ocupação 
definitiva do prédio tenha ocorrido em 1754, e a fundação oficial em 19 de 
março de 1755. (ibidem, s/d., p.03) 

 

O catálogo também descreve com mais detalhes a estrutura do prédio: 

 

Os jesuítas permaneceram sessenta anos em Paranaguá. Em 1759 a 
Ordem foi banida do país por decreto do Marquês de Pombal, ministro do 
rei D. José I. Seus membros foram presos e tiveram seus bens 
sequestrados

7
 em 1760. É provável que o Colégio tivesse originalmente um 

só corpo, com a frente voltada para o leste, o lado do mar. Separada do 
corpo principal pelo pátio interno, foi construída uma Capela, composta de 
um altar lateral. A ala sul da capela permaneceu inacabada por longo 
tempo, embora tenha sido mantido um capelão até 1821, quando o prédio 
foi ocupado pelas tropas que guarneciam a Vila de Paranaguá e 
transformado em quartel. (ibidem, s/d., p.05) 

 

                                            
6
 Catálogo encontrado na secretaria do Museu, em Paranaguá, sem data; mas pela nomenclatura 

utilizada – MAEP – foi produzido na década de 1990. O texto aborda ainda outros detalhes sobre a 
trajetória do prédio, culminando com sua ocupação como Museu. Neste catálogo o Museu já possui a 
sua segunda nomenclatura: MAEP (década de 1990) 
7
 Sobre o que o Colégio possuía, em termos de bens, vide Westphalen (1962). 
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O Colégio, de acordo com o documento, abrigava ainda outros propósitos: 

 

Quando da construção da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na 
Ilha do Mel, em 1768, o prédio foi transformado em escritório e residência 
do Tenente Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza, responsável pela 
construção da Fortaleza, sofrendo então sua primeira grande reforma. Em 
1837, com a instalação da Guarda Nacional, o prédio sofre sua segunda 
reforma. A Capela desapareceu em 1896 e suas ruínas ainda podem ser 
vistas no pátio do atual Museu. 

Uma das alas do prédio foi ocupada, em 1827, pela alfândega – ocupação 
que durou até 1911. Com a saída da alfândega, várias outras repartições do 
governo, como o Serviço de Embarque do Exército e o Tiro de Guerra 99, 
tomaram seu lugar. (ibidem, s/d., p.07) 

 

A trajetória de ocupação do Colégio finalmente será encerrada quando é 

criado o Museu em 25 de julho de 1962. 

 

Figura 2 - Imagem da Fachada do Antigo Colégio dos Jesuítas (essa 

parte está de frente para o Rio Itiberê), sem data definida, Paranaguá-PR. 

 Fonte: acervo do MAE 

 

1.2.2. O prédio abriga o Museu de Arqueologia e Artes Populares do Paraná 

(MAAP) 

 

A intenção de ocupar o antigo Colégio como museu universitário estava, de 

certa forma, indicando um pensamento e práticas culturais de Paranaguá mais 

avançados em relação à capital do Estado. Junto a isto, o fato de que a construção 

antiga já sinalizava o espaço para se tornar um museu, tanto pelo símbolo 
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destacado que representava seu histórico, quanto pelas políticas culturais vigentes, 

como já se ressaltou, de valorização do patrimônio e da cultura locais. Essa 

tendência para a criação do Museu também é lembrada no já citado catálogo relativo 

à história do Colégio. Segundo o texto, o “fim” da história do Colégio Jesuíta é 

quando o espaço se torna museu: 

 

A primeira iniciativa, frustrada, de criação de um museu nas dependências 
do antigo Colégio dos Jesuítas partiu do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, 
num proposta ao Senado em 1925. 

Em 1937, ameaçado de ruir, o prédio foi tombado pela então Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), iniciando-se em 1948 
sua restauração, que prolongou-se até 1953. 

Graças à iniciativa e a proposta museológica do Professor Loureiro 
Fernandes, em 1958, a guarda do prédio foi confiada à Universidade 
Federal do Paraná. A Universidade, por intermédio do Departamento de 
Antropologia, organizou o Museu de Arqueologia e Artes Populares (MAAP), 
inaugurado em 25 de julho de 1962. (CATÁLOGO DO MAEP, s/d., p. 09) 

 

A intenção em criar o Museu em Paranaguá já existia em Loureiro nos anos 

1930 (FURTADO, 2006), quando ele estudava manifestações culturais da região, 

como o cotidiano dos caboclos, os saberes da população caiçara, brincadeiras e 

festas religiosas; além da sua preocupação com a conservação dos sambaquis8 

existentes na região litorânea. 

A integração entre os governos do Estado, do Município e outros segmentos 

da sociedade local foi fundamental para que o “Museu de Paranaguá” funcionasse. 

Existiu até uma proposta de criação da Sociedade dos Amigos do Museu, 

incentivada pelo Professor Loureiro e por Bento Munhoz da Rocha, então 

governador do Paraná. A referida Sociedade chegou a ter uma diretoria provisória 

indicada em 5 de dezembro de 1953 (FURTADO, op. cit., p. 247). Com 

personalidade jurídica criada através de estatuto registrado, a Sociedade auxiliaria o 

Museu nas relações de recebimento e aproveitamento de verbas provenientes do 

setor público. Entre os objetivos do anteprojeto do estatuto estavam: a preocupação 

                                            
8
 Sambaquis: “são sítios arqueológicos encontrados em parte significativa da costa brasileira que se 

apresentam como uma plataforma erguida com restos faunísticos, constituindo muitos deles local  de  
sepultamento dos humanos”. (Retirado de GASPAR, Maria Dulce. RESENHA de CASTRO FARIA, 
Luiz de. 2000. Antropologia: Escritos Exumados 2. Dimensões do Conhecimento Antropológico. 
Niterói, RJ: EDUFF, 438 pp. In: MANA vol.6 n.2 Rio de Janeiro Oct. 2000.  P.171-173 
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com a conservação monumental do edifício; colaboração com as atividades; 

contribuição com as coleções; entre outros. No entanto, a saída de alguns membros 

pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá (IHGPG) em busca 

do fortalecimento do próprio Instituto inviabilizou a continuidade do processo de 

criação desta Sociedade. 

Em 1958 a Universidade do Paraná (UPR) assina um convênio com a DPHAN 

para bancar o projeto de um museu dedicado à Arqueologia e às Artes Populares. O 

referido projeto deveria estar de acordo com os critérios necessários para uma 

política de preservação de patrimônio aliada ao nome daquela Instituição. 

Segundo Furtado (op. cit., p. 65), para Loureiro, o objetivo em divulgar o 

patrimônio através dos temas propostos no projeto deste museu favoreceu a 

credibilidade junto à DPHAN. Em seu projeto, o autor sugeriu ainda a instalação de 

um Instituto de Pesquisa no Litoral (sediado no MAAP), o que aos poucos foi se 

realizando. As dificuldades estavam presentes na disputa por recursos financeiros 

oriundos da DPHAN e no processo de sua legitimação oficial, tanto no espaço físico 

(entre a UPR e o IHGPG) quanto com a temática do museu. 

Através de um ofício de novembro de 19579, o então reitor da UFPR, Flávio 

Suplicy de Lacerda, apresenta o Professor Loureiro ao diretor do ensino superior do 

Ministério de Educação e Saúde, sinalizando a organização do Departamento de 

Antropologia na Universidade e do MAAP, a ser instalado em Paranaguá. Com este 

procedimento administrativo e o contato direto, através das trocas de 

correspondências entre Loureiro e Rodrigo de Melo Franco (Diretor do SPHAN, 

órgão vinculado/regimentado pelo Ministério da Educação na época, que substitui a 

DPHAN), a utilização do patrimônio arquitetônico em Paranaguá adquire uma 

relevância museológica, “além da consolidação da pesquisa acadêmica nas áreas 

de Arqueologia e etnologia” (FURTADO, op. cit., p. 266) no litoral e no Estado. 

Assinado o convênio em 17 de julho de 1958, as finalidades do Museu, de 

acordo com as cláusulas estabelecidas no documento, eram as de servir à pesquisa 

científica, promover educação popular, criar um Instituto Universitário como parte do 

Instituto de Pesquisa (daquela Universidade), entre outras. (FURTADO, op. cit.) 

                                            
9
 Ofício de nº1243/57 em 25 de novembro de 1957 (FURTADO, 2006, p.266). 
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Criadas duas divisões, a estruturação do Museu também é descrita no 

catálogo supracitado: 

 

Na estruturação do MAAP, criou-se uma Divisão de Arqueologia Pré-
Histórica Brasileira, suplementando as atividades de pesquisa e estudos da 
Universidade. A temática Cultura Tradicional Popular é tratada em outra 
Divisão, que recuperou as técnicas populares-tradicionais europeias da fase 
pré-industrial introduzidas na região. Com peças de acervo do Centro de 
Ensino e Pesquisas Arqueológicas (CEPA) e do Departamento de 
Antropologia

10
, montaram-se exposições nas várias salas do prédio, 

obedecendo-se a um roteiro evolutivo de técnicas: as pré-históricas, as 
populares-tradicionais e as indígenas. (CATÁLOGO DO MAEP, s/d., p.11)  

 

Essas divisões eram chefiadas por profissionais das áreas correlatas, com 

diploma de curso superior reconhecido no país, indicados pela Direção do Museu, 

obedecidos os trâmites burocráticos da Universidade e com aprovação do Reitor11, 

salvo casos excepcionais de contratação de pessoal externo. 

Nessa etapa de criação e organização do Museu, os assuntos de museologia 

e relatórios anuais e mensais de interesse da DPHAN, de seu diretor e as atividades 

principais eram enviados à Divisão de Patrimônio que prestava assistência técnica 

ao MAAP12. Além da assistência técnica, a DPHAN propunha orçamentos para 

contribuir com as coleções do Museu e participava no desenvolvimento de 

pesquisas ou estudos para publicações relacionadas ao tema das Artes Populares. 

Já a verba para a manutenção desta instituição sob a responsabilidade da 

Universidade. 

Assim, de acordo com Furtado, a DPHAN possuía uma função técnica, a de 

conselheira das diretrizes museológicas e museográficas, enquanto a Universidade 

do Paraná (à época, tão somente UPR) era a responsável pela execução do 

funcionamento “em si” daquele espaço. 

                                            
10

 Na década de 1990, o acervo de etnologia indígena do DEAN é doado ao Museu. Isso será 
abordado posteriormente. 
11

 O atual regimento também está ligado às questões da Reitoria, pois a direção do Museu assim 
como as chefias das divisões acompanham a gestão de 4 anos do Reitor, podendo este mudar ou 
não quem é o responsável pela direção do MAE, bem como o quadro dos funcionários. Os 
funcionários administrativos são sempre do quadro administrativo da UFPR, exceto os que a própria 
UFPR terceiriza. 
12

 Alguns documentos podem ser encontrados nas pastas de documentos das décadas de 1960 a 
1970, na reserva técnica do MAE, na sala especial da UNIDOV. Na atualidade, o IPHAN continua 
sendo o órgão que acompanha as mudanças no Museu, tanto físicas quanto em matéria de 
exposições, dado o caráter deste em ser um “bem tombado”. 
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Para entender essas relações interinstitucionais, cabe esclarecer, de maneira 

breve, sobre a patrimonialização e como esse processo influenciará no “bem 

tombado”. A construção antiga demanda reformas e restauros constantes, devido à 

exposição contínua a condições climáticas (o Colégio sofre diretamente sob a 

umidade da Baía de Paranaguá) e o IPHAN exige, como reconhecimento de “bem 

tombado”, a constante preservação de suas características originais ou próximo a 

isso. Portanto a execução de projetos de restauro é permanente naquele edifício, e 

sua função de museu enquanto espaço também dedicado a exposições, reforça 

ainda mais a necessidade de transformações no espaço. Cabe lembrar que estas 

são sempre reformas que não podem alterar ou alteram minimamente seu aspecto 

original. 

Um bem patrimonializado permite que a sociedade à qual ele pertença possa, 

a partir do imaginário por ele suscitado, estabelecer conceitos a cerca de sua própria 

história e memória. A identidade de uma sociedade, ou de um grupo, sempre está 

pautada em elementos tanto materiais quanto imateriais comuns que permitem 

àqueles, a identificação como coletivo. A valorização daqueles bens é eficaz, pois 

ela permite aos sujeitos sua identificação com o coletivo. (GONÇALVES, 2002) 

Essa relação com a história e memória pode também ser compreendida 

através do que Roy Wagner (2010) considera como centros culturais e sua função. 

Para o autor, os “centros culturais” ou “cultura” remetem a um determinado tipo de 

instituição: as instituições culturais, que não fazem parte do cotidiano “estrutural” da 

vida humana.  

Nesses centros os documentos, registros e outros elementos são 

armazenados para que a cultura seja “mantida”. Ainda, para o autor, o que diz 

respeito às instituições culturais de uma cidade (no caso, sociedade ocidental) está 

além do cotidiano, regido por normas distintas: 

 

As “instituições culturais” de uma cidade são seus museus, bibliotecas, 
orquestras sinfônicas, universidades e talvez seus parques zoológicos. É 
nesses santuários especializados, mantidos à parte da vida cotidiana por 
regulamentos especiais, subsidiados por fundos especiais e cuidados por 
pessoal altamente qualificado, que os documentos, registros, relíquias e 
corporificações das mais altas realizações humanas são preservados e a 
“arte” ou “cultura” é mantida viva. A ideia de um “conservatório” musical é 
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um bom exemplo, pois ele provê uma atmosfera reverente para a prática de 
estudos, ensaios, recitais e concertos, essenciais à “vida” da música. As 
instituições culturais não apenas preservam e protegem os resultados do 
refinamento do homem: também o sustentam e propiciam sua continuidade. 
(WAGNER, 2010, p. 55) 

 
 

Para Wagner, a imagem convencional da cultura de um grupo (ocidental) tem 

suas bases na ciência, na arte e na tecnologia. É a soma total das conquistas e 

realizações que estimulam a definição da ideia de “civilização”. Essas invenções e 

descobertas possuem lugares específicos que legitimam a cultura convencional 

destinados à sua preservação, ao seu ensino e a sua ampliação (por meio de 

projetos e pesquisas). Esse ato de preservar os tantos elementos e ações de “nossa 

cultura”, de acordo com o autor, faz dela sua existência em sentido amplo e restrito, 

ao mesmo tempo. O contexto cultural reafirma ou reconhece os significados destas 

“ações” que surgem e passam a ser praticadas. 

Essa questão pode ser ampliada com a contribuição do trabalho de 

Gonçalves (2002), a partir da análise feita sobre as narrativas dos dois primeiros 

diretores do IPHAN, na época SPHAN e DPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade 

e Aloísio Magalhães. Nesta análise, o autor observa que ambos, embora distintos na 

forma de olhar e argumentar acerca da questão patrimonial no Brasil, possuíam a 

preocupação em manter a atenção sobre a continuidade da cultura e da 

preservação. Ambos descrevem um suposto risco de desaparecimento daquelas, 

categorizado como “retórica da perda” por Gonçalves. Os argumentos desses 

dirigentes de um órgão que regula o patrimônio cultural da sociedade está pautado 

sempre, dadas as devidas diferenças, em divulgar e conscientizar toda a sociedade 

da necessidade urgente da preservação. A construção desses argumentos se 

baseia, tanto em um passado rico de memórias e monumentos, quanto a partir da 

construção de uma Nação considerada rica pela sua diversidade cultural e que, 

mesmo com estas diferenças se mantém unido, através das memórias, ou dos 

registros materiais e imateriais que dizem respeito à Unidade Brasil. 
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A primeira exposição 

Considera-se como “primeira” a exposição que começou a ser montada a 

partir da inauguração do MAAP no ano de 1963. Organizada por Loureiro Fernandes 

contemplava as duas divisões existentes no Museu: Arqueologia e Artes Populares. 

Loureiro contou com o auxílio da museóloga do Museu Paranaense, Marília Duarte 

Nunes13, Igor Chmyz, entre outras pessoas do Departamento de Antropologia da 

Universidade. A montagem levou cerca de dez anos e contou com objetos e 

materiais coletados de viagens e trabalhos de campo, trocas de objetos entre 

instituições, compras, doações e também a partir de comodato14 com o Museu 

Paranaense. 

A missão do museu era valorizar a evolução das técnicas de sobrevivência e 

o conhecimento produzido pelo Homem (ser humano) desde a pré-história mundial 

concomitantemente à produção do indígena brasileiro e seus colonizadores, 

passando pela “tecnologia primeva”, a era pré-industrial, chegando aos indivíduos 

contemporâneos e suas expressões “artesanais” (no sentido atribuído pelo professor 

Igor, em entrevista). 

Além disso, pode-se apontar uma preocupação museológica em relação ao 

público, no que diz respeito a uma forma de comunicar, quando a museóloga Marília 

Duarte Nunes cita o termo “dinamizar”. 

No objetivo básico do plano de exposição, de acordo com Nunes (1966), 

estava  

 

(...) a necessidade de se documentar a dinâmica das técnicas nos vários 
aspectos da cultura material do homem brasileiro. 

 

 

 

                                            
13

 Marília Duarte Nunes descreve detalhadamente o processo e a forma dessa exposição a qual o 
professor Igor Chymz se refere na entrevista (NUNES, 1966). 
14

 Comodato: s.m., rubrica jurídica: empréstimo gratuito de coisa não fungível, que deve ser restituída 
no tempo convencionado pelas partes. Houaiss: 2001. 
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E acrescenta 

 

Assim procedemos louvados na pouca experiência nacional do setor de 
Arqueologia e procuramos através da documentação de técnicas dinamizar 
a apresentação das coleções arqueológicas fugindo àquela mostra 
tradicional das reconstruções de sequencias estratigráficas. (NUNES, 1966, 
p.2) [grifo meu] 

 

Na medida em que a exposição adquiria novos objetos para serem exibidos e 

ocupava espaços do prédio do Museu.  

De acordo com o professor Igor Chmyz, professor aposentado do 

Departamento de Antropologia da UFPR, a exposição transmitia uma única 

mensagem15: 

 

O Museu não visava uma determinada cultura, não se interessava em dizer 
aquele grupo fazia isso, isso e aquilo. O Museu desejava mostrar como 
surgiram as técnicas que permitiu o Homem sobrepujar o ambiente, quer 
dizer, dominar o ambiente e sobreviver. Então aí começa: Pedra. Pedra 
Lascada, Pedra Polida, passando pelo domínio da cerâmica, e... um hiato, 
porque o museu não queria se dedicar muito à etnografia, mas saltar dessa 
evolução inicial tecnológica para a, o que o Loureiro chamava de “Arte 
Popular” (…) E então, aí tratava da tecnologia caipira, tecnologia cabocla, 
pré-industrial. Aí parava, porque aí quando entra a máquina, a coisa muda 
de figura, mas enquanto era artesanato, o Museu enfocou. (Entrevista 
realizada com o prof. Igor Chmyz em 11/11/2010)  

 

A preocupação estava pautada em atender a uma forma dinâmica em termos 

do conteúdo técnico-formal daquilo que era exposto, e com uma apresentação que 

fosse “seletiva e didática” (NUNES, op. cit., p. 2). Essa preocupação com o que 

podemos considerar atualmente como “linguagem expositiva” estava relacionada à 

educação popular16 produzida pelo espaço museológico. 

A exposição denominada “Evolução das técnicas” foi elaborada na medida em 

que se considerava relevante adicionar objetos e informações, como afirma o Prof. 

Igor: 

                                            
15

 Termo utilizado pelo professor Igor Chmyz em entrevista concedida em 11/11/2010 
16

 O termo não será definido aqui por não fazer parte da proposta desta pesquisa. 
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Ela [a exposição] foi sendo complementada. Ele [o museu] teve uma 
exposição, desse caráter, foi uma exposição só. (…) Essas exposições que 
eu estou mencionando, elas foram acontecendo sequencialmente. 

 

Havia dois tipos de conteúdos/mensagens para o visitante acompanhar a 

exposição que diziam respeito ao objeto exposto: a relação entre o homem e a 

matéria prima, tornando-se uma ação e a forma de utilização do objeto produzido em 

função de suas necessidades. 

A interpretação era fundamental para que se compreendesse o que estava 

exposto, e, no caso da seção de Arqueologia, como afirma Nunes (1966), a 

colocação de legendas seria fundamental. No entanto, a própria autora afirma o 

questionamento da museologia ao considerar o excesso de legendas. Sugere então, 

visitas comentadas, guiadas por uma pessoa ou por gravação, para que a 

interpretação fosse minimamente conduzida, como nos grandes museus 

estrangeiros. 

Para solucionar essa questão foram desenvolvidas duas legendas mínimas:  

uma que localizava o visitante pelo tema de acordo com as salas, e a outra os 

detalhes técnicos do acervo que estava nas vitrines, as notas técnicas. 

Ainda de acordo com Nunes (op.cit.), havia dificuldades como umidade, 

pouca iluminação, armários em madeira expostos a insetos e a poeira. Além disso, o 

fato do Museu ser instalado em um Monumento Nacional, um prédio que não podia 

ser alterado em termos estilísticos ou de circulação museológica, dificultava as 

adequações técnicas necessárias para a exposição. 

Cabe destacar nesta exposição a ênfase dada às manifestações “vivas” e 

contemporâneas de âmbito nacional e, particularmente regional, descrevendo 

“grupos específicos” como parte das diretrizes do Museu. Vivas em termos de 

valorização e exposição de manifestações culturais que continuavam a ser  

praticadas no tempo presente. 

O destaque para a relevância dessas manifestações permitiu que a missão do 

Museu fosse além de sua proposta – valorização – estendendo-se em preservar e 
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recuperar o que fosse possível em exposições de longa duração, para registrar, de 

acordo com os recursos da época (fotografia, filmes, gravações em áudio), as 

distintas expressões do “Boi Mamão”, do “Fandango”, da “Dança de São Gonçalo”, 

das “Congadas” entre outras17. 

Sobre a Congada, Chmyz descreve a forma e o conteúdo da exposição 

dedicada ao tema entre as décadas de 1960 e 1970 relatando que: 

 

Por exemplo, a Congada, que foi uma experiência incrível, porque ele 
[Loureiro] usou recursos audiovisuais com jogos [de spot de] de luz e os 
manequins nas figuras desse folguedo com som acoplado. Então era 
completamente escuro o local, ele usou a sala inteira pra isso... A pessoa 
entrava, [e] começava a representação. As pessoas cantando [gravação 
com as vozes], quando aquela pessoa estava cantando [a voz de um 
personagem ali representado] o spot jogava luz no manequim da figura. E 
assim sucessivamente. Então a pessoa que entrasse nesse recinto, ela 
vivenciava como se estivesse assistindo na Lapa, ou qualquer outro lugar 
onde isso [a Congada] acontecia. Com trajes originais que ele havia 
conseguido. [itálicos meus] 

 

Figura 3 – Exposição do MAAP – Congada, década de 1980. 

 Fonte: Acervo MAE 
                       

 

Mas o caráter de museu universitário apresenta dificuldades, como ilustrado 

por Chmyz que discorre sobre as condições de montagem das exposições onde os 

próprios idealizadores executavam a montagem. 

                                            
17

 Loureiro as considera como os “Folguedos Paranaenses” 
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Disso relembra: 

 

E o pior era o seguinte: nós não tínhamos nenhuma infraestrutura. Nós 
tínhamos ideias para a montagem da exposição, tínhamos o material, parte 
do departamento, parte do CEPA

18
 e parte do Museu Paranaense.  Então 

na questão arqueológica, CEPA e Museu Paranaense, na etnográfica 
Departamento [DEAN]. Porque o Departamento possuía uma coleção 
etnográfica muito grande, na época. Então nós selecionávamos de acordo 
com o que estava sendo planejado. Selecionávamos essas peças, 
levávamos então naquela ocasião... e lá chegando, nós pegávamos tinta, 
pincel, ficávamos pintando vitrinas, pegávamos chave de fenda, ficávamos 
instalando tomadas de luz, pegávamos martelo e prego e ficávamos 
arrumando as prateleiras. Era um trabalho braçal. Não era só a parte 
técnica, científica da instalação. Quer dizer, foi um absurdo aquilo que 
aconteceu [pela falta de infraestrutura]. Mas se nós assim não tivéssemos 
feito, não existiria a exposição no Museu. 

 

Havia a preocupação da museologia moderna (da época) aliada ao caráter 

universitário do Museu, em termos de promoção de um diálogo efetivo, em termos 

de produção de conhecimento. Mesmo com as dificuldades de infraestrutura para a 

montagem das exposições isso pode ser ilustrado pela frase seguinte de Chmyz: 

(...) Mas aos poucos a exposição foi saindo, inclusive aquela ideia de ajudar 
a interpretação, [sic]... 

 

Essa característica - de universitário - estava inscrita no Museu de 

Arqueologia e Artes Populares inclusive em seu próprio espaço físico, dotado de 

laboratórios para pesquisas nas áreas de Arqueologia e Antropologia. A proposta 

para elaboração de trabalhos e pesquisas científicas já fazia parte do projeto que 

Loureiro pensara sobre aquele Museu.  

A forma e o conteúdo dessa grande exposição, ou melhor, da primeira 

exposição permanente após a inauguração do MAAP, estavam organizados, de 

acordo com a descrição do próprio Igor, da seguinte maneira:  

 

                                            
18

 Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas - UFPR 
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O painel... havia logo na entrada, uma vitrine que mostrava o início [da 
civilização humana]. Então aí nós usamos material original da França e 
moldes de crânios de hominídeos, aqueles que começaram então a lascar.  
E estava com mapas mostrando a parte do mundo onde estava 
acontecendo. Depois... era uma espécie de um hall de entrada, descia a 
escada e entrava nisso e depois na primeira sala. Na primeira sala nós 
montamos outra parede. Um grande painel com plaquinhas de acrílico para 
peneirinhas, com fragmentos de matérias-primas, basalto, diabásico, 
quartzo, [sic] et cetera e tal; que serviram como matéria prima para o 
trabalho de produção de objetos de pedra. Então esse painel dava uma 
ideia dos domínios do ser humano sobre os recursos naturais. Assim 
também foi feito com a cerâmica como eu expliquei. Argila, areia, 
misturando isso então tinha-se a pasta para a produção dos recipientes e 
objetos em geral. Então sempre havia uma preparação para introduzir 
aquele assunto... e mais tarde o Loureiro foi montando outras exposições, 
mas dentro desse roteiro. 

 

 

 

A citação acima descreve também a preocupação museográfica da 

exposição. O circuito deveria sempre estar finalizando um tema e iniciando outro 

sem se perder a relação entre os temas que aparentemente eram distintos. Outro 

destaque dado pelo professor Igor, foi o formato que as exposições do Museu 

possuíam. Diferente dos demais museus brasileiros na época. 

E sobre o roteiro a ser seguido, no dizer sobre a tecnologia, Igor afirma que: 

 

Esse enfoque do Loureiro de tecnologia repercutiu no mundo inteiro, porque 
foi um museu que inovou a maneira de expor. Porque quando você enfoca o 
domínio do trabalho na pedra, você mostra com os objetos, que podem ser 
paranaenses, europeus,... Porque a origem desse trabalho está mais lá, na 
África e na Europa. Então nós tínhamos,... temos peças originais que foram 
conseguidas há muito tempo. Então isso tudo estava exposto lá. Na técnica 
cerâmica eu cheguei a produzir com argila as etapas de produção de 
cerâmica. Do rolete, do tempero da pasta [sic]. A peça confeccionada. E 
depois os objetos arqueológicos expostos. Não só arqueológicos, mas 
também os etnográficos, [por] que os índios continuaram fazendo panelas 
de barro. E o caboclo também. [itálicos meus] 
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Essa citação acima mostra a relação que Loureiro fez entre as coleções 

arqueológicas com as etnográficas e com as de Arte Popular19, em função da 

“mensagem” 20 que queria mostrar. 

E continua assim a descrever a estrutura do circuito museográfico no MAAP 

para a exposição: 

 

E depois mais na parte de baixo [no “subsolo” do edifício], entrava a parte 
da tecnologia caiçara, cabocla. Voltada à exploração dos recursos do mar... 
Entra a canoa, não é que seja a canoa [em si], é como a canoa era 
construída, era falquejada desse jeito, tinha uma técnica de [sic] fio, tudo 
isso... Então tudo isso era mostrado. Como é que o caboclo produzia farinha 
de mandioca? Ele [Loureiro] conseguiu peças seculares que estavam 
perdidas lá no mato, no litoral; ele trouxe e montou lá no Museu. Então são 
equipamentos que se destinam a uma certa produção mas que envolvem 
uma tecnologia. A própria construção daquele equipamento tem uma 
tecnologia incrível. São pinos, rodas dentadas, que exigem um trabalho 
manual de confecção. Então assim ele acabava o roteiro. Eu trabalhei mais 
na parte arqueológica e um pouco na parte etnográfica, naquela transição. 
O Loureiro ficava mais na parte de folclores, de etnografia cabocla. Do 
registro tecnológico do caboclo. E assim foi. O museu abria com muita 
dificuldade porque não tinha pessoal de apoio, a Universidade não dava 
[não tinha] pessoal [funcionários o suficiente]. 

 

 

Figura 4 – Exposição MAAP – cozinha cabocla, década de 1980 

 

Fonte: Acervo MAE 

 

 

                                            
19

 O conceito não será descrito nesta pesquisa porque não faz parte do objeto de estudo. 
20

 O trecho da entrevista que fala sobre isso está na p.29 deste.  
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No trecho anterior a este último, sobre o enfoque da exposição, citado por 

Chmyz, pode-se refletir sobre a questão do trabalho como categoria de registro, de 

memória. (vide grifos)  

Para Wagner (2010), tendo o trabalho como categoria de análise da 

sociedade, como base do sistema de crédito, em termos monetários, outros 

aspectos também são medidos em termos de quantidade, como o tempo, recursos e 

trabalho; e de base abstrata, são os direitos e deveres. 

O trabalho enquanto significante de produção como questão central e 

elementar de nossa cultura, faz com que, de acordo com Wagner, a “cultura” esteja 

dotada de um valor relacionado tanto à produção quanto ao acúmulo, 

consequentemente e principalmente à cultura da “sala de ópera”. Portanto, a cultura 

é produzida e ao mesmo tempo, produtiva. Ou seja: é criada e continua, em 

“colaboração” a produzir: técnicas, conhecimentos, etc. 

Essa questão ao mesmo tempo é justificada pela eficácia da cultura: a partir 

do que esta produz faz com que os próprios valores culturais sejam orientados a 

partir da produção. Para isso, a cultura é segmentada em dois sentidos, na vida e 

trabalho cotidiano, de maneira restrita. O sentido da cultura para Roy Wagner está 

relacionado a um acúmulo histórico e normativo para a cultura como um todo: como 

uma apuração ou requinte humano, uma “evolução” em função da produção e 

acúmulo. Esse enaltecimento dos desafios conquistados é uma forma de 

estabelecer uma relação com a ampla e abstrata noção de “cultura”, em busca da 

diminuição da ambiguidade do termo. 

A “nossa” [cultura ocidental], diz ele, está pautada na preocupação com aquilo 

que foi produzido, o “resultado final” e não seus criadores, como afirma no seguinte 

parágrafo: 

Na medida em que produzimos “coisas”, nossa preocupação é com a 
preservação de coisas, produtos, e com as técnicas de sua produção. 
Nossa Cultura é uma soma dessas coisas: conservamos as ideias, as 
citações, as memórias, as criações. E deixamos passar as pessoas. Nossos 
sótãos, porões, baús, álbuns e museus estão repletos desse tipo de Cultura. 
(WAGNER, op. cit., p.60) [itálico meu] 

 
Podemos perceber que a preocupação museológica da época, de acordo com 

os relatos do professor Igor e dos registros da museóloga Marília Nunes, vai de 
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encontro ao que Roy Wagner problematiza. Mas não pode ser considerado que a 

exposição do MAAP a qual o professor Igor se refere, esteja diretamente relacionada 

às questões apontadas por Wagner. Pode-se apenas refletir sobre... Afinal o que os 

museus expõem está relacionado ao que seus organizadores consideram acerca do 

mundo e da cultura? Talvez sim, talvez não. 

Embora o Museu possa nos permitir conhecer cultura do outro, questões 

relacionadas a isso podem rondar; tanto no modo de fazê-la, quanto na forma com 

que a própria instituição concebe o outro e, principalmente, sua cultura (material, no 

caso). Como se todas as culturas no mundo fossem dotadas dos mesmos aspectos 

que a nossa. Diz Wagner: 

 

 Sob a égide protetora de nossas „instituições Culturais‟ [como o museu, no 
caso] construiu-se uma série de culturas distintas e uma concepção geral de 
cultura em todos os aspectos análogas ao nosso sentido „marcado‟ de 
Cultura, como um acúmulo de grandes ideias, invenções e realizações”. 
(WAGNER, op.cit., p.64) 

 

As décadas iniciais de existência do MAAP foram marcadas por momentos 

diferentes e complementares. Nos anos 1960, o Museu é inaugurado em 1963 com 

sua exposição montada ao longo dos anos. Essa montagem que durou cerca de dez 

anos, ficou como exposição permanente por cerca de trinta anos. O Museu nesse 

período não era apenas um espaço expositivo, promovia cursos de Arqueologia e 

desenvolvia pesquisas, junto com o DEAN e o CEPA. 

Na década de 1970, foram feitos dois volumes de uma publicação do Museu 

chamada de “Cadernos de Artes e Tradições Populares”, mas que, por falta de 

verba e atenção dada a outros aspectos mais urgentes do Museu, foram publicados 

apenas dois cadernos, em 1973 e 1975, com artigos de pesquisadores sobre temas 

de folclore e artes populares. O objetivo desses cadernos, de acordo com Loureiro 

Fernandes21 era complementar e estimular a produção e o conhecimento acerca 

desses temas no país “em prol de melhor conhecimento da Cultura Popular 

Brasileira” (Cadernos de Artes e Tradições Populares, Ano I, 1973, p.5). 

                                            
21

 Caderno de Artes e Tradições Populares: 1973. (texto de apresentação deste volume). 
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Na década de 1980, o circuito da exposição permanece, e outras atividades 

são desenvolvidas paralelamente com o público, como oficinas e atividades diversas 

para reforçar a relação entre o Museu e a população da cidade de Paranaguá. 

Loureiro Fernandes deixa de dirigir o Museu em 1979 e a partir da década seguinte, 

apenas mulheres dirigiram o Museu, até então. Em meados dos anos 1980, depois 

de assumirem outras diretoras22, alguns funcionários23 recordam a gestão de 

Virgínia Andersen entre 1984 a 198824, como socializadora do espaço do Museu 

para com a comunidade parnanguara: 

Foi boa porque ela abriu espaço pra comunidade, ela socializou o museu e 
não mexeu em nada [na exposição permanente, muito admirada pela 
população local], ela enriquecia com exposições direto, temporárias... (A., 
em conversa informal em dezembro de 2010) 

 

Outro funcionário complementa: 

E foi com isso que o museu ficou conhecido pela sociedade (B., em 
conversa informal em dezembro de 2010) 

 

O funcionário “A” continua: 

 

Tinha atrativos, o clubinho [das crianças], a biblioteca, nós tínhamos uma 
bibliotecária... depois ela foi embora e aí a biblioteca ficou meio à deriva. E 
nunca mais... (A., em conversa informal em dezembro de 2010) 

 

O funcionário “B” destaca as atividades do museu como festivas, e que 

chamavam a população local para o espaço: 

E toda uma festividade relacionada ao Museu, relacionada ao Dia do Índio 
tinha festividade; chamavam a banda da Polícia Militar para tocar lá; tinha 
missa... Começou a mudar a imagem do Museu pela população [que estava 
distante] (B., em conversa informal em dezembro de 2010) 

  

A riqueza da exposição foi destacada pelos funcionários, que diziam que “foi a 

melhor época do Museu” (funcionário C), pois tinha muitas coisas da cultura que 

                                            
22

 Maria José Menezes depois do professor Loureiro e Regina Campos, mas não foi encontrado 
registro documental com nomes e outras informações, sabe-se por conversas informais durante a 
pesquisa. 
23

 Pediram que não fossem identificados, por isso os chamo de “A”, “B” e “C”. 
24

 Não se pode afirmar com exatidão pelos mesmos motivos da nota 24.  
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eram ali relembradas, como um personagem retratando o Mestre Vitalino e sua arte 

em cerâmica (do Nordeste), a contribuição da Professora Marília do Design, que 

colaborou com a criação de bonecos para ilustrar o uso do engenho da cachaça e os 

bois, na cozinha cabocla, a sala da pesca que ilustrava com um barco montado em 

um cenário de areia com uma casa de palha... Tudo isso recordado pelos três 

funcionários com ares de nostalgia reforçam a riqueza da década de 1980 no Museu 

e por consequência, a quantidade grande de registros encontrados nos Livros de 

sugestões e críticas, objeto de análise dessa pesquisa. 

Figura 5 – Cultura Caiçara – Exposição MAAP, década de 1980 

Fonte: Acervo MAE 

 

 

O final dos anos 1980 foi recordado por alguns funcionários com pesar: a 

transformação na exposição não foi aprovada (subjetivamente) por eles, que citaram 

que as mudanças não melhoraram, e que algumas coisas que foram tiradas, como 

partes da exposição, deixaram uma lacuna, sem sentido. 

Para dois funcionários, essa mudança não foi boa para o Museu, um diz em 

função da diminuição do número de visitantes: 

 

[essa mudança] foi uma das causas de cair o movimento, ele fica mais 
fechado com essa coisa de universitário, e os Livros de registros de 
Sugestões diz: „Cadê isso? Cadê a casa cabocla? Cadê aquilo?‟... (A., em 
conversa informal em dezembro de 2010) 
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E para o outro, pela não ocupação dos estudantes universitários para fazer 

jus à mudança estrutural do Museu: 

 

Se é um museu universitário, cadê os universitários? Pra fazer pesquisa 
sobre o museu...? (C., em conversa informal em dezembro de 2010) 

 

No final da década, assume a direção do Museu a professora e museóloga 

Maria Regina Furtado, e o MAAP começa a ser reestruturado. A exposição 

permanente é alterada, algumas peças são tiradas do circuito, e outras mudanças 

preparam as transformações seguintes, o Museu irá mudar sua concepção e 

nomenclatura, pois a partir de 1992 torna-se o Museu de Arqueologia e Etnologia de 

Paranaguá (MAEP). 

 

1.2.3. Um breve intercurso: o MAEP 

 

Na década de 1990, o direcionamento dado pela gestão do Museu, na época, 

para a história regional como foco das suas atividades, rompeu com a temática da 

exposição de longa duração que ali permanecia já por mais de 20 anos. A cultura 

popular continuou sendo abordada, e recebeu nova configuração, na medida em que 

a diversidade passou a ser mais valorizada em termos de detalhamento e outros 

dados. As áreas reservadas à Etnologia e Arqueologia, no entanto, ficaram restritas, 

em espaços menores e sem novas contextualizações. 

Nesta nova etapa, houve fragmentação do acervo, antes composto de muitas 

peças emprestadas, sendo algumas devolvidas, e outra parte encaminhada à 

reserva técnica. Com mudanças na sua estrutura e direcionamento, o Museu 

estabelece novos convênios para recuperar o histórico da construção do Colégio e 

da primeira ocupação da Congregação Jesuíta. A situação estrutural do prédio 

estava precária, por conta da falta de recursos ou da excessiva burocracia em 

consegui-los. Apesar disso, reformas no interior do prédio possibilitaram a 

disposição de vitrines com objetos referentes aos religiosos fundadores. Para 

efetivar tais alterações, o Museu foi fechado para visitação pública entre os anos de 
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1991 a 1995. Como resultado desse processo, o espaço físico aumentou em função 

da mudança da reserva técnica e da biblioteca para o terceiro andar do prédio do 

Instituto Brasileiro do Café, em Paranaguá, cedido pelo governo federal. Esse novo 

espaço para a reserva é descrito em entrevista com a Profa. Márcia Kersten. 

Simultaneamente, houve mudanças internas na UFPR a partir da gestão do novo 

reitor, o professor Carlos Alberto Faraco (1990 a 1994). Kersten relembra: 

 

Quando a gente [PROEC
25

] assumiu o Museu em 1990, a edificação estava 
com problemas gravíssimos de telhado, de infiltração e muitas outras 
coisas. Tinha sempre falta de recurso alocado, porque como ela [a 
edificação] estava subordinada ao gabinete do Vice-reitor [nas gestões 
anteriores], burocraticamente, dentro da universidade, é difícil alocar 
recurso... Então, fizemos um projeto junto com a Profa. Regina [Furtado, 
diretora do Museu na época] para, pelo menos, minimizar o que existia no 
Museu de termos de dificuldade maior. Então, foram consertados telhado, 
os vazamentos, etc. etc. Mas o piso do 2o. andar estava muito precário, aí o 
Prof. Mário Pederneiras [Vice-reitor] junto com o Governo Federal, 
conseguiu um prédio que era do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, que 
era no centro de Paranaguá, e nós conseguimos lá, acho que 1200m², um 
negócio assim....,bem grande mesmo, e pra lá deslocamos então toda a 
biblioteca, toda a reserva técnica e o [setor] administrativo, os laboratórios... 
E o prédio [a sede do Museu], então, ganhou oxigênio! E com esse ganho 
de espaço nós pudemos, vamos dizer assim, fazer alguma medida 
emergencial de sustentação daqueles pisos todos que estavam com 
dificuldades e caindo, etc. Tudo emergencial. 

 

A mudança de direção, assumida então pela Profa. Maria Regina Furtado, vai 

atuar, inclusive, na nova denominação do MAAP em 1992, que nesse momento 

passa a se denominar Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (MAEP). 

As transformações são ressaltadas pela Profa. Márcia Kersten: 

 

Quando o professor Salamuni
26

 foi Reitor, nós - o Departamento de 
Antropologia - fizemos uma comissão e fomos conversar com ele para ver a 
possibilidade do Departamento [de Antropologia] indicar, de novo, o diretor 
do Museu [até então, a indicação era feita pelo Reitor]. Como Maria Regina 
tinha vindo de outra universidade, transferida (...), e ela era de formação em 
Museologia, então calhou a coisa. Nós tínhamos um nome que tinha 
disponibilidade (…). A Regina topou assumir o Museu, e ela assumiu acho 
que foi em 1986

27
, se não me falha a data..., mais ou menos isso. O 

Departamento tinha bastante presença [participação em conselhos, etc.] no 

                                            
25

 PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. 
26

 Prof. Riad Salamuni, Reitor da UFPR no período 1987-1990.  
27

 Foi em 1989, de acordo com alguns funcionários que trabalharam nessa época. 
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Setor de Humanas, na época, então nós tivemos essa condição e ele 
[Salamuni] aceitou… 

 

Com todo esse processo, mudanças no próprio Museu aconteceram, de 

acordo com a Profa. Márcia Kersten: 

 

O regimento interno é mudado, é alterado. A estrutura da exposição muda. 
“Por que Etnologia?!” Porque essas peças da Antropologia [Departamento] 
foram para lá, então a coleção de Etnologia robusteceu-se, ficou maior. Nós 
[professores do DEAN ligados diretamente ao museu] tínhamos condição de 
que o Museu fosse [também] de Etnologia. Até era uma forma de dar uma 
resposta para o Departamento de quão importante era a exposição [desse 
acervo doado] para o Museu. Ele já tinha seu acervo de etnologia indígena, 
mas indo esse outro acervo ele ficou maior. 

 

Os anos 1990 foram marcados por grandes transformações no Museu. A 

alteração na nomenclatura é um reflexo da mudança ou inclusão de maior 

quantidade de elementos da etnologia indígena, além das mudanças de 

compreensão sobre a Museologia. Muda a direção, muda o olhar. Esse fato é 

sublinhado pela Profa. Kersten, ao contar que: 

 

Até os anos 1990, quem dirigiu o Museu não era ligado à área de 
Museologia, apesar de serem pessoas interessadas, mas não eram da área 
de Museologia. Quando a Regina assumiu, ela montou um corpo científico, 
digamos assim, que lhe dava apoio. As discussões não saíam só da pessoa 
do diretor, saíam desse grupo. A Profa. Zulmara [Posse, vice-diretora] 
estava fazendo doutorado na USP; a Beatriz [sic] também estava fazendo 
doutorado na USP, a outra professora, também fazia doutorado [sic]. A 
Regina tinha terminado o mestrado, então eram outras cabeças a pensar; 
trouxeram muita gente para [pensar]. Mesmo os criadores do Museu são 
trazidos pra cá, quem lá trabalhou, junto com o Prof. Loureiro, para 
repensar, os que estavam vivos à época..., para repensar esse Museu. 
Então, ele [o Museu e suas mudanças] foi feito não assim, 
atabalhoadamente, mas foi respondendo à emergência; mas essa resposta 
emergencial já continha uma reflexão (…). 

 

A mudança, da qual alguns funcionários se desgostaram28, tinha uma 

justificativa em relação ao próprio prédio, como nos conta Kersten: 

 

                                            
28

 Em conversa informal, pediram-me que não fossem citados. 
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Nós tínhamos por objetivo retirar [a exposição inicial], porque como o 
edificado é um bem tombado, se não tivesse nada lá dentro, só ele por si já 
merecia visitação, porque é um “bem tombado”, é o único de três andares 
do século XVIII do sul do Brasil. Então, tem essas coisas! O que a gente 
queria era oxigenar o espaço, abrir as portas, deixar as pessoas olharem os 
vãos. Que o olhar fosse em direção à Rua da Praia e se olhasse o rio. 
Essas coisas que a gente tinha por objetivo: incorporar o edifício ao Museu, 
transformar o Museu também num acervo, também em algo a ser visto, a 
ser inquerido. Essa exposição que a Regina montou foi para expandir o 
Museu às áreas que até então que estavam com os administrativos, a 
reserva técnica, etc. [itálicos meus] 

 

Alterações no caráter de uma exposição são consequências normais em 

função do tempo e de novos conceitos e/ou teorias. A exposição inicial, criada e 

exposta entre os anos 1960 e 1980 pelo MAAP, já não possuía uma linguagem 

“adequada” ao público dos anos 1990, além de não atender a mudanças nos 

estudos antropológicos e museológicos. 

A questão da identidade e as práticas culturais passaram a ser consideradas 

a partir de uma perspectiva de pluralidade, através de uma exposição que destacava 

a existência da diversidade cultural, ao contrário da concepção primeira, que 

mostrava a existência de uma (suposta) uniformidade ou unidade cultural, sob uma 

perspectiva evolucionista, como relatou o Prof. Chmyz29. A necessidade da mudança 

é comentada por Kersten: 

 

[A forma de expor] muda porque a ideia na época era não reforçar essa 
visão de linearidade com relação à evolução, apesar de que você tem uma 
evolução física, que você pode ser marcada por etapas e momentos 
significativos. Isso porque, como tem muita visita de escola, então a ideia 
era não reforçar essa linearidade e mostrar a diversidade das expressões 
culturais e trazer pra lá [para o Museu] as expressões do Paraná e do seu 
litoral, do caiçara. Era esse o objetivo principal naquele momento. Foi isso 
que orientou..., que é um dos orientadores desse processo. 

 

Essa mudança nas exposições, na estrutura e forma de lidar com o Museu 

não foi aleatória. Assim como à época do professor Loureiro, que fora auxiliado pela 

museóloga Marília Duarte Nunes, nos anos 90, há outro acompanhamento 

especializado. Kersten descreve: 

 

                                            
29

 Referente ao trecho da entrevista transcrito na página nº 29. 
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Daí houve um projeto museológico, museográfico; veio a Cristina Bruno 
[museóloga], que nos ajudou, lá da USP; que tem feito assessoria no Brasil 
inteiro nessa área de museus. Inclusive mudamos a entrada do Museu, que 
seria pela Rua da Praia e a saída lá por cima, como é o prédio. A entrada 
dele, original, era lá em baixo [Rua da Praia] e lá em baixo [pátio] deveria 
existir um cafezinho, uma venda de souvenirs, livros, etc., que acabou não 
acontecendo por falta de pessoal. O maior problema do Museu é [falta de] 
pessoas, é gente pra trabalhar lá, são técnicos. Não tem! A Universidade 
não assumiu o Museu como órgão seu como instituição que faz parte da 
Universidade. [sobre esse descaso de falta de funcionários, em função da 
falta de concursos] (…). A parte exposta de Arqueologia precisou ser 
alterada em função da museologia aplicada no Museu. Essa alteração 
reduziu o número de peças expostas em função da falta de informações 
técnicas de algumas peças. 

 

Kersten explica acerca de como ficara a parte de Arqueologia, na época: 

 

Até que tinha um espaço bastante grande a Arqueologia (...), principalmente 
porque o acervo é bastante grande. Só que era um acervo que não era 
catalogado de acordo com as regras técnicas, científicas... Então, como é 
que você ia expor tudo sem saber também como comunicar aquilo com o 
público? Então isso foi um cuidado. [itálicos meus] 

 

O processo de interação com o público é demonstrado pela intenção acima 

ressaltada (em itálico), e nos incita a refletir sobre a dimensão das mudanças no 

Museu. Nelas, a preocupação com o conteúdo e o formato de expor também está 

pautada em considerar o público como sujeito interativo com o Museu. Além disso, 

outras atividades também foram executadas, conforme relembra Kersten: 

 

(...) e começamos a usar o Museu com outras atividades, por exemplo, levar 
Coral [da UFPR], várias vezes; também foi o Grupo de Dança, fazer 
apresentação no claustro do museu. Vinham convidadas todas as pessoas 
de Paranaguá, como maneira de fazer um relacionamento com a 
comunidade de Paranaguá. (...) Também a Profa. Regina tinha um trabalho 
com crianças e escolas (…). 

 

Considerar os anos 1990 como de destaque para o Museu faz-nos pensar em 

comparações com seu início, na década de 1960. Dentre elas, uma das questões 

relevantes é a linguagem, que passou por transformações. A parte expositiva sobre 

a cultura caiçara, por exemplo, precisou ser alterada em termos de linguagem, uma 

vez que, passado um longo tempo (quase 30 anos), os visitantes já não eram os 



43 

mesmos, e as gerações mais novas poderiam não compreender muito do que ali 

estava exposto, por já não fazer parte de seu cotidiano. 

Nos anos 1990, então, houve a reconfiguração dessas exposições, e que 

contou também com o auxílio de pesquisas desenvolvidas por cursos de graduação 

da própria Universidade, em que o objeto pesquisado eram os grupos ali retratados 

em exposições. 

 

1.2.4. A atualidade: MAE/UFPR 

 

No final dos anos 1990, especificamente no ano de 1999, o Museu torna-se 

um tipo específico de museu, adquirindo a denominação genérica de Museu de 

Arqueologia e Etnologia (MAE), da UFPR; denominação também adotada em outras 

universidades. Diretoria e quadro técnico se reestruturam para reafirmar o Museu 

enquanto instituição científica, aumentando o estímulo para o contato com a 

comunidade local e a universitária. Atividades de menor tempo (médio e curto prazo) 

foram direcionadas para desenvolvimento e reorganização de exposições e do 

acervo de cada divisão. Como meta de longo prazo, foi pensada a criação de um 

grande centro de pesquisa para recuperar as referências culturais e iconográficas, e 

propiciar a aproximação com a comunidade parnanguara (e geral), a partir da oferta 

de cursos, seminários e palestras. 

É neste momento que, por meio de projetos financiados pelo CNPq30 e/ou 

com o auxílio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, o Museu se reorganiza 

internamente com enfoque nas seguintes tarefas: levantamento e triagem do acervo 

etnográfico indígena e da Coleção Loureiro Fernandes; revisão do inventário geral e 

documentação do acervo; criação de novas fichas de inventário para as peças, com 

o intuito de sistematizar o acervo, adicionando informações básicas quando possível 

(data, origem, utilização, etc.); e a organização do arquivo de documentos, 

fundamental para facilitar o acesso às informações, de acordo com uma mesma 

regra geral para o acervo. Cabe lembrar que o acervo, até então, fora organizado 

sob forma de “coleções” e gerava subdivisões relativas à temática de cada coleção. 

                                            
30

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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Atualmente, e com a mudança da reserva técnica para Curitiba (2005), a 

organização do acervo, embora respeite os nomes das coleções já existentes, está 

pautada em uma “organização universal”, indicada pelas diferentes divisões, cada 

uma com um número de referência. Essa nova organização, auxiliada pela 

museóloga Mariana Westphalen, é criada no intuito de possibilitar agilidade para 

localizar as peças, assim como para organizar exposições com objetos procedentes 

de diferentes coleções, adequando-se aos modernos padrões museológicos. Além 

disso, a organização e adição de informações técnicas e científicas no acervo 

permitem um conhecimento mais aprofundado, principalmente no que diz respeito às 

Divisões de Artes Populares e de Etnologia Indígena31. Estas são constituídas a 

partir de diferentes sistemas de significados, em específicos contextos, e 

expressados através de diversas linguagens, como material, visual e performances, 

entre outras. O registro de informações sobre feitio, execução, utilização e demais 

dados sobre as peças que se tornam objetos museológicos, também colabora com a 

possibilidade de reconhecimento e valorização das mesmas, em termos de 

patrimônio cultural e de preservação, intuito básico dos museus. 

Em 1992, é executado um projeto de Análise e Contextualização do Acervo 

Etnográfico de Artes Populares do MAAP32, que possibilitou o atendimento às regras 

da Museologia, através das alterações necessárias do circuito museográfico, ficando 

prevista a sua realização dentro de dois anos. Assim, acontecia o projeto de 

reestruturação da identidade do MAEP/UFPR. 

De acordo com esse mesmo projeto, no cronograma do documento que lhe 

dá base, consta como atividades para os anos de 1993 e 1994, além da análise do 

acervo e revisão do inventário, a “organização das peças que comporão as 

exposições temporárias e itinerantes; e a confecção de material de divulgação 

complementar a estas exposições”, devendo estas serem executadas em janeiro e 

fevereiro de 1994. Também estava prevista a “Elaboração do Projeto do Circuito 

Museográfico permanente para Fevereiro de 1994”33. 

A criação da Divisão de Documentação (atual UNIDOV) também é desta 

época, e é adotado o projeto intitulado “Recuperação da Memória Histórica do 

                                            
31

Sobre arte indígena no Brasil, vide Lagrou (2010). 
32

 Projeto de pesquisa “Análise e Contextualização do Acervo Etnográfico de Artes Populares do 
MAAP/UFPR” (MAE/UFPR, 1992). 
33

Consta em “Parte 7: Cronograma de Execução” (p. 06) do Projeto de Pesquisa: Análise e 
Contextualização do Acervo Etnográfico de Artes Populares do MAAP/UFPR (MAE/UFPR, 1992). 
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MAEP”, que teve como objetivos a recuperação da documentação histórica existente 

no Museu e a centralização de informações de fontes relacionadas à instituição. A 

própria história do Museu torna-se objeto museológico, passível de exposição e 

pesquisa, como qualquer outro objeto do acervo. A Biblioteca do Museu também foi 

tema de um projeto, para que pudesse ser reorganizada, reestruturada e reaberta. 

Com o acervo organizado e inventariado, ela seria aberta e disponibilizada para 

pesquisa e serviços ao usuário. 

Na área da Museologia, a inauguração do novo circuito de exposição 

permanente, no pavimento térreo, promoveu alterações nas seguintes seções: 

Botânica Nativa; Cozinha Cabocla; Casa da Farinha; Instrumento de Soque; Pesca e 

Tecelagem e Trançado. 

Sobre a exposição “Botânica Nativa do Litoral”, consta uma descrição do 

respectivo projeto, do qual cabe destacar alguns pontos. Reformulada a exposição 

que estava situada no claustro do Colégio, seu projeto envolveu o MAEP e a 

colaboração científica do Curso de Farmácia da UFPR. Pensada para ter caráter 

permanente, a exposição foi composta com plantas nativas de caráter medicinal, 

comestível e ornamental do litoral do estado, mas que não pôde se realizar a 

contento, dadas as condições impróprias para algumas espécies, que não vingaram 

em vasos. 

Outro projeto de exposição foi “Vidas em Equilíbrio”, em colaboração com o 

Centro de Biologia Marinha da UFPR (localizado em Pontal do Sul). Esta exposição 

seria permanente e inaugurada [previsão do documento] em 19/07/1992. Com 

assistência de especialista em Museografia, peças do acervo do MAEP seriam 

utilizadas e o intuito era a promoção de um projeto de conscientização da 

comunidade caiçara e de estudantes de Paranaguá sobre a pesca artesanal e sua 

preservação, assim como a dos manguezais da região. Além disso, produção de um 

audiovisual e de um catálogo sobre o tema, junto a outras instâncias da UFPR, seria 

providenciada. 

Antes de finalizar este capítulo, apresentamos um quadro esquemático 

(Quadro 1), tão somente para facilitar ao leitor a fixação dos principais períodos 

atravessados na história do Museu, seguindo para o item final. 
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Quadro 1 – Quadro de nomenclaturas e períodos do MAE/UFPR 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Reflexões para o futuro 

 

Criado a partir de uma concepção rica de museu, desde seu projeto inicial, as 

atividades de pesquisa sempre estiveram presentes no MAE, como parte 

fundamental de sua existência. A preocupação em compreender a história do 

Paraná e os contextos culturais contemporâneos, estudados a partir de teorias 

antropológicas que fomentam a construção de olhares e a percepção dos 

significados dos outros, pode colaborar também com a valorização do patrimônio 

cultural enquanto prática social. Não é demais ressaltar, que a própria sede física do 

Museu, o antigo Colégio Jesuíta, serve como inspiração para pensar a necessidade 

da preservação patrimonial. 

O MAE, perto de completar aproximadamente 40 anos de criação, passou por 

dificuldades comuns a muitas instituições públicas do país, tais como provimento 

material, problemas administrativos, falta de um corpo técnico em quantidade e 

qualidade, e pouco recurso financeiro. 

Atualmente, o acervo do MAE, é de cerca de 63.000 peças, de acordo com 

relatório de gestão de 2010. 

Com a mudança da reserva técnica para Curitiba a partir de 2005, a 

secretaria do Museu retornou ao prédio do antigo Colégio, e a reserva passa 

atualmente por um processo de reorganização geral do acervo, com o auxílio de 

vários bolsistas - alunos da UFPR ou não vinculados a ela -, através de projetos 

enviados a fundações financiadoras. Essas pessoas colaboram com a organização 

Nome do Museu Período 

Museu de Arqueologia e Artes Populares 
(MAAP) 

1962 a 1992 

Museu de Arqueologia e Etnologia de 
Paranaguá (MAEP/UFPR) 

1992 a 1999 

Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFPR (MAE/UFPR) 

1999 a dias atuais 
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de documentos e de peças, registrando-as em um novo formato, ou seja, em livros 

de tombo, e não mais como coleções, uma vez que algumas peças de coleções 

específicas possuem aspectos comuns a outras peças do acervo que pertencem a 

outras coleções. 

A reserva técnica passou por reformas para adequar o espaço para o 

armazenamento de peças, livros e documentos. Atualmente, ela está em processo 

de organização do acervo em todas as suas divisões. 

Consciente da tradição iniciada por Loureiro Fernandes, o MAE tem logrado 

construir um espaço que incita à reflexão, capaz de tornar o visitante cúmplice nas 

possibilidades de interpretações dos significados. 

Perto de completar 50 anos de existência, com a reabertura do prédio de 

Paranaguá após o último restauro, findado em 2009, o MAE se prepara para mostrar 

aos visitantes a nova grande exposição, o que provavelmente acontecerá no final 

deste ano de 2011, baseada nos novos parâmetros da Museologia, em que o 

público é peça-chave, sujeito receptor e “continuador” do diálogo engatado nas 

exposições. O estímulo para uma maior participação será destaque em um espaço 

específico, no qual o público será o agente de criação na construção de um diálogo 

com o acervo exposto. Deve-se levar em conta que as mudanças na expografia, 

assim como na própria Museologia, fazem parte das transformações que ocorrem 

com qualquer área de conhecimento: com o tempo elas são reformuladas, 

enriquecidas e, por sua vez, contribuem com novas teorias. 

A exposição permanente anunciada é o principal investimento da atual gestão 

do Museu, tanto como produto do restauro do MAE, como atividade que preenche o 

longo tempo em que se deixou de fazer exposições dessa grandeza. 
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Figura 4 – Imagens de peças do acervo do MAE, Curitiba, anos 2000. 

    

  

Fonte: Acervo MAE 

 

 

 

2. Os Livros  

 

Essa etapa do trabalho se refere aos Livros de “Sugestões e Críticas” do Museu,  

os dois que foram encontrados na reserva técnica e escolhidos para a pesquisa. 

Não se sabe a quantidade exata de Livros desse caráter que o MAE produziu ao 

longo de sua história. 

Com a mudança da reserva técnica - RT para Curitiba em um espaço restaurado 

com projeto adequado para o seu abrigo, o acervo do MAE adquire nova moradia 

em 2005.  

Ainda existem algumas peças que ficaram na sede do Museu em Paranaguá-PR, 

em condições frágeis para a conservação dada a característica do clima na cidade: 

calor, excesso de umidade e presença de maresia, como as peças desmontadas do 

engenho de cana de açúcar e outras de grande porte. Há também peças que fazem 

parte de pequenas exposições – provisórias - no atual momento34, como urnas 

funerárias e objetos da divisão de etnologia indígena. 

                                            
34

 Minha última visita ao MAE ocorreu em dezembro de 2010. 
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De grande importância, a “vinda da reserva” para Curitiba é favorável por 

aspectos como: espaço próprio (concedido pela UFPR para o MAE), conservação 

das peças (ambientes climatizados), e estrutura adequada: disposição de armários, 

gavetas e espaços de trabalho favoráveis ao espaço de circulação. 

Alguns armários vieram de Paranaguá com seu conteúdo abrigado, e foi num 

desses armários que eu encontrei os dois Livros de Sugestões e Críticas do Museu  

que descreverei abaixo. 

Figura 6 – Gavetas na Reserva Técnica, Curitiba-PR, anos 2000. 

           

                          Foto: acervo UNIDOV/ MAE 

 

2.1. Os Livros: o que são, como são e o que contêm 

 

Os Livros de Sugestões e Críticas analisados na pesquisa foram encontrados 

em um armário de aço na reserva técnica do Museu, na segunda sala da reserva, 

que armazena o acervo arqueológico, o acervo de Cultura Popular e a biblioteca, 

ainda em processo de organização.  

Esse armário, de acordo com a secretária atual do MAE em Paranaguá, 

assim como o que ali está guardado, veio da antiga sede da reserva, em Paranaguá, 

sem mexer no que estava dentro. Nele encontram-se pastas amarelas, com registros 

de almoxarifado, “Livros-Caixa”, e em uma prateleira, uma pilha de cadernos em 

brochura, tamanho “universitário”. São os Livros de Assinaturas dos visitantes, com 

uma etiqueta colada e escrita: “Caixa nº11”. Nessa pilha, constam vinte e três Livros 

de Assinaturas35, o primeiro do ano de 1984 e o último de 1990, com etiquetas 

datilografadas com o nome e o número do Livro, datas de início e fim de cada um. 

Estas datas são definidas frequentemente por períodos de meses, ou de um ano, e, 

                                            
35

 Referentes todos à época em que o Museu se chamava Museu de Arqueologia e Artes Populares 
(MAAP: 1962 a 1992). 
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algumas vezes, mais de um ano. Os campos preenchidos são: “Estatística” (para 

uso interno, marcado a lápis), “Nome do Visitante”, “C” – número de crianças (para 

as visitas escolares), “Sexo – F ou M”, “Cidade” e “Estado”. E mais dois Livros, 

etiquetados com números nº24 e nº25, aparentemente iguais ao outros, mas, com 

etiquetas escritas a mão: “Livro de Sugestões e Críticas do MAAP36”. Nestes há 

referidas datas referentes a início e fim e outra etiqueta menor, escritos, 

respectivamente apenas “sugestões 01” e “sugestões 02”. Foram esses dois os 

materiais escolhidos para esta pesquisa. 

Esses Livros como os Livros de Assinaturas, são cadernos de brochura de 

tamanho “universitário” com linhas (pautados). Suas páginas são numeradas de 1 a 

100 por folha e não página37.  

Considerei como “registro” tudo o que ali está escrito pelos visitantes.  

As mensagens possuem variados tamanhos, desde uma única frase escrita 

em uma linha, ou comentários pontuais escritos entre 2 a 3 linhas, às vezes mais do 

que 5 linhas; não há um padrão nem estabelecido pelo caderno com um espaço pré-

definido ou delimitado, nem um padrão criado e/ou adotado pelos visitantes.  

Os visitantes, na maioria desses registros, se identificam ao final pelo nome e 

cidade, ou com assinatura, rubrica ou abreviação. Alguns são alunos de grupos 

escolares e se identificam pelo nome e cidade, ou pela série e turma da 

escola/colégio, podendo ser identificados, também, pelo tipo de letra, linguagem e às 

vezes o “teor” do registro, como respostas prontas e “decoradas” ou comentários 

aleatórios, sem referência ao museu e à exposição em si.  

Outros visitantes se identificam pela profissão depois do nome e cidade, mas, 

a maioria deles está identificada somente pelo nome e procedência.  

Os registros sem identificação pessoal ou procedência foram descartados 

para essa pesquisa como forma de reduzir o universo pesquisado.  

Os dois Livros encontrados foram lidos e relidos na íntegra, mensagem por 

mensagem, com raras exceções das ilegíveis ou leituras panorâmicas de relatos em 

                                            
36

 Museu de Arqueologia e Artes Populares. 
37

 Por exemplo: a página 1 é 1 frente e verso, e assim por diante. 
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língua estrangeira, alemão, francês e inglês que basicamente apontam elogios, e/ou, 

sugerem tradução das informações para sua língua.  

Cada Livro possui um número. Os Livros encontrados são os de número 24 e 

25. O Livro nº 24 é encapado com papel verde e plástico transparente, etiquetado 

com seu número e período de registros. Possui registros de 17/03/1984 até 

15/02/1986. A folha nº1 foi utilizada pelo próprio Museu com a “mensagem inicial”. 

Possui um total de 358 comentários com identificação pessoal e origem (local), além 

de outros – não considerados para essa pesquisa – sem autoria declarada ou 

comentários de mau gosto ou desconsiderados, como palavrões sem argumentos. 

Possui, em média, cinco comentários por página. 

O Livro nº25 é encapado com papel preto e plástico transparente, etiquetado 

com seu número e período dos registros. Possui registros de 21/07/1988 a 

24/07/1991. A mensagem inicial fica antes da página nº1. Possui um total de 581 

assinaturas contadas com o mesmo critério do livro nº24: identificação pessoal e 

procedência, além de outros não considerados para análise, por falta de tais 

informações. 

 

Figura 7 – Imagem dos Livros de Sugestões e Críticas do MAAP, Reserva 

Técnica, Curitiba, 2010. 

 

Foto: Aline Vörös. Outubro de 2010. 

 

 

Figura 8 – Imagem da mensagem inicial dos Livros de Sugestões e 

Críticas do MAAP (igual em ambos), Paranaguá, 2010. 
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Foto: Aline Vörös. Outubro de 2010. 

 

 

 

 

 

A mensagem é a seguinte: 

 

O Museu está aberto para informar, ensinar e preservar a memória; se você 
tem algo a sugerir ou críticas a fazer, que possam vir acrescentar ou 
enriquecer estas informações deixe gravado neste livro com seu nome e 
endereço.  

Para conseguir outras informações, ou uma resposta às suas 
sugestões/críticas, não esqueça de deixar seu nome e endereço que 
teremos o máximo prazer em atendê-lo, dentro de nossas possibilidades. 

 

Para se ter uma ideia do número de manifestações dos visitantes nos Livros, 

foram considerados os registros que fizessem alusão ao museu, como elogios, 

críticas e sugestões identificadas com nome, assinatura/rubrica ou abreviação e 

procedência.  

Optei por não contar as assinaturas sem comentários que aparecem em 

algumas páginas como se fossem livros de registro de visitantes, com nomes e 

assinaturas apenas em linhas consecutivas. 

Feita a leitura detalhada de cada mensagem, e considerando o Livro em si  

como relevante pelo seu teor (espaço aberto para a comunicação entre público e 
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museu) posso sugerir que, além de objeto (enquanto material) o Livro também é 

“sujeito”, uma vez que promove  diálogo com o público que ali se manifestou.  

Há uma variedade de assuntos registrados nos Livros apesar do título ser 

Sugestões e Críticas e de conter a mensagem inicial com esta proposta. Naqueles 

estão incluídos elogios ao museu, às exposições e algumas vezes ao trabalho 

executado pelos funcionários.  

Aparecem ainda dois tipos de registros anônimos. O dos que elogiam, como 

os transcritos abaixo: 

 

Além de lindo, aconchegante, muito bem organizado com toda sua 
simplicidade. Parabéns. A., Paranaguá, 12/01/85 Livro 24 

 

Gente! O que eu vi nesse Museu é muito atrativo. Espero que continue 
sempre conservando as suas belezas museológicas. „Viva a Cultura 
Brasileira‟. S. M. M., Paranaguá. s/d. Livro 24  
 

 

E aqueles que usam palavras ofensivas supostamente deslocadas ou sem 

relação/alusão a nada específico do museu: 

Não entrei ainda, mas acho que vai ser uma droga. s/id., s/d., s/loc. Livro 24 

 

Existem também os registros de crianças das visitas escolares. Algumas 

deixam o nome, a série escolar e a turma como:  

Estivemos aqui, gostamos muito e esperamos que se preserve para que no 
futuro, ele continue com lembranças do passado. Alunas do Colégio da 
Polícia Militar do Paraná – 8ª. Eª Curitiba-PR, 12/12/1984. Livro 24 

 

E outras, escrevem sobre o que viram, elogiando o museu ou destacando a 

importância do que foi mostrado pelo museu, e visto pela criança: 

 

Eu gostei muito pois é isso que eu estou estudando, fósseis, paleolítico, 
neolítico; eu gostei muito das coisas que tem aqui. M. B., s/d., Barretos – SP 
Livro 24  
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Para compor a pesquisa foram selecionados os registros que de fato incluem 

sugestões e críticas e que se referem especificamente ao Museu de Arqueologia e 

Etnologia da UFPR38  

A leitura qualitativa dos depoimentos39 foi premissa para estabelecer os 

critérios de análise.  

A leitura de referências teóricas possibilitou o caminho prévio para reconhecer 

o que poderia ser relevante ao trabalho.  

Na medida em que os registros dos visitantes eram lidos, alguns termos, 

recorrentes, transportavam de forma direta ou indireta para aquilo que alguns 

autores propõem ou questionam.  

Cita-se, o reconhecimento sobre o valor da preservação e a “retórica da 

perda”, de Gonçalves (2002), ou as dimensões temporais e a circulação pelas 

mesmas, em função das memórias e outros aspectos com as propostas de análise 

de Foucault (1984) e Brefe (2007). 

A partir da observação das semelhanças e diferenças dos relatos, procurei 

compor as categorias que respondessem aos temas de meu interesse, quais sejam, 

comunicação, patrimônio e preservação, e, temporalidade. 

 

2.2: Organização dos critérios e desenvolvimento das categorias  

 

Considero como “categoria temática” os temas analisados e escolhidos nos 

registros dos visitantes de ambos os Livros40 que apareceram com maior frequência 

e a possibilidade de análise que ofereceram. 

O que percebi, ao ler todos os relatos aqui apresentados para análise, foi que 

as “categorias temáticas” criadas, além de se subdividirem, se misturam, se 

justapõem. Pois os relatos são subjetivos e não demonstram, de modo geral, 

                                            
38

 Os Livros de registros encontrados e analisados se referem ao Museu quando este ainda possuía o 
nome de Museu de Arqueologia e Artes Populares (MAAP) entre 1962 a 1992. 
39

 Entende-se aqui “registros”, “depoimentos” ou “comentários” dos visitantes, como sinônimos. 
40

 As partes destacadas nos relatos transcritos são grifos meus. 
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preocupação em sistematizar opiniões, críticas, reflexões, elogios e sentimentos. É 

como uma conversa informal onde não se estabelece a ordem nem os critérios antes 

de se falar. O assunto surge, com a possibilidade de diálogo a ser estabelecido por 

uma folha com espaço em branco a ser preenchida. 

A existência desses Livros pode ser, portanto, considerada como abertura ou 

início para um diálogo entre um sujeito (O Museu, simbolizado/materializado pela 

folha em branco, no aguardo de registros) e outro: o público que se manifesta pela 

livre escrita.  

A questão da comunicação já pode ser percebida na existência de um Livro 

de Sugestões e Críticas para ser assinado pelos visitantes, e se torna, ao mesmo 

tempo, a primeira categoria de análise temática. Como pode ser visto abaixo. 

 

Categoria temática A: Demanda por explicações 

 

“Talvez fosse de grande utilidade, o material ter 
mais explicações em cada peça que nos desse uma 
ideia mais precisa do uso das peças expostas. Mas 
deve-se ressaltar que está bem organizado o 
museu, diante de outros que já visitei de mesmo 
porte.” 41  

 

Essa categoria temática organiza os relatos que expressam a necessidade de 

maior informação sobre o que o público viu.  

Assim dei atenção àqueles registros que solicitavam mais informações sobre 

o acervo exposto.  

Essa demanda por informações ou explicações permite perceber a 

curiosidade pelo conhecimento a ser adquirido através do que ali estava exposto. O 

que pode significar que a exposição estimulou a reflexão ou que não estava dotada 

de informações suficientes para a compreensão do visitante.  

                                            
41 Registro extraído do Livro 25. I.S.M.F.(s/d.), São Bernardo do Campo-SP. 
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Isso pode ser agrupado sob duas perspectivas diferentes: 

1º) Se estimulou a reflexão demonstra que a proposta da exposição foi efetiva 

para promover o diálogo e difundir o conhecimento através desta forma de 

comunicar (a expositiva material);  

2º) Se não estava dotada de informações suficientes, pode significar, do ponto 

de vista do visitante: 

i Que a exposição estava “mal organizada”; ou 

ii. Que não conseguiu transmitir o que pretendia. 

 

Abaixo, alguns dos relatos selecionados e transcritos dos dois Livros de 

“Sugestões e Críticas” encontrados do Museu de Arqueologia e Artes Populares do 

Paraná42, na reserva técnica em Curitiba. 

No livro de número 24, que se refere ao período entre 17/03/1984 a 

15/02/1986, uma visitante sugere abaixo que mais informações sejam propostas 

pelo Museu: 

 

Reconhecendo o grande valor das peças em amostra, e na intenção de 
enriquecer o trabalho aqui desenvolvido, sugiro um aperfeiçoamento em 
relação ao significado, origem e se possível datas dos materiais 
expostos. Na esperança de que minha solicitação seja atendida, 
parabenizo a todos os responsáveis, agradecendo a atenção dispensada. 
Rio, 14 de outubro de 1984. K. A. S. Rio de Janeiro/RJ [grifos meus] 

 

E ao levarmos em conta a importância da comunicação, baseada em Cury43, 

têm-se três relatos, semelhantes entre si, do Livro 25 (21/7/1988 a 24/7/1991). 

Um visitante procedente de Florianópolis (SC) registra: 

 

Parabéns pela mostra. Creio, entretanto, que maior cuidado deveria ser 
dado à linguagem usada para explicar as peças/fotos. Termos técnicos, 

                                            
42

 A utilização de diferentes nomenclaturas referindo-se ao MAE, dizem respeito às épocas em que as 
mesmas eram vigentes. 
43

 Cury (2006/2007). 
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por exemplo, deveriam ser acompanhados de explicação. Erudição gratuita 
deveria ser simplesmente eliminada. (deixem ela para a Universidade...) 
H.A. [?] Florianópolis, SC. [grifos meus] 

 

Outros dois visitantes parabenizam o Museu, e também clamam por 

informações mais precisas: 

Realmente está de parabéns este Museu pela sua dinâmica em linguagem 
didática e exposição; sugiro que identifique as peças por procedência, o 
que facilitaria a melhor compreensão das peças no todo. J.G., Cuiabá-
MT. [grifos meus] 

O museu é muito bem montado, acho apenas que os nomes das peças 
tinham que estar perto delas e não só no catálogo, em algumas vitrines 
isso acontece, para um leigo entender melhor. Acho que deveriam 
também melhorar a segurança, pois notei falta [sic] de várias peças. 
Poderiam ser visitas com um guia. Mas o museu é muito bonito e muito rico 
de informações D. V. A . M. Brasília-DF. [grifos meus] 

 

Ao perceber que alguns visitantes sugerem que mais informações sejam 

transmitidas pode-se levantar duas questões: 

1. A forma do visitante ler a exposição,  

2. A dificuldade que o visitante possui para tornar-se sujeito participante em 

relação aos elementos – e seus significados – expostos. 

Em relação ao ponto “1”, não se pode afirmar com certeza, uma vez que cada 

indivíduo possui sua forma própria para interpretar e lidar com as informações. 

Deve-se também levar em conta as condições da exposição que o Museu possuía 

em função da concepção museológica da época.  

A exposição da qual o público analisado se manifestou demorou cerca de 10 

anos para se tornar “completa”. A própria data do livro (1988-1991) denuncia o 

período em que a “primeira exposição” passa por transformações, a partir das 

mudanças aplicadas pela nova diretora do Museu, Maria Regina Furtado (em 1989), 

que em conjunto com a administração da UFPR (gestão 1990-1994) havia proposto 

uma nova concepção museológica para a instituição. 

Em relação ao ponto “2”, poderia ser pensada a forma com que os próprios 

visitantes do museu se posicionavam em relação ao que iam ver. As expectativas 

subjetivas também poderiam ser fatores de estímulo ou resistência ao que ali 
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estava, além da própria relação com o espaço delimitado museu e seu significado 

social. 

Para a autora Marília Cury (op.cit.), a participação do público no processo da 

cultura (e consequentemente das significações atribuídas) deve ser compreendida 

pelas instituições museológicas enquanto sua função institucional relacionada à 

cultura material. Esse processo de significações não está somente relacionado aos 

museus, mas às dinâmicas culturais e deve, de acordo com a autora, 

 

ser entendido como um direito básico de todo cidadão. Cabe ao museu 
ampliar a sua consciência quanto a este direito básico de participação no 
processo da cultura e, no que concerne ao seu compromisso institucional, 
no processo da cultura material. (CURY, op.cit., p.76). 

 

A criação ou redefinição do discurso museológico pelo público a partir de sua 

interpretação ou “(re)significação” é permitida através da formulação e comunicação 

proposta pelo próprio museu através do seu acervo. Deve se levar em consideração 

que esse público é tão sujeito quanto os museus.  

O objeto museológico, dotado de inúmeros significados também é 

considerado sujeito, uma vez que possui significados estabelecidos em diversas 

“etapas”: pelo criador, pelo usuário, pelos profissionais que coletam e o definem 

enquanto objeto museológico e o público.  

As significações dessas peças são criadas a partir de significações 

“anteriores”, pois essas, não deixam de ser informação ou de comunicar algo. O 

público é tão importante para a comunicação contemporânea dos/nos museus 

quanto os seus profissionais. Não há distinção valorativa, embora existam diferenças 

entre os sujeitos no processo interativo. 

De acordo com a entrevista realizada com o Professor Igor Chmyz, em 

relação à exposição citada. Ao descrever a elaboração e a forma da primeira 

exposição do Museu, com o título de “Evolução das Técnicas”, o professor relatou a 
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preocupação com a coesão da exposição, inclusive em termos de significados 

atrelados aos objetos44.  

A descrição do professor Igor Chmyz sobre a parte expositiva das Congadas45 

ilustrou a intencionalidade de seu idealizador em comunicar e, de certa forma induzir 

algo. 

Foram selecionados dos dois Livros, nove depoimentos que mencionassem a 

questão da necessidade de informação. Além dessa questão, outros elementos 

surgem nos relatos dos visitantes, formando o que pode ser considerado como 

“subtema”. Na maioria dos relatos, estão presentes mais de um subtema, e a 

relevância entre um e outro está relacionada ao contexto do que se diz46. 

A variedade e a riqueza do conteúdo dos relatos são inquestionáveis. Assim, 

a partir das três categorias temáticas surgiram subtemas ou subcategorias. 

Considero subtemas ou subcategorias outros elementos que apareceram nos 

depoimentos e que também são relevantes. Porém o espaço de uma monografia, 

não comporta a sua análise, portanto serão apenas citados. 

São eles: 

A. 1. Procedência das peças expostas:  
 

O pedido dos visitantes neste subtema se refere diretamente ao título da 

categoria temática. 

O relato da visitante abaixo reconhece o valor do trabalho exposto, e a partir de 

sua sugestão que demanda informação sobre “significado”, “origem” e “data”:   

Reconhecendo o grande valor das peças em amostra, e na intenção de 
enriquecer o trabalho aqui desenvolvido, sugiro um aperfeiçoamento 
em relação ao significado, origem e se possível datas dos materiais 
expostos. Na esperança de que minha solicitação seja atendida, 
parabenizo a todos os responsáveis, agradecendo a atenção dispensada. 
Rio, 14 de outubro de 1984. K. A. de S., Rio de Janeiro/RJ [Livro 24] [grifos 
meus] 

 

                                            
44

 Vide trecho sobre isso na p. 35 deste. 
45

 Vide trecho sobre isso na p. 37 deste. 
46

 Em função disso, será frequente a menção de relatos em mais de uma categoria e/ou subtema. 
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A identificação das peças pela origem, para o visitante abaixo, contribuiria para o 

aspecto didático que a exposição lhe indicou ter: 

Realmente está de parabéns este Museu pela sua dinâmica em linguagem 
didática e exposição; sugiro que identifique as peças por procedência, o 
que facilitaria a melhor compreensão das peças no todo. J.G., Cuiabá-
MT [Livro 25] [grifos meus] 

 

A. 2. Localização do contexto anterior do objeto: 
 

A informação da data no objeto exposto, segundo os depoimentos abaixo, 

possibilitaria aos visitantes a compreensão da sua função e da sua “origem”. Nota-se 

que neste caso, o contexto temporal está subordinado à demanda por informação.  

 

Acho que deveria ter data em cada objeto, que existe nesse “museu”, pois 
assim facilitaria sabermos em que época aproximadamente esses objetos 
foram utilizados. S. de F.B. e J. G. R., Curitiba, PR, s/d. [Livro 24] [grifos 
meus] 

 
Reconhecendo o grande valor das peças em amostra, e na intenção de 
enriquecer o trabalho aqui desenvolvido, sugiro um aperfeiçoamento em 
relação ao significado, origem e se possível datas dos materiais 
expostos. Na esperança de que minha solicitação seja atendida, 
parabenizo a todos os responsáveis, agradecendo a atenção dispensada. 
Rio, 14 de outubro de 1984. K. A. de S., R. Janeiro/RJ [Livro 24] [grifos 
meus] 

 

A. 3. Função do que está exposto:  
 

Neste subtema os visitantes questionam primeiramente a função ou utilidade do 

objeto exposto. 

Nos relatos abaixo os visitantes constatam a falta de explicação sobre a função e 

a origem daquilo que observam: 

A minha observação é em relação a maior explicação sobre cada peça e 
sua origem e função. No mais, está muito maravilhosa. J. J. , Paranaguá, 
PR, s/d. [Livro 24] [grifos meus] 
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Talvez fosse de grande utilidade, o material ter mais explicações em 
cada peça que nos desse uma ideia mais precisa do uso das peças 
expostas. Mas deve-se ressaltar que está bem organizado o museu, 
diante de outros que já visitei de mesmo porte. I. S.M. F., São Bernardo do 
Campo, SP s/d. [Livro 25] [grifos meus] 

 

 Neste subtema, função e origem complementariam, de acordo com os 

depoimentos, o significado e o valor enquanto objeto museológico.  

  

A. 4. Comunicação expositiva:  
 

A comunicação ou a linguagem na exposição é notada por alguns visitantes. 

Pela ausência ou pela qualidade.  

Tanto a forma quanto a ausência de informações foram registradas. Nos 

relatos a seguir, a comunicação também é questionada.  

 

Parabéns pela mostra. Creio, entretanto, que maior cuidado deveria ser 
dado à linguagem usada para explicar as peças/fotos. Termos técnicos, 
por exemplo, deveriam ser acompanhados de explicação. Erudição gratuita 
deveria ser simplesmente eliminada. (deixem ela para a Universidade...) 
H. A., Florianópolis, SC, s/d. [Livro 25] [grifos meus] 

 

A declaração deste visitante, após elogiar a exposição, faz uma crítica à 

comunicação museológica, com relação à linguagem expositiva, não pela ausência 

ou excesso, mas pelo caráter.  

Ao contrário do relato a seguir, que cumprimenta o Museu pela sua forma 

expositiva, apesar da ausência de identificação do contexto anterior da peça 

exposta:  

Realmente está de parabéns este Museu pela sua dinâmica em linguagem 
didática e exposição; sugiro que identifique as peças por procedência, o 
que facilitaria a melhor compreensão das peças no todo. J.G., Cuiabá-
MT, s/d. [Livro 25] [grifos meus] 
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A crítica dos visitantes nos relatos abaixo se refere diretamente à falta de 

explicação nas peças expostas: 

 

Reclamação: tem muitas peças sem explicações, precisam colocar as 
explicações das peças ou dar um roteiro do museu para cada visitante 
[sic], Rio de Janeiro, RJ, 1985/86 [Livro 24] 

 

Boas informações no museu: seria bom mais anotações nas peças em 
exposição. H. R., Eng.º Civil, Campo Grande- MS, 17/10/88 [Livro 25] 
[grifos meus] 

 

A. 5. Elogios47 ao museu ou às exposições: 
 

Os elogios aparecem em muitos relatos, e com isso constituem este subtema. 

Na categoria temática seguinte, a B, também haverá um subtema para tal.  

Não é considerado como subtema mais importante para análise, visto que 

outros aspectos são citados pelos visitantes de maneira livre. 

Talvez fosse de grande utilidade, o material ter mais explicações em cada 
peça que nos desse uma ideia mais precisa do uso das peças expostas. 
Mas deve-se ressaltar que está bem organizado o museu, diante de outros 
que já visitei de mesmo porte. I.S.M.F., São Bernardo do Campo, SP s/d. 
[Livro 25] [grifos meus] 

 

Seguido de elogios, os relatos manifestam pedidos por explicações. Há 

demanda por identificação das peças e faz-se uma relação entre ausência de peças 

expostas com uma suposta falta de segurança:  

O museu é muito bem montado, acho apenas que os nomes das peças 
tinham que estar perto delas e não só no catálogo, em algumas vitrines 
isso acontece, para um leigo entender melhor. Acho que deveriam 
também melhorar a segurança, pois notei falta [sic] de várias peças. 
Poderiam ser visitas com um guia. Mas o museu é muito bonito e muito 
rico de informações. D. V.A.M., Brasília-DF [Livro 25] [grifos meus] 

 

Provavelmente essa falta de identificação nas vitrinas fizesse parte do circuito 

museológico da época, pois havia catálogos-guia para o circuito do Museu na 

década de 1980. A partir desses catálogos, o visitante acompanhava a exposição 

                                            
47

Este subtema aparecerá como tal em todas as categorias temáticas.  
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com as informações contidas no referido material, com um breve histórico da 

instituição e o roteiro da exposição, além da identificação do que ali estava exposto. 

As vitrinas possuíam números que eram identificados por legendas no catálogo 

distribuído ao público48. 

O relato seguinte remete à questão de informações sobre significado, origem 

e data do que é exposto a partir de uma perspectiva de contribuição juntamente com 

o elogio ao reconhecimento do trabalho museológico:  

Reconhecendo o grande valor das peças em amostra, e na intenção de 
enriquecer o trabalho aqui desenvolvido, sugiro um aperfeiçoamento em 
relação ao significado, origem e se possível datas dos materiais 
expostos. Na esperança de que minha solicitação seja atendida, 
parabenizo a todos os responsáveis, agradecendo a atenção dispensada. 
Rio, 14 de outubro de 1984. K. A. de S., Rio de Janeiro/RJ [Livro 24] [grifos 
meus] 

 

 

Note que a visitante acima reforça o significado que o Livro de Sugestões e 

Críticas propõe: um diálogo proposto através da escrita, em um espaço (o papel) 

representando o outro sujeito, no caso, a instituição.  

 

Considerações sobre o desenvolvimento da categoria temática A: Demanda 

por explicações. 

 

Nesta categoria a referência utilizada foi o artigo de Cury, já citado, no qual a 

autora fala sobre a escolha do significado que o sujeito faz sobre a exposição, além 

da relação museu-público. Para a autora é o visitante que promove novos 

significados para o que está exposto e, essa nova atribuição está relacionada com 

“aquele significado que lhe satisfaça culturalmente, isto porque, ao interpretar, ele 

mobiliza o seu próprio repertório de conhecimento e experiência vivencial.” (CURY, 

op. cit., p.77) 

                                            
48

 Infelizmente, não foi encontrado exemplar do material, quem me informou sobre essa dinâmica foi 
um dos funcionários da sede em Paranaguá, que afirmou existir a partir da gestão da diretora Virgínia 
Andersen, década de 1980.  
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Isso o torna sujeito, na medida em que possui sua forma pessoal para ler, 

interpretar e ressignificar o que está exposto e “dito” pelos executores da exposição. 

Aos emissores a tarefa não se reduz ao ato de (re)codificar e aos receptores 

decodificar, ambos atuam agora como construtores e negociadores do significado do 

que foi exposto. 

 A partir da transmissão de uma mensagem o Museu abre para intenções e 

possibilidades de diálogos e o encontro entre esses sujeitos é imprescindível, uma 

vez que comunicação é interação. Cury resume na seguinte afirmação: “Todos 

somos sujeitos, e os sujeitos se encontram na comunicação”. (CURY, op. cit., p.77) 

Mesmo que seja por meio de um desencontro, explicitado na demanda do público 

por informações que, através da existência de um Livro (espaço), se encontra para 

dialogar.  

Uma vez que a interação adquire espaço nos museus, as mudanças dos 

significados são determinadas tanto pelo contexto das instituições quanto do 

cotidiano do público que faz circular as significações.  

Essa circulação de significados faz parte, de acordo com a autora, da 

apreensão dos discursos museológicos pela população. Os atores sociais e as 

mediações aparecem através desse processo interativo. O próprio diálogo presente 

nessas instituições com a sociedade colabora com a definição também da instituição 

em si.   

Ao desenvolver esta Categoria Temática (A), a suposta falta de informações, 

talvez não fosse de fato uma escassez, mas, ao contrário, uma proposta da 

instituição de transformar o próprio público em agente criador de interpretações 

sobre o que foi visto.  

Ou seja, o processo de comunicação entre os sujeitos (museu e público) está 

relacionado à construção dos sentidos do acervo exposto.  Esse processo ou a 

própria comunicação, de acordo com Cury, “constitui-se de uma rede complexa de 

germinação de informações, negociação e consumo, e na qual prevalece o valor 

simbólico sobre os usos e troca.” (CURY, op. cit., p.75)  

Ao retomar as citações registradas e considerar a relevância que o ponto 

sobre a dificuldade do visitante em tornar-se sujeito participante com relação aos 



65 

elementos expostos49, Cury colabora, pois, para ela, a forma de se relacionarem em 

termos comunicativos - museu e público - muda ao longo do tempo.  

A mudança na forma de comunicar faz do museu um emissor, proponente de 

diálogo, na medida em que oferece a oportunidade de desenvolver outros 

significados à cultura material exposta, e, ao mesmo tempo, ressignificando a si 

mesmo e ao público.  

Apesar das alterações na configuração emissor-receptor para uma 

comunicação interativa, os objetivos dos museus em comunicar prevalecem. Esse 

fato pode ser percebido através dos recursos para as exposições quando as 

intenções são expressas. Ou seja, ainda cabe à instituição museológica provocar um 

diálogo. Mas, não significa que os visitantes somente responderão às provocações; 

pode significar também que o público está apto a levantar outras questões que o 

museu não enfocou diretamente.  

A questão da comunicação complementa a ideia acerca da ênfase dada ao 

visitante que registrou seu comentário. A relevância disso, atrelada ao que afirma 

Marília Cury existe em função de duas “situações”, a comunicação interna do museu 

e a externa.  A comunicação museológica colabora no aspecto interno, com uma 

comunicação que recebe o público, e na externa, enquanto compreensão da 

“demanda” do público que questiona ou dialoga com o que foi vivenciado através da 

exposição. Nesta monografia, a comunicação externa está contida nos Livros do 

Museu, guardiões das vozes de interlocutores. (CURY, 2006/2007) 

 

Categoria temática B: Preservar para não perder  

 

“O que será do homem sem a sua preservação? Sejam 
sempre „Homens‟ ” 50 

 “Preservar a cultura de um povo, isso sim é tecnologia” 51 
 

                                            
49

 Ponto 2 – “A dificuldade que o visitante possui para tornar-se sujeito participante em relação aos 
elementos – e seus significados – expostos”, p. 57, neste.  
50 Registro extraído do Livro 24. J.S.(s/d.), Guarulhos-SP. 
51

 Registro extraído do Livro 25. S., 19/01/1989. (s/loc) 
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A segunda categoria temática reivindicou registros que manifestam um 

reconhecimento sobre a preservação enquanto um valor fundamental.  

A preservação mencionada nos relatos está constantemente relacionada a 

uma forma de não se perder conhecimento ou objetos que remetam à história, a 

uma cultura ou a um tempo passado.  

Considera-se, portanto, que é através da familiarização com a questão 

patrimonial que se adquire consciência da importância da ação de preservar.  

Nos registros encontram-se frases que reconhecem e valorizam o ato 

exercido pelo museu como atribuição à sua função: preservar. Diversos autores 

reforçam a função de preservação dessas instituições e suas práticas, desde a sua 

“origem”. (OLIVEIRA: 2008; CURY: 2006; entre outros) 

No caso específico do MAE, que expôs - e expõe - a materialidade da(s) 

cultura(s) presente na nação brasileira, a preservação se torna categoria de análise 

quando os visitantes abordam essa questão através de ideias atreladas à perda ou 

ao desaparecimento.  

A seguir, depoimentos selecionados dos Livros de Sugestões e Críticas do 

MAAP que se referem à preservação.  

Um casal depõe:  

 

A preservação deste é o símbolo de respeito de um passado que vive na 
lembrança de um povo de cultura; lembrar o passado é viver o presente, 
com lembranças reais do que Deus criou para um povo que é a sua glória 
na Terra. Dr. E.  e Dra. J., Curitiba, PR, s/d.  [Livro 25] [Grifos meus] 

 

Ao levar em consideração o ato de preservar, deve-se colocar em questão a 

objetificação da cultura, no caso, no espaço do Museu, reduzindo a cultura a 

aspectos materiais.  

Como forma de análise, a objetificação cultural colabora na medida em que se 

percebe a utilização de termos abstratos ganhando conotações de materialidade em 
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discursos sobre nacionalidade e afins, como se existissem por si só, independentes 

dos seres humanos – que as produzem de fato – ou de seus valores.  

A objetificação e a preservação, no caso específico dos relatos analisados 

nesta categoria temática quase sempre estão juntas.   

Abaixo, a questão da preservação é auxiliada pela objetificação que cada 

visitante desenvolveu.  

Um visitante objetifica a história: 

Ótimo trabalho. Como é bom conservar e divulgar a história. Parabéns. J. 
S.H., s/loc., 23/01/89 [Livro 25] [Grifos meus] 

 

Outro, a natureza:  

Muito bom, estive com minha esposa e filha, gostamos, pois recordamos 
algumas origens dos que aqui viveram antes de nós. Poxa é pena que o 
homem atual não saiba conservar nem preservar o que a natureza nos 
deu. [sic], Curitiba, PR, 23/4/1989. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

No caso acima, refletir sobre a objetificação da natureza como a proponente 

da humanidade, demandaria questionamentos filosóficos que não cabem aqui. A 

relevância desse relato é simplesmente, a priori, o fato de que “preservar a natureza” 

se mistura com preservar o que estava exposto.  

“Preservar a natureza” pode ser analisado por inúmeras possibilidades. O que 

a natureza produz e o que o ser humano faz com essa “produção”, porém, são duas 

coisas separadas, por exemplo.  

No relato seguinte, a memória é objetificada:  

A preservação da memória é fazer viver por mais tempo os tempos 
idos. Fiquei satisfeito em poder ver as diversas fases de coisas já 
praticamente inexistentes, como a fabricação da farinha e mesmo a técnica 
primitiva da destilação que não mais existe e cujas peças nos levam de 
volta àquele tempo. G. A., Curitiba, PR, 2/6/1989. [Livro 24] [Grifos meus] 

 

No contexto do MAE, os objetos, organizados em exposições temáticas, 

dentro de uma grande exposição, permitem perceber a importância que possuem 

enquanto porta-vozes da narrativa preservacionista de aspectos culturais. Seja nas 
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exposições sobre o homem primitivo, seja nas de cultura popular sobre os 

folguedos, a cultura caiçara e a cabocla.  

Ao mesmo tempo, em busca de uma preservação uma destruição está 

condenada, tendo em vista que, ao se tornar um objeto protegido ou preservado - de 

coleção -, este sai de seu contexto “original”, de significado inserido em determinada 

cultura, história, etc. Essa destruição nada mais é do que um processo de 

ressignificação e reificação.  

O discurso da perda (GONÇALVES: 2002) e preservação se refere à 

fragmentação e ao mesmo tempo à integração; tendo em vista que os objetos são 

construídos como patrimônio cultural e ao mesmo tempo, “destituídos” de sua 

história.  

Através de uma suposta unidade disposta por meio de elementos que a 

afirmam, como coerência, continuidade, totalidade e autenticidade, essa “unidade 

imaginária” estaria localizada no tempo passado ou espaço distante52.  

Portanto, o presente, torna-se vulnerável pela forma com que o pensamento 

articula essa iminente perda com o tempo que passa.  

Esse pensamento acerca da perda e da preservação faz parte da prática 

vigente nos museus.  

A preservação considerada também como prática política foi afirmada no 

depoimento seguinte: 

O museu no geral é muito agradável e proporciona uma oportunidade de 
enriquecimento cultural aos visitantes. Parabenizo o esforço da cidade e 
do governo em conservá-lo. Sugestão: colocar bebedouros. A. F., Julho 
de 1988, Viçosa- MG [Livro 25] [Grifos meus] 

 

No relato abaixo, a preservação da memória, supostamente objetificada pelo 

que ali está exposto, contribui para um “passado que não passou” e que retorna a 

partir do que se guarda; no caso, a memória e as peças que a compõem: 

A preservação da memória é fazer viver por mais tempo os tempos 
idos. Fiquei satisfeito em poder ver as diversas fases de coisas já 

                                            
52

 Sobre essa questão tempo e espaço, vide Categoria temática C, Foucault (1984) e Brefe (2007). 
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praticamente inexistentes, como a fabricação da farinha e mesmo a 
técnica primitiva da destilação que não mais existe e cujas peças nos 
levam de volta àquele tempo. G. A. [sic], Curitiba, PR, 2/6/1989. [Livro 24] 
[Grifos meus] 

 

Gonçalves aponta que esta questão de “perda” é ou pode ser relativa, uma 

vez que se deve levar em conta quem é que considera que algo está se perdendo.  

A narrativa sobre patrimônio nem sempre está em comum acordo com a 

população, ou melhor, talvez essa preocupação com a perda não faça parte direta 

dos significados que a sociedade atribui ao que é de sua cultura, de seu passado ou 

de seus bens. 

Dos dois Livros foram selecionados sete depoimentos que abordam o tema 

da preservação.  

Além disso, outras palavras merecem destaque nos depoimentos, 

desdobrando-se em outros novos subtemas. Assim como acontece com a categoria 

temática A, a maioria dos relatos pode ser incorporada em mais de um dos 

subtemas existentes53.  

São eles: 

B. 1. O destaque para a preservação:  
 

Preservar aparece relacionado a diferentes aspectos. 

Como forma de promoção de conhecimento sobre algo do passado por meio 

do espaço museológico, o visitante sentiu-se contemplado:  

Achamos que fizemos uma ótima visita, pois este museu é a preservação 
de nossos antepassados e para quem não existiu nesta época, fica 
assim sabendo como eram feitas as tarefas, trabalhos etc.. F. e C. (23 e 16 
anos) Curitiba/PR, s/d. [Livro 24] 

 

A preservação relacionada à história é relatada abaixo. Note que, além da 

divulgação, há um reconhecimento da conservação:   

                                            
53

 Também poderá ser frequente a menção de relatos em mais de um tema e/ou subtema.  
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Ótimo trabalho. Como é bom conservar e divulgar a história. Parabéns. J. 
S. H., s/loc., 23/01/89 [Livro 25]  

 

Para o próximo depoente, a memória seria ameaçada não fosse sua 

preservação, que, por sua vez, possibilita o conhecimento de “coisas que não 

existem mais”:  

A preservação da memória é fazer viver por mais tempo os tempos 
idos. Fiquei satisfeito em poder ver as diversas fases de coisas já 
praticamente inexistentes, como a fabricação da farinha e mesmo a 
técnica primitiva da destilação que não mais existe e cujas peças nos 
levam de volta àquele tempo. G. A.[sic], Curitiba, PR, 2/6/1989. [Livro 24] 

 

 

A preservação do próprio Museu - espaço de manutenção de um respeitável 

passado – é reconhecida. A memória e a cultura de um povo “do passado” 

preservadas permitem que o seu valor seja assimilado pelos os visitantes “do 

presente”: 

A preservação deste é o símbolo de respeito de um passado que vive 
na lembrança de um povo de cultura; lembrar o passado é viver o 
presente, com lembranças reais do que Deus criou para um povo que é a 
sua glória na Terra. Dr. E. e Dra. J., Curitiba, PR, 1/8/89 [Livro 25] 

 

B. 2. Lembrança subjetiva da memória social:  
 

A existência de recordações subjetivas é estimulada pela memória social ali 

exposta. Há também manifestação de sentimentos de pesar ou de nostalgia acerca 

do passado.  

No relato abaixo, o visitante destaca o que o Museu/ a exposição lhe 

proporcionaram.  E complementa com uma reflexão sobre a contemporaneidade:  

Muito bom, estive com minha esposa e filha, gostamos, pois recordamos 
algumas origens dos que aqui viveram antes de nós. Poxa é pena que o 
homem atual não saiba conservar nem preservar o que a natureza nos 
deu. [sic], Curitiba, PR. 23/4/89 [Livro 25] 

 

B. 3. Identificação com o passado: 
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Neste subtema, a importância do relato que a sugere está relacionada a uma 

valorização da história do passado.  

Este relato traz também uma síntese das condições políticas e estruturais das 

instituições museológicas, da função da instituição e deixa sugestões:   

Mostrar a história dos nossos antepassados é de extrema importância. 
Esta é a melhor maneira de se aprender. Infelizmente os museus no Brasil 
estão abandonados e mal cuidados. A culpa não é somente dos 
funcionários e pessoas dedicadas que empenham em dialogar a nossa 
cultura. O verdadeiro culpado é o Estado que não empreende esforço 
para que se mantenha e amplie estas verdadeiras escolas populares (os 
Museus). Como sugestões, gostaria de deixar as seguintes: 1. Fazer 
esquema de segurança (muitas peças foram roubadas ou danificadas); 2. 
Deveria existir guias; 3. Incentivar a venda de réplicas de peças do Museu 
para angariar fundos para a manutenção; 4. Deus nos ajude. L.C. F.,  
Botucatu-SP 9/1/1986 [Livro 24] 

 

A riqueza desse relato está nas sugestões sistematizadas, inclusive a última, em 

forma de apelo ao “plano” metafísico.  

 

B. 4. Elogios ao Museu ou às exposições:  
 

Embora este subtema tenha sido apresentado na categoria temática A - 

Demanda por explicações – cabe incluir aqui os elogios que apareceram nos relatos 

selecionados para esta categoria (B). 

O próximo relato elogia o Museu e a política de preservação, 

complementando com sugestão para a infraestrutura:  

O museu no geral é muito agradável e proporciona uma oportunidade de 
enriquecimento cultural aos visitantes. Parabenizo o esforço da cidade 
e do governo em conservá-lo. Sugestão: colocar bebedouros. Julho de 
1988, Á. F., Viçosa- MG [Livro 25] 

 

Considerações sobre o desenvolvimento da categoria temática B: Preservar 

para não perder. 

Gonçalves (op.cit.) colabora no desenvolvimento desta categoria quando 

aborda a criação e a utilização de um discurso sobre patrimônio envolvido por uma 
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ideia de perda constante. Esta categoria encontra-se presente como um dos 

elementos dos discursos analisados pelo autor chamados de narrativas nacionais.  

Para ele a justificativa da preservação está pautada em uma “concepção 

moderna da história” onde, a história está fadada inevitavelmente a perdas. Perde-

se a memória nacional, identidade, valores. Essa ideia da perda, nas palavras do 

autor, coloca o processo histórico, em um “enquadramento mítico”, “que é 

equacionado, de modo absoluto, à destruição e homogeneização do passado e das 

culturas.” (GONÇALVES, op.cit. p.23) 

Tendo isso como um fato, algo que está acontecendo no presente fica 

subordinado a um caráter de urgência destinado a evitar ou a desacelerar a perda 

constante e progressiva.  

A tarefa da preservação está de acordo com a iminente perda. Ela se afirma e 

se justifica em função do tempo54 – “corrosivo” - assim como as coleções e 

restaurações em busca de sua valorização - através de preservação, restauro e 

coleção - dos patrimônios culturais. 

Para esse autor, o desaparecimento também é um argumento presente nas  

narrativas sobre a preservação; e pôde ser percebido, nesta pesquisa, em diferentes 

relatos dessa categoria. Para Gonçalves, assim como a história relata uma 

constante transformação das configurações ditas “iniciais” de determinado 

monumento ou qualquer bem patrimonial, a sua perda ou o seu desaparecimento 

são constantemente considerados como risco: “A apropriação de uma cultura traz, 

assim, como consequência, ao mesmo tempo que pressupõe, a possibilidade 

mesma de sua perda.” (GONÇALVES, op. cit. p.88)  

Esse “apelo” sobre o risco da perda é também uma forma de mostrar a cultura 

como algo objetivo com possibilidade de desaparecer.  

Sobre a perda ou uma suposta situação de risco, Gonçalves aborda a 

existência da identidade nacional, por ela ser constantemente valorizada em 

discursos sobre a situação social, no passado ou presente, e em defesa a esse 

                                            
54

 A questão sobre o tempo vai de encontro às reflexões propostas pelos dois autores que 
acompanham a formação da terceira categoria temática, a temporalidade, que será explicada em 
seguida. Já citados na nota 52. 
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iminente risco. Risco esse, associado sempre à nação brasileira e a seus atributos 

de jovem civilização, ou “desenvolvimento autônomo” do Brasil enquanto país 

(nação) moderno.  

Ao mesmo tempo, as próprias narrativas produzidas sobre o patrimônio 

propiciam essas perdas, uma vez que, ao “coletar” os bens culturais - em grupos 

étnicos ou diferentes grupos do país - supostamente significantes da “nação”, da 

“identidade brasileira”, etc., e recontextualizar a partir de tais atribuições valorativas 

em nome da identidade nacional homogênea, acabam por reduzir a possível riqueza 

desses bens.  

Também deve se levar em conta a questão da história objetificada identificada 

em alguns relatos e considerar que a realidade contada pela História exercita um 

caminho a partir da própria narrativa, que, de acordo com White, citado por 

Gonçalves, “transforma o real em um objeto de desejo”, ao eliminar as dimensões 

“caótica e arbitrária do real” (op.cit. p.18).  

Talvez isso colabore com a própria ação de preservar, através dos objetos – 

bens patrimonializados – a própria história, ao compreendê-la e valorizá-la.  

No contexto moderno ocidental isso ocorre por meio das dicotomias de 

tempo, de qualidade, de identidade entre outras, para que se perceba a importância 

social e cultural dos objetos.  

O desenvolvimento desta categoria temática foi possível ao perceber que o 

público que registrou seus depoimentos também recorreu a argumentos 

relacionados ao que Gonçalves considera como retórica da perda.  
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Categoria temática C: Temporalidade e seus desdobramentos 

 

“Como é bom percorrer os corredores da História!” 55  

 

Considerada como a mais curiosa, pelo número de manifestações 

relacionadas à temporalidade e variações.  

Para a última categoria temática do trabalho foram selecionados dezenove 

depoimentos dos dois Livros. Todos os escolhidos mencionam termos relacionados 

a essa categoria como tempo, passado e memória. 

As pessoas em seus registros se expressam sobre o tempo de diversas 

formas. E, é recorrente a simplicidade em lidar com a dimensão temporal a partir de 

duas perspectivas gerais:  

a) o tempo como algo móvel, fluído, e também algo palpável, exemplificado 

nas manifestações onde as pessoas demonstram “intimidade” ao falarem de “viajar 

com ele” e;  

b) a valorização da História, como tempo passado, associado à memória e à 

existência de informações acumuladas pelo próprio tempo.  

O relato do visitante mato-grossense faz uma leitura do que está exposto 

relacionando com o contexto de origem aliando à sua trajetória pessoal: 

Trabalhei muito com as máquinas aqui expostas. Vocês não viram 
nada! Mato grossense dos brabo, Mauro. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

E sendo o museu o “único” espaço que abriga a memória, alguns objetos 

tornam-se uma amostra do que não existe mais senão nesse lugar, como diz o 

visitante:  

A preservação da memória é fazer viver por mais tempo os tempos idos. 
Fiquei satisfeito em poder ver as diversas fases de coisas já praticamente 
inexistentes, como a fabricação da farinha e mesmo a técnica primitiva da 
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 Registro extraído do Livro 24 (s.id.), 25/07/1984, Poços de Caldas, MG.  
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destilação que não mais existe e cujas peças nos levam de volta àquele 
tempo. G. A., 2/6/89 Curitiba, PR [Livro 24] [Grifos meus] 

  

Além disso, o relato acima também pode ser percebido como curioso quando 

seu autor constrói uma relação entre memória e passado, por meio da mobilidade 

temporal.  

Outros dois relatos ilustram a forma de perceber o museu como um espaço 

que guarda a memória, ou o passado, ou ainda, que estabelece relação entre o 

tempo passado, ali exposto, com o tempo presente - o tempo do visitante:  

Das necessidades de voltarmos às nossas origens, rever e estudar, 
percorrer e saber das coisas do passado. Da cultura que todos nós 
devemos ter e a certeza de uma terra vinda [sic] devidamente nossa, das 
buscas e nossas realizações, enfim, é através das pesquisas e das voltas 
é que conseguimos atingir este propósito, e o museu é dos caminhos 
que encontramos. O nosso Museu é fascinante, nos ensina e nos 
transporta, nos leva ao encontro com o passado da nossa terra. 
Parabéns. V. A. P., Rotary Club, Paranaguá-PR, s/d. [Livro 24] [Grifos 
meus]  

 

Nota-se na afirmação abaixo o significado atribuído ao espaço além da 

questão temporal: 

O museu é a lembrança do passado que representa a riqueza da cultura, 
a esperança do futuro e a luta do presente para a conquista da 
consciência e identificação do nosso povo. Parabéns. L. R. E. – Diretor 
Municipal do PT, s/d. [Livro 24] [Grifos meus] 

 

O visitante estabeleceu uma relação entre as dimensões temporais como 

complementares.  

A questão do tempo e da memória, assim como a da instituição que conta ou 

mostra sobre o passado ou o presente, e ainda incita ideias sobre o futuro, pode ser 

compreendida com a colaboração de Ana Cláudia Fonseca Brefe56, quando aborda 

sobre os temas museu e temporalidade.  

Além do tempo, o espaço. É a partir desta outra categoria – espaço – que 

Foucault57destaca sua relevância atribuída como possibilidade de análise e 

compreensão do/no espaço no século XXI. Ao contrário do século anterior no qual 

                                            
56

 BREFE: 2007 
57

 FOUCAULT: 1984. 
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considera a história – dimensão temporal – como fundamental para a compreensão 

de dilemas humanos.   

Isso não significa, porém, que a questão temporal esteja obsoleta. Mas, que a 

ênfase na dimensão espacial pode contribuir também com a compreensão da 

construção e transformação dos espaços ao longo do tempo.  

A dimensão temporal continua como referência, e nessa categoria – 

Temporalidade e seus desdobramentos – isso é perceptível a partir dos registros, e 

vai de encontro ao que Foucault propõe ao dizer sobre um tempo acumulado em um 

determinado espaço, identificado pelos espaços das bibliotecas, assim como de 

museus, quando os visitantes se deslocam para o tempo, ao afirmarem que 

viajaram:  

A visita ao Museu nos transporta à épocas e situações que podemos 
imaginar, de uma sutileza e enriquecimento maravilhosos. [sic] S.., s/loc., 
s/d.[Livro 25] [Grifos meus] 

 

A “viagem” é descrita como importante para o conhecimento. Isso vai de 

encontro ao que Foucault afirmava ser relevante no século XIX. Mas, pode-se 

perceber que, embora o espaço, para ele, seja o de maior importância, na 

atualidade, algumas pessoas ainda insistem em pensar que compreender o 

passado, através do tempo (enquanto dimensão/categoria), é fundamental.  

Tal como afirmam os professores abaixo:  

A viagem ao passado é de suma importância para que possamos através 
da reflexão, compreender nosso [sic], e nos transportamos ao futuro de uma 
forma mais real e objetiva sem nos divorciarmos do sonho. J. [sic], professor 
da PUC, s/loc., s/d. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

Agradecemos a maravilhosa viagem que realizamos ao passado, 
enquanto visitamos este maravilhoso museu; ficamos felizes por perceber o 
carinho que têm pela nossa história. Profa. O. e alunos do I.E. de Educação 
Dr. Caetano Munhoz da Rocha, 1/10/1988 .[Livro 25] [Grifos meus] 

 

Para o visitante seguinte há importância em valorizar o passado, e, ao mesmo 

tempo, ele ressalva a questão espacial enquanto território (geopolítico), ao falar do 

Brasil e da América:  
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“Pueblos que no olvidan su pasado, tienen um futuro de grandeza”- 
Juan D. Perón – Los felicitamos e creemos en la grandeza de Brasil y de 
toda America – S. E. e  P. C. – Rep. Argentina, s/d. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

A riqueza do relato abaixo está na possibilidade em pensar o tempo como 

espaço físico, quando o visitante coloca o “através”, enquanto locução, para que as 

respostas sejam adquiridas por meio dessa circulação entre os tempos:   

As respostas são dadas através dos tempos R. B. G., s/loc., s/d. [Livro 24] 
[Grifos meus] 

 

Como nas categorias anteriores, outros elementos surgem nos relatos dos 

visitantes, formando o que pode ser considerado como “subtema”. Aqui, têm-se 

quatro:  

C. 1. Lembrança remota e subjetiva:  
 

Diz respeito à assimilação que os visitantes fazem entre o que é exposto com a 

sua vida particular, o seu cotidiano e as suas memórias pessoais ou coletivas. A 

temporalidade se manifesta através das histórias individuais mescladas com a 

coletiva.  

O visitante, em pouquíssimas palavras manifesta sentimentos para elogiar, pela 

evocação da memória pessoal “atingida”:  

Ótimo, adorei, lembrei-me muito da fazenda da minha vó. [sic], s/loc., s/d. 
[Livro 25] [Grifos meus] 

 

Outra, por sua vez, manifesta afetivamente o que a exposição lhe promoveu - 

rememorar seu passado e ilustrá-lo aos seus filhos -, através do tempo presente:  

O Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá me deu a 
maravilhosa oportunidade de mostrar aos meus filhos menores Manuella 
e Rodrigo, uma parte da cultura que vivi de forma prática na minha 
infância, na cidade de Tacaratu, terra dos índios Pankararu, no Estado do 
Pernambuco. M.M.C.de R., Profa. da Universidade de Goiás, em 30 de 
janeiro de 1989 [Livro 25] [Grifos meus] 

 

Já L.F. dos S., manifesta seu elogio pela lembrança de infância causada ao 

ver os artigos de pesca, remontando à sua história pessoal e à social. Além de um 
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aspecto único dentre todos os relatos – o Livro como espaço para o que fez – o seu 

registro: 

 

Gostei das canoas e artigos de pesca. Gostei porque minha avó tinha uma 
e meus pais moravam na Ilha dos Valadares e eu também fui criado um 
pouco lá. Muitas vezes vim aqui e não tinha notado este caderno, é a 
primeira vez que eu estou assinando-o, tenho 16 anos. Obrigado! L. F. dos 
S., s/loc., 1/9/1989 [Livro 25] [Grifos meus] 

 

A visitante seguinte chega a comparar o Museu com outros, além de 

manifestar a sua recordação subjetiva: 

Bacana e completo igual a este eu nunca vi. Recordei de muitas peças 
que convivi em criança. Exemplo a fiação e tear, gamela, etc. Parabéns.” 
M. do C. G. P., s/loc., 07/03/1989 [Livro 25] [Grifos meus] 

 

 

C. 2. Valorização da história/do passado como importante condição para o 
presente e o futuro: 
 

Existem relatos que se referem à história do passado como valorativa para si 

mesma e como estímulo aos tempos seguintes, presente e futuro. É como se ela 

adquirisse, na medida em que fica mais distante, uma relevância maior.  

O relato dessa visitante aborda isso com clareza através do adjetivo destacado:  

A beleza da existência de viver tendo base na força passada, na 
construção valorativa de tentativa de um [sic - mundo?] melhor. D., 
Paranaguá,  22/7/1984  [Livro 24] [Grifos meus] 

 

Este outro depoimento afirma o passado como conhecimento e ferramenta 

para a interpretação do presente:  

Nós, seres humanos, vivemos com recordações do passado para melhor 
interpretarmos o presente! O museu é muito convidativo pelo fato de nos 
deixar sensibilizados...! [sic], Itapema, SC. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

Esta, por sua vez, garante que um elo entre passado e futuro seja 

colaborativo para as próximas gerações além do conhecimento promovido pelos 

antepassados: 
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Gostei muito da visita que fiz, além do conhecimento dos nossos 
antepassados pudemos de alguma forma contribuir para o incentivo às 
futuras gerações T. D. s/d., s/loc. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

O depoimento abaixo considera a história como algo a ser valorizado, e que o 

é no espaço do Museu. Além disso, inclui o valor da transitoriedade:  

Agradecemos a maravilhosa viagem que realizamos ao passado, 
enquanto visitamos este maravilhoso museu; ficamos felizes por perceber o 
carinho que têm pela nossa história. Profa. O. e alunos do I.E. de 
Educação “Dr. Caetano Munhoz da Rocha” 1/10/1988 [Livro 25] [Grifos 
meus] 

 

C. 3. Transitoriedade no tempo:  
 

A mobilidade no tempo caracterizada pelo termo comumente usado “viagem pelo 

tempo” é o que melhor define os recursos que a temporalidade pode ter .  

Os relatos abaixo apresentam essa característica de forma tão “exata”, que pode 

passar como algo despercebido para análise.  

Mas é importante perceber como cada um lida com essa dimensão (ou categoria) 

chamada tempo:  

A viagem ao passado é de suma importância para que possamos através 
da reflexão, compreender nosso [sic], e nos transportamos ao futuro de 
uma forma mais real e objetiva sem nos divorciarmos do sonho. J. [sic], 
professor da PUC, s/loc., s/d. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

O comentário acima citado demonstra o valor que o tempo pode possuir, além 

da mobilidade atribuída à dimensão temporal.  

Já no registro abaixo, o passado além de valorizado, está localizado: no 

museu que o reconhece e o guarda, por sua riqueza. Futuro e presente não 

poderiam deixar de estar próximos em um ambiente em que, na realidade não 

delimita o tempo, ou melhor, o suspende:  

O museu é a lembrança do passado que representa a riqueza da cultura, 
a esperança do futuro e a luta do presente para a conquista da 
consciência e identificação do nosso povo. Parabéns. L. R. E. – Diretor 
Municipal do PT

58
, s/loc., s/d. [Livro 24] [Grifos meus] 
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 Partido dos Trabalhadores. 



80 

 

O seguinte retém o passado por mais tempo, através da preservação da 

memória em um espaço privilegiado que expõe as coisas que “praticamente estão 

inexistentes”:  

A preservação da memória é fazer viver por mais tempo os tempos 
idos. Fiquei satisfeito em poder ver as diversas fases de coisas já 
praticamente inexistentes, como a fabricação da farinha e mesmo a 
técnica primitiva da destilação que não mais existe e cujas peças nos 
levam de volta àquele tempo. G. A., 2/6/1989 Curitiba, PR. [Livro 24] 
[Grifos meus] 

 

E, mais uma vez, é possível no espaço museológico a mobilidade dos 

tempos59 para imaginar o passado como atesta outro visitante: 

A visita ao Museu nos transporta a épocas e situações que podemos 
imaginar, de uma sutileza e enriquecimento maravilhosos. [sic ], 
Santos,SP, s/d. [Livro 25] [Grifos meus] 

 

C. 4. História como diálogo:  
 

Nos relatos abaixo a História é considerada como portadora de informações ou 

conhecimentos aliada a diálogos com o presente, de forma declarada ou não.  

Alguns fazem alusão ao Tempo, enquanto veículo de transporte para o que a 

História guarda, possui e conta. Outros incluem o museu como um espaço 

privilegiado para esse trânsito temporal.  

No relato abaixo, o passado é notado como guardião da materialidade ali 

exposta, e a importância da recorrência a ele para que o coletivo conheça o seu 

território, talvez sugerindo alguma alusão à nação ou identidade:  

Das necessidades de voltarmos às nossas origens, rever e estudar, 
percorrer e saber das coisas do passado. Da cultura que todos nós 
devemos ter e a certeza de uma terra vinda [sic] devidamente nossa, das 
buscas e nossas realizações, enfim, é através das pesquisas e das voltas 
é que conseguimos atingir este propósito, e o museu é dos caminhos 
que encontramos. O nosso Museu é fascinante, nos ensina e nos 
transporta, nos leva ao encontro com o passado da nossa terra. 
Parabéns. V.A.P., Rotary Club, Paranaguá-PR, s/d.[Livro 24] [Grifos meus] 

 

                                            
59

 Das dimensões temporais passado/presente/futuro. 
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Na medida em que expõe a história de tempos anteriores o museu se torna 

representante do passado, e ao mesmo tempo colabora com a possibilidade de 

transformações no futuro e no presente: 

O museu é a lembrança do passado que representa a riqueza da 
cultura, a esperança do futuro e a luta do presente para a conquista da 
consciência e identificação do nosso povo. Parabéns. L. R. E. – Diretor 
Municipal do PT. s/loc., s/d. [Livro 24] [Grifos meus] 

 

A declaração abaixo coloca o tempo como o portador de informações:  

As respostas são dadas através dos tempos R. B. G., s/loc., s/d. [Livro 24] 
[Grifos meus] 

 

Nesta categoria temática os elogios aparecem de maneira mais sutil por 

estarem relacionados mais às questões da História do que propriamente ao Museu, 

por isso não foram tratados como um subtema. 

Pode-se perceber que aqui os relatos proporcionam reflexões sobre as 

dimensões presentes tanto na vida social (cotidiano) quanto em espaços especiais 

como o Museu.  

Tempo, cultura, conhecimento, passado e presente, História, entre outros 

aspectos, estão presentes nos depoimentos dos visitantes. São declarações 

subjetivas, mas, de forma alguma, deslocadas de concepções socioculturais.  

Retomando as referências citadas para o desenvolvimento desta ultima 

categoria temática, a atenção é dada à temporalidade, baseada em Brefe (op.cit.) e 

em Foucault (op.cit.).  

Brefe em seu trabalho relaciona temporalidade e museu, a partir da 

concepção do que foi um museu na França e a valorização da História ao analisar a 

época da Revolução Francesa e a contemporânea.  

De acordo com a autora, o tempo é categoria elementar para compreensão 

da instituição museológica e de suas relações com a sociedade. E esta categoria 

concomitante à espacial possui sua característica maior no momento da exposição.   

A temporalidade, trânsito fugaz entre presente, passado e futuro é a categoria 

eleita na elaboração desta categoria temática. Para Brefe,  
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A questão da temporalidade – ou seja, das complexas tramas tecidas entre 
presente, passado e futuro ao redor das questões patrimoniais e memoriais 
– está no centro das discussões historiográficas recentes, em que 
observamos ainda uma terceira atitude em relação ao tempo, isto é, um 
“presente estendido” que se problematiza a si mesmo. Como bem notou 
Manoel Luiz Salgado Guimarães, vivemos na onipresença de um presente 
que não cessa de buscar e questionar suas raízes. (op.cit. p.31) 

 

 

O tempo exposto está, de acordo com ela, “encapsulado”. Poderíamos pensar 

suspenso, como um móbile, objeto parado, até que alguém o manipule para que 

volte a se movimentar. Assim como fora o objetivo da sua construção e colocação 

em um determinado espaço. Isso vale para pensar sobre o tempo de uma forma 

palpável ou objetificada.  

Os registros descrevem o processo cognitivo dos visitantes, quando relatam 

sobre “viajar no tempo”, ou “voltar ao passado” entre outros trechos destacados nos 

depoimentos aqui citados.  

A utilização do tempo em um espaço expositivo, de acordo com Brefe, serve 

“para segmentá-lo e representá-lo, exibindo periodizações e estabelecendo 

hierarquias pela alocação diferencial e mobilização do espaço” (op.cit.p.32).  

No século XIX, a preocupação com o tempo presente estava mais relacionada 

à restituição de um passado valorizando a História exaltado pelos museus em 

função dos valores nacionais.  

Na contemporaneidade há crítica ao presente nas instituições museológicas 

em relação ao que se produz em termos de história/memória. Pois, para Brefe, cabe 

ao museu a tarefa de análise, uma vez que os museus são instituições sociais, não 

cabendo a eles a produção de memórias, como à época da Revolução Francesa, 

mas sim à reflexão sobre60.  

Para a autora, é como se os museus possuíssem a tarefa de segurar a 

agilidade do tempo corrente, em forma de armazenamento e de exposição do 

conhecimento existente no passado. As transformações pelas quais essa instituição 

                                            
60 Diz Brefe: “não compete mais ao museu produzir e cultivar memórias e sim analisá-las, pois elas 

são componente fundamental da vida social” (BREFE, op.cit, p.32).  
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social está constantemente sujeita fez de si, no século XX, uma instituição global, 

pela criação e multiplicação do número de museus no mundo.  

O museu, portanto, é um espaço privilegiado enquanto objeto para a 

compreensão das sociedades complexas/modernas e suas formas de 

representação, ou ainda, de sua exposição.  

A influência de Foucault no desenvolvimento das reflexões acerca do museu 

diz respeito tanto a questão temporal (como em Brefe) quanto à questão espacial. 

Isso porque em seu artigo (FOUCAULT, op.cit.), utilizado como referência, ele 

propõe que a História (humana ocidental) enquanto dimensão de tempo possuiu um 

valor maior – como possibilidade de análise ou caminho para respostas e 

compreensão sobre a humanidade – no século XIX.  

Para ele, é no século XXI que o espaço adquire maior importância reflexiva. 

De acordo com Foucault é a época da simultaneidade que permite a percepção das 

informações organizadas em determinados espaços.  

A relação espaço-tempo foi relevante em períodos anteriores e até hoje 

algumas questões ressalvam essa relação, mas, já não é o tempo um grande motivo 

de preocupação moderna.  

A singularidade do espaço para os tempos atuais é o que Foucault defende, e 

o tempo apenas faz parte da gama de elementos que se relacionam com ou estão 

presentes no espaço.  

Mas o espaço ainda está preso à algumas dicotomias “essenciais” como 

público/privado; familiar/social; cultural/útil; lazer/trabalho. Para Foucault, essas 

dicotomias demonstram que a “aura sagrada” do tempo ainda persiste, nos tempos 

atuais, de maneira sutil ou velada.  

Os relatos dessa categoria temática podem ilustrar um pouco sobre esse 

apego à valorização do tempo como condutor de soluções ou respostas dos dilemas 

humanos.  

Para o filósofo, o espaço foi se transformando na medida em que o tempo 

também denunciava mudanças. Atualmente, a concepção de espaço, transformou-

se, de extensão para sítio, um lugar efêmero, que organiza informações. No sítio se 
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organizam elementos distintos e dados de memória; e é importante identificar o que 

são esses elementos marcados, seja de forma aleatória ou organizada – mas que 

fazem parte de “um todo” – que estabelecem relações.  (Foucault, op. cit.) 

O sítio humano, para Foucault, corresponde à disposição das coisas sob a 

forma demográfica. Além das questões sobre a existência de espaço para todos, a 

questão dos tipos de relações, de proximidade, de organização, movimento, etc., 

entre indivíduos serão adotadas em situações definidas para essas questões. E os 

sítios passam a ser um tipo de relação entre vários deles.  

Para o autor, que cita Bachelard, o espaço antes de ser vazio ou uniforme, é 

construído subjetivamente, junto dos espaços dos sonhos e das paixões, idealizados 

ou do espaço “negativo”, denso, fixo.  

O espaço externo, o da convivência, é o de maior importância para a análise 

foucaultiana. Heterogêneo, constrói relações que delimitam os sítios irredutíveis (e 

as relações que definem cada um) de maneira a não misturá-los ou ordená-los, mas 

sim, colocá-los em uma situação de convivência harmônica, digamos assim.  

Para o filósofo, os muitos sítios no espaço externo se relacionam entre si, e 

em algumas vezes, se contradizem, são eles dois tipos gerais, as utopias e os 

espaços reais construídos pela própria sociedade e não seus tipos delimitados (de 

transporte, de lazer, etc.).  

Das utopias, destaca-se a ausência de espaço real (um lugar fixo) e uma 

relação com esse tipo de espaço. Nos espaços reais construídos se encontram, por 

sua vez, as utopias efetivadas de outros sítios reais: “representados, contestados e 

invertidos”, considerados como lugares distintos ou heterotopias. As heterotopias 

são explicadas por Foucault a partir de uma tipologia, denominada heterotopologia, 

sobre a contestação do espaço vivido de forma mítica e real, a partir de alguns 

princípios. (FOUCAULT, op.cit., p.3) 

A constante transformação da cultura demonstra as mudanças no espaço. A 

organização entre os sítios contraditórios ou incompatíveis é feita pela heterotopia. 

As heterotopias são responsáveis pelos espaços que se sobressaem, criando 

um espaço imaginário, refletindo os espaços reais ou desenvolvendo um paralelo, 
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em oposição aos espaços bagunçados. Foucault resume em: compensação. Dentre 

as questões relacionadas à heterotopia, um último traço é que elas têm também 

uma função específica ligada ao espaço que sobra. 

Com isso, as heterotopias estão relacionadas a um acúmulo de tempo, e 

podem ser ilustradas por espaços como bibliotecas e museus, que por sua vez, são 

lugares (espaços) em que o tempo é acumulado sobre si mesmo.  

A peculiaridade desses espaços está na forma em lidar com o tempo: embora 

no século XVII essas instituições traduzissem uma escolha pessoal, na 

modernidade, ou a partir do século XIX, a preocupação passou a ser (com) a 

acumulação dos tempos, épocas, gostos, em uma espécie de arquivo geral, pela 

construção de um lugar (biblioteca e/ou museu) que tutela “todos os tempos fora do 

tempo” e imuniza o desgaste, em um lugar imóvel. Ao contrário de heterotopias 

associadas ao efêmero, à transitoriedade, como feiras itinerantes. (FOUCAULT, 

op.cit., p.5) 

Portanto, a relevância dessas questões brevemente citadas de Foucault está 

na possibilidade que permite refletir sobre a relação espaço-tempo do Museu 

manifestada pelos visitantes que deixaram seus registros nos Livros, acerca de uma 

grande quantidade de tempo que é rapidamente ali vivenciada.  
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3. Considerações finais à guisa de conclusões:   

 

A relevância que as instituições museológicas possuem faz parte tanto de sua 

trajetória enquanto espaço para divulgar e resguardar objetos e informações quanto 

na produção de diálogo com a sociedade e com áreas de conhecimento como a 

História, Antropologia, Sociologia, entre outras.  

Pode-se pensar que a questão de um conceito mutável para os museus faz parte 

da dinâmica social da vida humana como uma peça participante. Assim como a 

transformação pela qual o objeto exposto adquire, em termos de significados. Essa 

questão, abordada de forma breve no trabalho, permite pensar sobre essa 

inconstância tanto do espaço museológico, quanto do que ali está exposto. 

 O objeto ali exposto passou por significados distintos de acordo com os 

contextos em que esteve até tornar-se acervo museológico. Essa mudança de 

significado faz com que o objeto exposto, possuidor de um novo status – adquirido –, 

mereça atenção, cuidado e preservação, para dar continuidade à memória coletiva. 

E à própria função ou objetivo dos museus.  

Em relação ao MAE e ao processo monográfico como um todo, o aprendizado do 

trabalho diz respeito a uma ampliação do conhecimento acerca do tema em questão 

– museu –, da história do MAE, e seu funcionamento, enquanto instituição. Além é 

claro, do reconhecimento do valor da existência do público para instituições desse 

caráter (e de outras tantas...).  

 O processo de pesquisa documental e análise dos Livros de Sugestões e 

Críticas permitiu atenção aos processos que estão envolvidos entre os agentes. A 

relevância que o público possui pode ser percebida através da relação dialógica 

entre instituição e visitantes. A comunicação merece destaque nessa relação 

museu-público.  

A importância do MAE caracterizado pelas suas montagens expositivas, de 

viés antropológico e arqueológico reforça o que fora citado brevemente acima no 

que diz respeito às relações entre museu e conhecimentos específicos. As 

exposições podem, portanto, ensinar, além de promover sensibilização a questões 

patrimoniais e culturais, mesmo que de maneira sutil ou imperceptível a priori.  
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Os Livros de Sugestões e Críticas, faz parte de um dos aspectos conclusivos 

mais importantes que surgiu nessa pesquisa, o comunicativo. Esses Livros, que nos 

mostram/contam o que alguns visitantes manifestaram através da escrita permite 

perceber a importância da comunicação criada e desenvolvida entre instituição e 

público.  

O espaço aberto do Museu para o diálogo com o público – através desses 

Livros – pode apontar para dois pontos:  

Primeiro: O Museu considera o público: quando a instituição possui a intenção 

de expor/comunicar algo, ela faz isso a alguém, ao público no caso.    

Segundo: “Esse alguém”, ou público, pode se reconhecer enquanto tal 

quando vai ao Museu, observa as exposições e encontra – talvez – uma 

possibilidade de espaço para dialogar, como através desses Livros.  

Esses aspectos estão relacionados tanto aos Livros de Registro dos 

Visitantes, não analisados nessa pesquisa nos quais o público adquire ou expõe sua 

identidade (através do nome, idade, etc.) quanto nos Livros de Sugestões e Críticas, 

nos quais a identidade do sujeito pode não ser sua principal manifestação, foi 

considerado desta forma para este trabalho, mas sim o seu relato, marcado nos 

Livros. A mensagem foi considerada mais importante do que o mensageiro.  

Portanto, não é mais um público passivo – como nas concepções 

museológicas mais antigas ou, como no cinema – é ativo, na medida em que o 

próprio Museu, neste caso específico do MAE61, estimula uma participação efetiva 

no circuito expositivo.  

Não se deve entender também como participação efetiva exposições 

estritamente interativas, como manipular um objeto exposto e etc., mas, interativa 

também, ou no mínimo, na medida em que a exposição está incitando um diálogo, 

independente da forma de estímulo.  

A existência dos registros pode ser uma resposta a isso, ao que foi colocado 

como início de um diálogo através, além do que está exposto, do Livro aberto.  

                                            
61

 Existem diversos tipos de Museus que promovem interatividade com o público assim como pode 
existir diversas formas de promoção da interatividade, de promoção de diálogos, etc.  



88 

Obviamente não se pode reduzir uma exposição museológica à promoção de 

diálogo, mas pode-se pensar que seja através de uma interação pautada em 

distintas linguagens, para promover educação informal e/ou difundir conhecimento 

ou ainda ilustrar fragmentos de outras culturas, que a importância da preservação 

(ação) colabora, a partir de elementos que fazem parte do mundo social exposto e o 

de seus visitantes. Seja de outros mundos, seja o mesmo dos visitantes. 

A relevância desses Livros de Sugestões e Críticas é a sua função cumprida 

enquanto mediador entre museu e público. E a existência de um elo entre os Livros 

e o MAE ocorre em função também da existência de um público que registra seus 

depoimentos. 

A observação e leitura de uma exposição e a existência de um espaço para 

falar sobre o que foi visto pode fazer do circuito museológico um rico processo de 

diálogo, não linear com começo, meio e fim, - necessariamente -, mas com começo, 

meio e diversos fins. 

Há contribuição de Sally Price no meu trabalho quando pensei sobre o acervo 

exposto. Embora a autora discuta sobre objetos em contexto de museus de arte, a 

relevância está quando a autora fala sobre “os objetos de arte e artefatos 

etnográficos” (PRICE, 2000: título do capítulo 6, p. 135).  

A análise da autora está pautada em uma divisão declarada entre os tipos de 

museus, no caso, de Arte e Antropológico. Para ela, diferente do museu de arte, um 

museu antropológico não está pautado primeiramente em uma preocupação 

estética, que provoque diretamente uma experiência sensório-emocional; o intuito é 

de exposições de objetos que relatam uma etnografia. São compostos a partir da 

relevância das “informações didáticas” em detrimento de “qualidade estética que 

mereça ser transmitida”. (op.cit. p.122) 

Essa perspectiva didática também colabora com a transformação do objeto, 

em termos de significado, mas a alusão ao seu contexto de origem sempre estará 

presente, a partir dessa perspectiva, além da relevância que a dimensão temporal 

possui, utilizada frequentemente para a compreensão da historia social “vivida” pelo 

objeto antes de tornar-se parte do acervo da instituição. Ao contrário dos “objetos de 

arte” que passam por um processo de contínua transformação valorativa 
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(econômica) e de contexto, no caso dos “objetos primitivos”, citados por Price; eles 

transmutam nesse processo de artefato etnográfico para um objeto de arte em uma 

escala de valor monetário, assim como de função para estético: a mudança, de 

acordo com a autora, se “resume” à identidade cultural do objeto ao que se tornou, 

junto da mudança de contexto da identidade do museu: a forma e conteúdo do que é 

exposto, um objeto se caracteriza e caracteriza também sua nova morada. A 

mudança de contexto do objeto muda o próprio objeto. Esse deslocamento de 

“objetos estéticos” para os Museus de Arte existe, inclusive, pelo fato de serem 

considerados como tal. 

Pode se pensar que a importância de um museu ou exposição pautada em 

referenciais antropológicos está na desconstrução do olhar ocidental, através de 

informações contextualizadas – e olhar com novas – ou outras – lentes para tudo 

sem o peso da informação como justificativa da exposição e também, como olhar 

ocidental em busca de um olhar ampliado ou “novo”.  

 

Informação faz parte da comunicação 

 

A categoria temática A, que abordou os relatos que pedem maiores 

explicações, nomes ou registros que identifiquem algum objeto, foi considerada a 

partir da ideia de que a informação pedida pelos visitantes faz parte do processo 

comunicativo que pode existir ou de fato existe em museus.  

A relevância que a demanda por explicações sobre o acervo e etc. se 

relaciona, portanto à questão da comunicação entre museu e público, como já 

mencionando anteriormente, e também ao conhecimento que um diálogo, no caso 

uma exposição, pode promover.  

Levar em consideração que a informação faz parte da comunicação se 

relaciona com o que Marília Cury (CURY, op.cit.) propõe pensar acerca da 

comunicação como interação. Ela propõe que a comunicação no museu – chamada 

comunicação museológica –, é de grande importância enquanto produtora de 

diálogo entre museu e sociedade. 
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Esse processo interativo, considerado como comunicação por Cury pode ser 

percebido através do caráter que as exposições citadas do MAE tiveram além da 

existência de um Livro com o caráter de promoção de diálogo, como o de Sugestões 

e Críticas, e, consequentemente, a existência de manifestações escritas enquanto 

conteúdo nesse espaço – o Livro – de comunicação. 

 Talvez a autora considere, antes disso, como processo comunicativo e 

interação público/museu, a própria forma de comunicar algo através do que está 

exposto. Isso certamente também é importante, embora o presente trabalho não 

possua a intenção de analisar a forma com que a comunicação ocorreu nas 

exposições citadas. 

 

Preservar é preciso  

 

A inspiração para o desenvolvimento dessa categoria de análise, a partir dos 

relatos que percebi que destacavam termos relacionados à preservação de objetos 

ou “da memória” foi de encontro ao que Reginaldo Gonçalves chamou de retórica da 

perda, grosso modo, os discursos falados e repetidos acerca de algo que está sob a 

ameaça constante de se perder, fadado ao desaparecimento caso a preservação 

não seja praticada. O trabalho de referência desse autor nessa pesquisa, já citado,  

é um estudo rico, no qual o autor propõe a análise dos discursos (narrativas 

nacionais) produzidos acerca do tema “patrimônio” por intelectuais relacionados às 

políticas oficiais de implementação de um órgão regulador e legitimação dos 

patrimônios culturais entre as décadas de 1930 a 1980 no Brasil.  

A elaboração de discursos, com apelo a conceitos possibilita a definição dos 

mesmos como auxílio para o propósito político que os discursos possuíam; isso 

porque ao definir um conceito, através de um discurso, as consequências passam 

por práticas sociais ou em ações simbólicas em função dos receptores [do discurso] 

compreenderem de diferentes formas seu pertencimento e sua relação com a nação.  

A sugestão é de que o impacto que esses discursos possuíram/ possui na 

sociedade faz parte da assimilação da população desses conceitos como forma de 

compreensão da própria história. Portanto pode-se propor pensar que a partir da 



91 

introjeção desses termos e concepções assim como a ameaça constante do 

desaparecimento da memória, da história e do patrimônio, a população desenvolve 

sua compreensão acerca do que é ou pode ser considerado como “patrimônio” e a 

relevância da preservação – conservação é um termo recorrente nos relatos dos 

Livros – a partir desses discursos e práticas. Sobre isso, alguns tipos de museus de 

fato são espaços privilegiados para incitar a população sobre preservar o patrimônio 

enquanto (mas não somente) material.  

Observar os relatos incluídos nessa categoria pode incitar a reflexões do tipo: 

qual é a abrangência que o conhecimento e divulgação acerca da questão 

patrimonial possuem? 

 A urgência em se resolver a questão do desaparecimento, ou melhor, da 

perda relatada ou observada pelos visitantes pode sugerir a relevância que os 

objetos possuem enquanto mediadores da questão patrimonial entre a instituição 

que preserva e a população que reconhece a ação da preservação.  

A exposição de peças antigas ou “extintas”, do cotidiano, etc. mostra a ação 

do museu – preservar – e, ao mesmo tempo, permite aos visitantes compreender 

e/ou assimilar o discurso-ação sobre preservação, a partir daquilo exposto.  

A perda é uma forma de justificativa e está presente nos discursos para o 

bom desenvolvimento das políticas de preservação. Ou seja, é a partir de sua 

[“nova”] existência, ou “reconhecimento enquanto símbolo para a cultura nacional, 

que a preocupação com seu desaparecimento é declarada”. Gonçalves explica: “A 

apropriação de uma cultura traz, assim, como consequência, ao mesmo tempo, que 

pressupõe a possibilidade mesma de sua perda.” (GONÇALVES, op. cit., p.88) Esse 

“apelo” da perda iminente é também uma forma de mostrar a cultura como algo 

objetivo, sob o risco do desaparecimento real. Portanto, a existência da identidade 

nacional é constantemente valorizada em discursos sobre a situação social, no 

passado ou presente, em defesa a esse iminente risco. Risco esse, associado 

sempre à nação brasileira e seus atributos de jovem civilização ou “desenvolvimento 

autônomo” do Brasil enquanto país (nação) moderno. 

Para Gonçalves, a valorização em torno do objeto (material), enquanto objeto 

de estudo e desenvolvimento de pesquisas, assim como de coleções em busca da 
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compreensão da formação de sociedades, identidades e etc., permitiu que se 

pudessem estabelecer categorias, expostas principalmente em museus, em contexto 

moderno ocidental, para se perceber a importância social e cultural dos objetos, 

através de dicotomias de tempo, de qualidade, de identidade entre outras.   

 As exposições e coleções replicam a importância da preservação através da 

transformação das categorias em coleções que possam representar os sistemas 

criados para perceber os “jogos” de oposição ou relação entre os objetos 

categorizados. 

Os relatos referidos na categoria temática B – Preservar para não perder – 

talvez seja uma forma de pensar sobre a assimilação do público em relação aos 

objetos expostos, que ilustram uma cultura, que remetem a um passado ou a uma 

memória coletiva. E também um reconhecimento do trabalho exercido pela 

instituição: guardar, preservar e divulgar.  

 

O passado e a história: fundamentais para o tempo 

 

Sobre a terceira categoria temática, falar mais uma vez da ocupação que o 

tempo enquanto referência ou dimensão social seria desgastante não fosse deveras 

importante. A atenção dada pelos visitantes principalmente ao passado, tanto como 

algo isolado quanto como parte do presente ou estímulo ao futuro, como encontrado 

em alguns registros, promove sugestões acerca da forma com que o público 

percebe uma história que o museu expõe; não propriamente dita ou abordada 

diretamente, mas trechos de contextos sociais de maneira a inserir no tempo 

presente informações que reagem com o imaginário social do passado.  

O destaque dado aos registros que manifestam sua crença na mobilidade 

temporal colabora com uma ideia de passado “dourado”, considerado, talvez por já 

distante ou não vivido pelos visitantes, como algo valioso e inquestionável. Muito 

embora, sabe-se que o registro da história não é necessariamente fiel quando não 

registrado no ato, e também, a questão da interpretação de registros sobre o 

passado, que não está passível de fidelidade.  
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Essa relação do passado com a memória e/ou a história percebida em alguns 

relatos também pode ser encontrada de maneira semelhante ao que Poulot, citado 

por Brefe62 afirma sobre a contribuição do presente e futuro, a partir dessa relação 

do passado com a memória e com a história: 

Uma delas introduz a um mundo despedaçado, descontínuo, e à incerteza 
do porvir; a outra assegura a continuidade do presente familiarizado com a 
duração. O paradoxo refere-se, aqui, ao fato de que a memória não deve 
implicar o retorno ao antigo estado das coisas, perspectiva que seria 
ameaçadora, e que a história abstrata se acredita encarregada de assegurar 
o progresso da razão e a estabilidade desta última etapa (apud BREFE, op. 
cit., p. 33). 

 

A leitura feita pelo público é interessante de observar porque a questão da 

temporalidade é citada pelos visitantes a partir de uma perspectiva de intimidade 

com as dimensões temporais. Pode-se arriscar a pensar no estímulo que o próprio 

espaço pode estabelecer ou influenciar. Essa questão pode ser relacionada tanto 

com um processo de sensibilização que o visitante manifesta, quanto com a questão 

apontada por Foucault, acerca da importância que as dimensões espaciais ocupam 

na sociedade moderna e o tempo suspenso em espaços como o museu. 

Como já citado anteriormente, para Foucault, a História como caminho de 

respostas durante o século XIX esbarra na contemporaneidade com a dimensão 

espacial em destaque. O próprio espaço é dotado de informações sobre si mesmo e, 

ao longo do tempo, estabelece sua própria historia influenciando o tempo. A criação 

de inúmeros tipos de espaços (sociais ou subjetivos) se relaciona também com a 

dimensão temporal embora o autor não entre em maiores detalhes acerca de outros 

elementos, como cultura, organização social, entre outros.  

No espaço ou sítio se organizam elementos, dados ou resultados. É um lugar 

efêmero, e, através da memória - onde são circulados os elementos distintos de 

maneira às vezes aleatória – e também da identificação compõe uma unidade ou 

“um todo” a partir desses elementos.   

Portanto o sítio humano, para Foucault, corresponde à disposição das coisas 

no formato de demografia. Além das questões sobre a existência de espaço para 

                                            
62

 Poulot é referenciado como POULOT, 1990, p.167. Não foram encontradas maiores informações 
sobre no próprio artigo, que está sem referências bibliográficas.  
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todos, a questão dos tipos de relações de proximidade, de organização, movimento, 

etc. entre indivíduos são adotadas em situações definidas para suas reflexões. E os 

sítios passam a ser um tipo de relação entre vários deles. 

Já o tempo, mesmo relacionado com o espaço, não sendo o foco de análise 

para os questionamentos modernos, apenas faz parte da gama de elementos que se 

relacionam com ou estão presentes no espaço. Podemos pensar, portanto que, 

como sugerido anteriormente, o espaço museológico incita a temporalidade através 

do que se expõe.  

Isso vai de encontro com a proposta de Brefe, acerca dos museus serem 

espaços propícios para a temporalidade navegar entre suas dimensões de 

passado/presente/futuro. Pode-se pensar que é a negociação dos dois espaços, o 

subjetivo e o construído socialmente que articulam a temporalidade, citada nos 

registros, como sugerido por Bachelard citado por Foucault.  

Dos registros, cabe lembrar que uns falam do passado de maneira geral, 

enquanto dimensão espaço-tempo social, outros, recordam sua infância ou algo 

similar como espaço-tempo subjetivo incluído a partir do espaço-tempo social 

exposto. 

 Para Foucault, os museus são espaços que “acumulam o tempo” sobre si 

mesmo. A forma com que esses espaços lidam com o tempo também passou por 

transformações desde a criação e desenvolvimento da própria instituição; 

transformações que dizem respeito ao que era guardado ou acumulado como 

expressão pessoal (século XVII) e ao que se encontra na modernidade, espaços de 

informações sobre épocas, tempos, gostos, como uma espécie de arquivo geral,  e 

pela construção de um lugar (biblioteca e/ou museu) que tutela “todos os tempos 

fora do tempo” e imuniza o desgaste, em um lugar imóvel, ao contrário, por exemplo, 

de “espaços efêmeros”, como feiras ou circos estabelecidos em determinado sítio e 

posteriormente desfeitas.(FOUCAULT, op.cit.) 

O interessante dessa categoria, por fim, é perceber que o público não está 

passível de reflexões acerca do que é exposto e tampouco de não relacionar-se com 

ele. Os registros apontam as reflexões manifestadas, através do que o visitante 

pensou acerca do contexto do objeto exposto, relacionando-o ao seu mundo 
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subjetivo e social. A questão do tempo é um vértice pensado pelo público quando 

este observa o que a instituição lhe mostra. As exposições museológicas podem ser 

pensadas como uma espécie de “livro de história complexo”.  
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Anexos 

I. Nota breve sobre bens patrimonializados 

 

Essa nota ilustra brevemente as mudanças na concepção de patrimônio pelo 

Estado. Sendo a sede do MAE/UFPR um bem tombado, julguei importante uma 

simples comunicação sobre o tema.  

O desenvolvimento de tombamentos está previsto desde a década de 1930, 

com o Decreto-Lei de preservação e proteção de patrimônio nacional tangível 

(material) de no. 25, de 30 de novembro de 1937 com o objetivo de preservar a 

memória nacional, a partir de bens tombados como exemplos significativos da 

memória nacional. Deve-se lembrar que no início dos anos 1920/30 a preocupação 

com a criação de uma Identidade Nacional estava em pauta, em um país tornado 

recentemente republicano. 

Posteriormente a questão sobre Patrimônio Cultural expande-se do atributo 

às edificações, normalmente coloniais e católicas, à abrangência a acervos de 

museus, de arquivos, de livros, documentos escritos, etc. que compõem a memória 

histórica da sociedade. O termo Cultural que acompanha o Patrimônio propõe uma 

amplitude além dos termos relacionados meramente a arquitetura, paisagem, arte e 

história. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 amplia este conceito para 

Patrimônio Cultural. Com isso, a diversidade e a diferença passam a fazer parte da 

sociedade que a possui de forma reconhecida, legítima. Com isso, há uma maior 

valorização acerca desse caráter de diversidade63. 

 

 

 

                                            
63

 Consequentemente, surgem novas perspectivas e discussões acerca do tema Patrimônio, como 
por exemplo a Educação Patrimonial para estimular a compreensão da diversidade presente em uma 
sociedade; mas não será abordada por não constituir diretamente como objetivo deste trabalho.  
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II. Museu antropológico ou museu universitário 

 

Os museus antropológicos possuem algo mais definido ou caracterizado. A 

importância desse breve apontamento se relaciona à nomenclatura do Museu na 

atualidade.  

Os museus antropológicos, de acordo com Price, principalmente no cenário 

pós-1968, colocaram em pauta redefinições de seus objetivos. Contextualizar 

politicamente foi algo que passou a marcar as exposições desse caráter. A atenção 

nas exposições nesse tipo de museu está focada na comunicação do contexto em 

que os objetos estão expostos e de onde vieram. Os significados “passados” ficam 

suspensos, porém, ao mesmo tempo, são referenciados para que não haja um 

deslocamento alienado de sua cultura/sociedade oriunda. 

Coloca-se o termo “ou” no subtítulo, tendo em vista que, pela especificidade 

antropológica, museus desse caráter normalmente podem estar vinculados às 

instituições de ensino superior, ou estabelecem convênios para o desenvolvimento 

de pesquisa com, no país. 

Sobre os museus universitários, as considerações da professora Maria Célia 

T. Moura Santos (SANTOS: 2006) são pautadas no contexto em que estão inseridas 

essas instituições, dentro de universidades, que sofrem transformações constantes, 

e que, nos últimos anos, não se limitaram à questão do ensino enquanto mercadoria, 

mas também à própria forma de transmissão e produção de conhecimento no 

contexto social. A autora fala sobre os museus universitários no país, passíveis de 

mudanças e que ainda sofrem com questões relacionadas à gestão e infraestrutura 

em sua atividade no que diz respeito à sua relação com a comunidade geral. 

Através de uma vasta pesquisa entre os anos de 1969 e 2000, Santos coletou 

informações a partir da análise depoimentos, artigos, relatórios, cartas de eventos, 

documentos, propostas para políticas públicas na área - Museologia64 -, assim como 

em leis, decretos e outros documentos afins da legislação em busca de termos-

chave para se perceber o processo contemporâneo/atual das ações museológicas e 
                                            
64

 SANTOS (2002).  
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os movimentos de seus profissionais. Analisou também projetos em busca de 

parcerias, para favorecer a interatividade entre pessoas e áreas, e, para se pensar 

no atual conceito que está sendo construído - de acordo com os saberes -, através 

de trocas de experiência, de informações desse tipo de instituição no âmbito 

universitário.    

Assim como em qualquer museu, a produção e difusão do conhecimento são 

preocupações constantes, e ainda, na qualidade de universitário, para os museus,  

sua importância está ampliada no que diz respeito ao desenvolvimento e divulgação 

para o público de pesquisas científicas em diversas áreas, além da promoção de 

atividades de ensino e extensão universitária, objetivos elementares das instituições 

de ensino superior do país.  

Nas últimas décadas do século XX a revisão do conceito de museu pautou-se 

em considerar a instituição como fenômeno social e em constante processo de 

mudança, ou seja, dotado da capacidade de transformar-se. Com isso, a avaliação e 

o estímulo de participação cívica são fundamentais, além do estímulo a uma 

harmonia na ação entre os museus, a comunidade acadêmica e a sociedade. 

Portanto, os objetivos gerais dessas instituições estão focados em construir e 

reconstruir o próprio museu assim como desenvolver projetos pedagógicos 

“inovadores”; e de acordo com Santos, “... articulados à produção crítica do 

conhecimento, integrados a ações criativas de mudança, tentando alargar as bases 

do compromisso social da universidade.” (SANTOS, 2006, p.2) 

Para Santos os museus universitários devem atuar a partir de uma política 

intrínseca à universidade da melhor maneira possível, que abranja a maior 

quantidade de pessoas, de diversas áreas para integrar um coletivo plural, de forma 

sólida, para que, de maneira estruturada, de acordo com um planejamento também 

com o coletivo dos museus, possa ser incorporado às salas de aula, departamentos, 

e outros segmentos da universidade, além da abertura para novos olhares e 

conhecimentos “externos”. 

“A cultura” atualmente pode ser uma grande possibilidade para se pensar 

sobre as desigualdades, através da valorização dos direitos básicos individuais e 

coletivos, em diferentes aspectos da sociedade. O campo museológico contribui com 
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isso tudo através do conhecimento produzido e compartilhado. Portanto, o “processo 

museológico”, defende Santos, que: 

... será sempre construído e reconstruído por meio da ação dialógica, 
dinâmica, complexa e criativa. Reconheço que somos atores sociais 
responsáveis por criar contextos educativos para a integração criativa e 
cooperativa permanente, entre diferentes sujeitos e contextos sociais e 
culturais. (SANTOS, op.cit, p. 03) 

 

Comunicação e integração na gestão do museu universitário de forma criativa 

e cooperadora são pontos-chave para essas novas perspectivas para estes museus, 

e, com isso, a realização efetiva de trocas entre os evolvidos no processo e no 

espaço, deverá ser orientada pela clareza ou assimilação perfeita dos objetivos, 

concepções e missão a que o museu se propõe, dentre os setores envolvidos no 

trabalho e na relação com a sociedade. 

Santos, citando Ivo Marievic ressalta que a compreensão pelo corpo técnico 

do museu sobre a Museologia ser uma área que lida tanto com os termos teóricos e 

trabalha com a relação prática, é fundamental. Para isso, é fundamental que a 

equipe articule a teoria para aplicá-la, uma vez que a comunicação, fundamental 

nesses espaços, deve ser clara, com apoio na teoria proposta. 

A partir disso, a qualidade e o desenvolvimento de novas formas para a 

museologia, faz com que ela avance, estabelecendo interatividade tanto 

internamente (em departamentos, pró-reitorias, etc.) quanto com a comunidade, bem 

como em sua estruturação de projetos e cursos e execução dos mesmos. A autora 

faz um comentário sobre a escassez de cursos de graduação na área de Museologia 

e seus reflexos nisso: a fragilidade na área. 

Transcender o próprio espaço físico do museu também pode ser desenvolvido 

de maneira positiva junto a organizações sociais, centros de cultura, e etc. A 

possibilidade para criação de pesquisas, através de trocas de informações e 

conhecimentos de maneira interativa entre esses “espaços” são férteis e geradores 

de ensino e aprendizado. Isso faz parte do ato de planejar as infinitas possibilidades 

que a museologia propõe enquanto interferências válidas na interseção entre 

educação, cultura e sociedade. 
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Esse planejamento da nova Museologia no espaço universitário é fértil para a 

relação entre teoria e prática, oriundas da produção de conhecimento e do exercício 

do olhar crítico, baseados em comprometimento. A atenção devida no que tange 

articular projeto museológico com a política da universidade permite que os objetivos 

ou diretrizes estejam sempre pautados em pesquisa, preservação e comunicação 

destes museus. 

 


