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RESUMO 
 

O trabalho tem como objetivo explicitar as formas de concepção, produção e 
contextos de uso do material educativo desenvolvido pelo Museu de Arqueologia e 
Etnologia (MAE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Conhecidas como 
Caixas Didáticas do MAE, esses materiais são elaborados por arranjos de peças de 
diferentes procedências que visam abordar temas como padrões beleza, adornos, 
alimentação, brinquedos, música e cultura popular, a partir de uma perspectiva 
antropológica. A utilização se dá principalmente por meio de empréstimo aos 
professores da educação básica e alunos da UFPR. Diante desse contexto, a 
pesquisa se vale da trajetória da instituição em questão, da produção da biografia 
social das Caixas, bem como das coisas que elas comportam, e da análise dos 
diálogos entre museu e outros contextos, educativos ou não, mediados por esses 
materiais.  
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INTRODUÇÃO 

Em 2008, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do 

Paraná - MAE - deu início a um projeto voltado para o desenvolvimento de 

material educativo nomeado de Caixas Didáticas do MAE. A idealização desse 

material possui relação estreita com o Projeto de Revitalização e Restauro do 

MAE que ocorreu a partir de 2002, por meio de diferentes agências de fomento. 

 Essas transformações resultaram na ampliação dos espaços do Museu, 

que passou a ser multilocalizado - mantendo a antiga sede em Paranaguá e 

criando dois novos espaços em Curitiba - e também na reconfiguração 

institucional do Museu, período em que se deu a criação da Unidade de Ações 

Educativas, responsável pela criação e manutenção dessas Caixas.  

Esses materiais são elaborados a partir de temas como adornos, 

alimentação, arqueologia e brinquedos populares e no arranjo de peças que se 

coadunam com o assunto escolhido. Ainda, essa composição tem como eixo 

norteador a ampliação do acesso do público ao acervo constituído pelo MAE, 

possibilitando a exploração visual, mas também tátil dos objetos. Por isso, a 

escolha da composição do material leva em conta o manuseio e a fragilidade das 

peças, fazendo uso também de elementos criados pela equipe responsável ou 

pela compra de coisas que se adequam a abordagem pretendida. Outra premissa 

do projeto é a circulação das Caixas, isto é, que o material não se restrinja aos 

espaços físicos que o MAE dispõe - em Curitiba e em Paranaguá – mas que 

possa ser deslocado e levado ao encontro de seu público, por meio de 

empréstimo. Atualmente, a instituição mantém quatorze Caixas: oito em Curitiba e 

seis em Paranaguá. 

Minha aproximação com o material produzido pela equipe da Ação 

Educativa do MAE se deu por meio de atividades conjuntas entre bolsistas do 

Museu, do Programa de Educação Tutorial (PET) de Ciências Sociais da UFPR e 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) de Sociologia 

da UFPR - do qual faço parte.  
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Um projeto-piloto foi desenvolvido ao longo de 2011 e teve como objetivo a 

utilização de uma das Caixas Didáticas em aulas da disciplina de Sociologia em 

escolas de Curitiba. Nesse primeiro momento, não participei das atividades do 

projeto, mas foram realizadas reuniões para que os bolsistas do Pibid que nele 

atuaram pudessem compartilhar suas experiências.  

Posteriormente, em 2012, fiz uso do material em uma aula de Sociologia no 

Colégio Estadual Leôncio Correia, instituição parceira do Pibid, para uma turma 

do 4º ano do Ensino Médio Técnico. Durante a explicação sobre o contexto de 

criação da Caixa que fui interpelada por um dos alunos: “Professora, essas coisas 

foram roubadas pelo Museu?”.   

No momento da pergunta, uma breve compilação dos relatos de Michel 

Leiris acerca das práticas não muito honestas dessas coletas, descritas em “A 

África fantasma”, passou pela minha cabeça. Poderia ter respondido de várias 

formas, mas optei apenas por dizer a verdade: não sabia.  Foi a partir dessa 

experiência que me dei conta de que desconhecia não só a procedência das 

coisas que compõe as Caixas, mas quase nada acerca da trajetória e história do 

MAE.     

Foi em conversa sobre os usos da Caixa que minha orientadora, Edilene 

Coffaci de Lima, sugeriu que elas poderiam se tornar meu objeto de pesquisa. A 

proposta foi aceita, contudo, por estar imersa em aspectos relacionados aos 

contextos de ensino e aos conteúdos de Antropologia presentes nos Parâmetros 

Curriculares que orientam a disciplina de Sociologia, ignorei durante algum tempo 

a dádiva ofertada pelo aluno questionador.  

Por isso, o projeto da pesquisa foi pensado a partir dos termos da 

Educação Patrimonial e só depois de alguns tropeços e redirecionamentos 

proporcionados pela pesquisa de campo, retornei aos aspectos que tratam das 

procedências das coisas, da composição das Caixas, dos usos e das dinâmicas 

dessas criações. As caixas deixaram de ser pensadas apenas como um conjunto 

de artefatos etnográficos e passaram a ser as Caixas – grafadas em letra 

maiúscula – compreendidas como um conjunto amplo relações que articulam 
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desde as transformações ocorridas ao longo da trajetória do Museu até as formas 

peculiares de trabalho dos bolsistas envolvidos nessas feituras, passando por 

aspectos das biografias desses materiais. 

Nesse sentido, a análise se concentrou apenas nas oito Caixas produzidas 

e em circulação na Ação Educativa do MAE em Curitiba. Isso porque o 

deslocamento necessário para conseguir acompanhar os arranjos e o cotidiano 

da equipe da Ação Educativa de Paranaguá seria inconciliável com minha rotina 

de estudos. Durante quatorze meses desenvolvi inúmeras tarefas que se 

relacionam com a pesquisa aqui apresentada.  

A primeira tarefa começou no segundo semestre de 2013, com a 

investigação nos arquivos da Reserva Técnica. No princípio a busca estava 

concentrada em elementos que pudessem contribuir na compreensão dos 

contextos de criação da Sala Didática-Expositiva do Museu, visto que é nessa 

ambiente que se encontra a equipe da Ação Educativa e também as Caixas. O 

contato com uma série de outras informações sobre a constituição do MAE foram 

os primeiros indícios de que outras relações se ligavam a essas transformações 

recentes, resultando na busca por mais elementos dessa trajetória.  

No começo de 2014, dei início às observações e acompanhamento do 

trabalho da equipe da Ação Educativa. Primeiro passei a frequentar a Sala 

Didática em dias específicos, previamente combinados com a equipe. Mas, ao 

perceber que as dinâmicas que se ali se desenrolavam não podiam se 

apreendidas de forma tão demarcada, passei a fazer visitas diárias com durações 

mais curtas.  

Foi a partir dessa interação que muitas conversas, informações e convites 

para participar das atividades cotidianas surgiram. Como acompanhar as visitas 

guiadas, as oficinas preparadas pelos bolsistas ou ir até outras escolas junto com 

a equipe. Atividades mais pontuais, não muito alongadas e nem sempre 

programadas com antecedência, mas que me possibilitaram seguir as trajetórias 

das Caixas “fora de sua casa”. Minha aproximação com as atividades e as Caixas 

também contribuiu para que outras pessoas, fora desse âmbito do Museu, 
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solicitassem minha intermediação nesses usos, seja por meio de condução ou do 

auxílio em alguma atividade de formação ou por prestar informações mais 

específicas sobre a composição dos materiais.  

Também utilizei esses períodos de permanência para aprofundar meu 

contato com as coisas que compõe esses materiais. Abrir a Caixas, examiná-las, 

fazer as imagens e anotações de seus registros, para posterior verificação das 

informações junto aos criadores ou nas fichas e livros tombo da Reserva Técnica 

do Museu. Isso tudo, acompanhado da leitura de textos antropológicos que 

amparam teoricamente esse estudo. 

O primeiro capítulo dessa monografia aborda aspectos da trajetória 

institucional MAE, bem como os redirecionamentos da pesquisa que resultaram 

em mudança do amparo teórico e conceitual e da problematização. Versa ainda 

sobre a constituição da Sala Didático-Expositiva e de algumas relações que ali se 

estabelecem.  O segundo capítulo trata da proposta teórica que norteou esse 

estudo, amparada principalmente na concepção de Tim Ingold (2012) sobre de 

coisa, Marylin Strathern (1990/2014) sobre artefatos etnográficos e produção 

antropológica e de Appadurai (2008) e Kopytoff (2008) sobre vida social e 

biografia das coisas. O capítulo também trata dos contextos iniciais de 

desenvolvimento das Caixas.  

O capítulo três expõe a biografia social das oito Caixas, as conjunturas de 

criação e desenvolvimento, os rearranjos, aspectos que se relacionam com vida 

social das coisas que compõe esses materiais e de contextos e dinâmicas que 

envolvem a feitura de novas Caixas. Por fim, o capítulo quatro descreve alguns 

dos contextos de uso e circulação desses materiais que foram acompanhados 

durante a pesquisa.  

 

 

 

 



16 

 

  
 

1. MAE: TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL E INTERCURSOS DA PESQUISA 

 Antes de avançar para a apresentação dos espaços de articulação que se 

relacionam com esse trabalho bem como de seus interlocutores, torna-se 

fundamental expor uma digressão sobre os caminhos e as escolhas teórico-

metodológicas que contribuíram não apenas para construir a trajetória da 

instituição demonstrada no presente capítulo, mas também para redirecionar o 

foco da pesquisa. 

 Como foi ressaltado anteriormente, o primeiro contato com o material 

produzido pela Unidade de Ações Educativas do MAE ocorreu em 2011, por 

intermédio do projeto piloto que envolveu Museu, PET e PIBID. Contudo, o início 

oficial desse estudo se deu em agosto de 2013. Após a escolha do tema de 

investigação, surgiu a necessidade de uma aproximação institucional, a fim de 

explicitar o desejo de estudar algo desenvolvido pelo e no MAE e coletar 

informações essenciais para o desenvolvimento do projeto.  

 A partir da iniciativa da orientadora dessa pesquisa, foi realizada uma 

conversa com Márcia Rosato, diretora do MAE e Andréia Prestes, bolsista 

responsável pela Unidade de Ações Educativas da instituição em Curitiba – esse 

foi o primeiro contato com a Andréia. Durante esse diálogo, que consistiu na 

apresentação de questões referentes à elaboração de atividades e materiais pela 

Ação Educativa, também foram apresentados os documentos da Mesa Redonda 

de Santiago do Chile e do I Encontro Ibero-Americano de Museus que, segundo a 

perspectiva institucional, são os principais parâmetros utilizados pelo MAE na 

consolidação de práticas sociais inclusivas - postura que se vincula ao projeto das 

Caixas Didáticas e outras práticas que visam democratizar o acervo do museu. 

A chamada “nova museologia” ou “museologia social” tem como um de 

seus marcos constitutivos a Mesa Redonda de Santiago do Chile, organizada pela 

UNESCO, em 1972. O documento oriundo desse encontro - que tinha como pano 

de fundo as reflexões surgidas a partir de uma perspectiva pós-colonial - aponta 

para a necessidade da criação de novos mecanismos de ampliação e 

democratização dessas instituições. Os eixos norteadores de atuação 
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recomendam uma política museológica empenhada em desenvolver práticas 

educativas dentro e fora de seus espaços físicos, visando o cumprimento de suas 

funções didáticas, interdisciplinares e sociais (ICOM, 1972). 

Gonçalves (2007) salienta que esse período é marcado por uma dupla 

ruptura, ou “fragilização”. Não foi somente o modelo tradicional de museu que 

passou a ser questionado: a profissionalização dos museólogos contribuiu para 

um distanciamento das relações com as elites sociais que, por meio da exposição 

de seus objetos, acabavam por representar a totalidade da nação. 

Nos termos do discurso da “nova museologia” desloca-se a ênfase 
tradicionalmente posta nos objetos materiais para a relação de 
interdependência destes com a sociedade enquanto instrumentos de 
construção social e simbólica de identidades e memórias. (Idem, p.91). 

 

Realizado em 2007, na cidade de Salvador, o I Encontro Ibero-Americano 

de Museus reafirmou a contribuição e a vigência das pautas enunciadas na 

Declaração da Mesa Redonda de Santiago do Chile e estabeleceu diretrizes e 

propostas de linhas de ação para que as instituições museológicas ibero-

americanas se consolidassem como promotoras da diversidade étnica, social, 

cultural e ideológica. O Encontro também ressaltou a importância da ampliação 

das ações educativas dos museus e do patrimônio cultural como “estratégias de 

transformação da realidade social” (REVISTA MUSEU, 2013). 

A relação entre os valores e práticas propostos desde a década de 1970 

pela “nova museologia” também constam na Lei Nº 11.904, de 2009, que institui o 

Estatuto de Museus. O instrumento legal, alinhado às determinações que já 

haviam sido pautadas nas convenções da UNESCO, define o papel social dos 

museus e estabelece a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à 

diversidade cultural, o intercâmbio institucional e a promoção de ações 

educativas. 

 Com essas informações iniciais, a pesquisa passou a definir três premissas 

básicas e que foram sendo descontruídas ao longo do estudo. A primeira foi a 

perspectiva demasiada simples sobre as dinâmicas que abrangem o 

desenvolvimento das Caixas Didáticas – “o ‘museu’ escolhe peças de seu acervo 

etnográfico, as coloca em caixas e as usa nas atividades desenvolvidas pela 
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Unidade de Ações Educativas”. O segundo pressuposto, que se ligava 

intrinsecamente ao primeiro, é que todo esse conjunto de atividades poderia ser 

compreendido apenas sob a ótica da educação patrimonial. A última preposição 

estabelecia como ponto inicial de investigação a criação da Unidade de Ações 

Educativas do MAE e seus desdobramentos - abrindo mão da trajetória social da 

instituição anterior a essas novas configurações. Com isso, já havia conseguido 

as “pistas” iniciais sobre os parâmetros que orientavam a dinâmica da instituição.  

 Assim, remontar um histórico já expresso em outros trabalhos, livros e 

pesquisas não seria produtivo. Iria "ampliar desnecessariamente o recorte da 

pesquisa, pois o cenário espaço-temporal empírico de referência se vinculava 

apenas a Unidade de Ações Educativas e um dos objetivos do trabalho era 

justamente investigar as diferentes interpretações e apreensões dos interlocutores 

acerca das categorias que envolvem educação patrimonial e museológica.  

. A estratégia, então, se voltou para reunião de material que versasse sobre 

a Unidade de Ações Educativas e as Caixas. A busca pelo projeto da Sala 

Didático-Expositiva realizada na Reserva Técnica da instituição proporcionou o 

contato com papéis, ofícios, cartas, fotografias, projetos e documentos, menos o 

projeto em questão - que só foi encontrado na segunda visita ao local.  

 A tarefa, aparentemente inútil, abriu o caminho para compreensões menos 

ingênuas sobre a atividade museológica e ajudou a trilhar outros percursos 

metodológicos durante a pesquisa. Como destaca Chagas (1998), museus são 

locais de tensões, disputas, contradições e conflitos e “trazem de modo explícito 

ou não, um indelével ‘sinal de sangue’” (Idem, p.21). Fechar os olhos para esses 

conflitos acarretaria em deixar de trazer à tona as potencialidades do diálogo aqui 

proposto. 

 As ideias iniciais demonstradas podem ser pensadas como consequência 

do momento incipiente do estudo, que se deteve nos aspectos mais gerais e 

superficiais, ignorando as características particulares e as tensões inerentes ao 

objeto de pesquisa – e que já na coleta de dados e na elaboração desse histórico 

passaram a ser estranhadas. O mesmo se repetiu na investigação dos livros 
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tombo1, trazendo novas problematizações e tensões entre as observações de 

campo e embasamento teórico-metodológico que serão explicitadas 

posteriormente. Mas a perspectiva da educação patrimonial como base da 

investigação foi estendida até seu limite máximo, e por isso, a problematização 

acerca de seus usos e da relação com as dinâmicas da instituição será 

demonstrada no capítulo seguinte.  

Inaugurado oficialmente em 1962, o Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade Federal do Paraná passou, ao longo dessas cinco décadas, por 

inúmeras mudanças. Essas alterações se deram tanto em sua estrutura física, 

nas relações e nos vínculos estabelecidos com outras instituições como nas 

práticas nele desenvolvidas – tendo como parâmetro diferentes concepções 

acerca de sua “função” e das ações museológicas empreendidas.  

 A noção de trajetória aqui exposta leva em consideração a problematização 

de Bourdieu (1996) sobre a narrativa linear e coerente, que tende a se aproximar 

de “modelos oficiais da apresentação oficial de si” (Idem, p.188). Assim, tanto as 

biografias como as trajetórias de vida não podem ser apreendidas sem considerar 

as intenções e construções de seus diversos narradores.  

 Diante desse contexto específico e apesar de optar por traçar certa ordem 

cronológica linear, o breve histórico do MAE tem como intuito estabelecer a 

aproximação com alguns aspectos dessa trajetória que se coadunam com as 

transformações teóricas da disciplina e do próprio fazer antropológico – tornando-

se um elemento significativo para o trabalho como um todo.  

 

 

 

                                                           
 

1
 Livro tombo é o registro, inventário ou inscrição nos arquivos sobre os bens de determinada 
instituição que pode conter informações sobre a característica do material registrado, bem como 
as formas de aquisição, usos e localização.  
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1.1 A PRIMEIRA CASA - O COLÉGIO DOS JESUÍTAS DE PARANAGUÁ 

Com obras iniciadas no período colonial, mas sem uma data muito precisa 

de construção2, o Colégio dos Jesuítas de Paranaguá - primeira e atual sede 

matriz do MAE – abrigou por pouco tempo a missão religiosa. No mesmo ano de 

inauguração, em 1759, a chamada “Reforma Pombalina3” expulsou os jesuítas do 

país. O prédio foi então ocupado para várias outras finalidades governamentais.  

Em 1768, foi utilizado como residência e escritório do Tenente Coronel 

Afonso Botelho de Sampaio e Souza, que era responsável pela construção da 

Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel. Em 1821, para servir 

de quartel às tropas do Coronel Governador Miguel Reinardo Bilstein e foi 

ocupado pela alfândega até 1911. Parte do prédio foi cedida posteriormente pela 

irmandade da Santa Casa de Misericórdia, mas devido à necessidade de grandes 

reformas para a instalação de um hospital o projeto foi interrompido. A igreja, que 

havia se transformado em ruínas, foi demolida em 1896. Posteriormente, o 

colégio também foi utilizado como Serviço de Embarque do Exército e Tiro de 

Guerra. (RUCKSTADTER; TOLEDO, 2008) 

O Antigo Colégio Jesuíta foi tombado, em 1938, pelo Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Importante salientar que o tombamento do colégio se 

deu pouco tempo depois da criação do SPHAN, em 1937 – momento histórico 

também marcado pelo golpe de estado de Getúlio Vargas.  

O primeiro presidente do SPHAN foi Rodrigo Melo Franco de Andrade, que 

esteve à frente da instituição até 1967. Segundo Gonçalves (2002), esse período 

é caracterizado pelas políticas culturais e educacionais do Governo Federal 

                                                           
 

2
Alguns documentos indicam que foi entre os anos de 1740 a 1759.  (KERSTEN, 2000; 
FURTADO, 2006) Contudo, já era citado como possível empreitada em petição de 1682 da 
Câmara Municipal da cidade, que solicita à Provincial da Companhia de Jesus, no Rio de 
Janeiro, o envio de seis jesuítas para dar inicio ao projeto do Colégio. 
(RUCKSTADTER;TOLEDO, 2008).  

3
 Sebastião José de Carvalho, que ficou conhecido como Marquês de Pombal, foi Secretário de 
Estado do Reino entre 1750 e 1777. Implantou inúmeras reformas administrativas, económicas e 
sociais, uma delas foi a expulsão e confisco dos bens da Companhia de Jesus. 
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voltadas para um projeto de construção de um “novo Brasil”, cuja intenção 

primordial era a “modernização” e a “civilização” do país, buscando, para isso, 

identificar e afirmar elementos considerados como “autênticos” da cultura 

brasileira. Nessa perspectiva, a narrativa de patrimônio exaltava a “tradição” como 

elemento mediador entre o Brasil antigo e o moderno.  

De modo a tornar-se civilizado, o Brasil teria de relembrar se passado ou 
tradição e, nesse processo, monumentos e obras de arte desempenham 
um papel especial. Monumentos barrocos coloniais eram exemplos 
privilegiados para inspirar a vida de homens e mulheres no presente. 
Considerados monumentos no sentido clássico do termo, isto é, pela sua 
exemplaridade cultural e estética, eles materializavam a “tradição”, fonte 
segura de uma identidade nacional. (GONÇALVES, 2007, p.150). 

 

Segundo Kersten (2000), um ofício do SPHAN enviado para David 

Carneiro, na época delegado da Sétima Região da mesma instituição, pedia que 

fossem listadas obras arquitetônicas no Paraná que tivessem excepcional “valor 

artístico ou histórico”. Isto é, que merecessem, dentro dos parâmetros da política 

de tombamento do período, ser resguardadas e ou preservadas.  

O prédio do Colégio Jesuíta de Paranaguá figurou no rol de bens 

tombados4. O único edifício colonial do sul do país com três andares que 

permanecera em pé passou a ter maior visibilidade justamente por corresponder 

às expectativas arquitetônicas patrimonialistas. Como ressalta Chagas (1998), 

“não é mera coincidência o fato de muitos museus estarem fisicamente 

localizados em edifícios que um dia tiveram uma serventia diretamente ligada às 

estruturas de poder com alta visibilidade” (Idem, p.22).  

A ideia de transformar o antigo colégio em museu já era demonstrada 

antes desse período, “em 1926, com o Senador Caetano Munhoz da Rocha” 

(RELATÓRIO MAAP, 1984, p.02). Em documento datado de junho de 1949, o 

então governador do Paraná, Moisés Lupion, decretou a criação do “Museu de 

                                                           
 

4
 Mais de trinta anos depois, em 1972, foi tombado também pelo governo do Paraná. (KERSTEN, 
2000) 
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Paranaguá”, com instalação prevista no Colégio dos Jesuítas após a revitalização 

do prédio.  

Grande parte dessa mobilização pela criação de um museu em Paranaguá 

era fruto da articulação5 com diferentes instituições e intelectuais de renome que 

foram estabelecidas pelo médico, etnólogo e professor José Loureiro Fernandes - 

gestor do Museu Paranaense entre 1936 e 1950 e que ficou conhecido no cenário 

da Etnologia Brasileira principalmente pelos estudos feitos junto aos povos 

indígenas Kaingang de Palmas e Xetá de Serra dos Dourados, de manifestações 

como a Congada da Lapa e o Fandango e nos estudos arqueológicos dos 

sambaquis do litoral paranaense. 

 Como destaca Rosato (2012), Loureiro conseguiu constituir uma rede de 

relações da qual faziam parte alguns dos principais intelectuais e pesquisadores 

das Ciências Humanas, nacionais e estrangeiros, no período como: Emilio 

Willems, Darcy Ribeiro, Heloisa Alberto Torres, Paul Rivet, Vladimír Kozák6, 

Edison Carneiro e, principalmente, Rodrigo Melo Franco de Andrade, considerado 

um de seus principais apoiadores na constituição do museu em Paranaguá. 

Kersten (2000) também deixa evidente essas relações. “[…] possuía 

vínculos com Rodrigo Melo Franco de Andrade, e estreita ligações com institutos 

históricos, universidades e a política partidária. […] fazia parte de um grupo de 

intelectuais […] preocupados em construir a história do Estado e as bases de seu 

patrimônio (Idem, p.127).  

A farta correspondência administrativa, burocrática e pessoal do professor 

indica uma semelhança com o perfil traçado por Schwarcz (1993) sobre os 

diretores dessas instituições no começo do século XX.  

 

                                                           
 

5
 Loureiro Fernandes foi eleito, em 1958, presidente da Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA). Mas antes disso, exerceu o cargo de vereador de Curitiba, de 1948 a 1951, e secretário 
de Estado da Cultura e Educação, em 1951. 

6
 A importância do cineasta e pesquisador Vladimír Kozák para a constituição do acervo do MAE 
e, consequentemente, das Caixas Educativas, será explorada no capítulo seguinte.  
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Essa nova era marca uma situação de maior homogeneidade entre os 
museus nacionais, que transparece na figura forte de seus diretores. São 
eles que organizam as coleções, classificam o material, contratam 
pessoal, elaboram as revistas, assim como escrevem a maior parte dos 
artigos. Como afirma Schwartzman, “prevalecia a forte dependência de 
um líder pessoal carismático”, que com sua atuação garantia a vigência 
de sua instituição. (Idem, p.90). 

 

Cinco anos após o decreto expedido em 1949, Bento Munhoz da Rocha e 

Loureiro Fernandes criaram a sociedade “Amigos do Museu”, o objetivo era a 

administração dos recursos públicos para a criação da futura instituição. Contudo, 

sem o apoio de alguns intelectuais da região, empenhados na consolidação do 

Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá (IHGP) a sociedade não prosperou.  

Furtado (2006) salienta que havia certa divergência em relação a criação 

de um museu e disputa na ocupação do colégio entre o grupo constituído por 

Loureiro Fernandes, DPHAN7, universidade e governo e os intelectuais de 

Paranaguá e governo municipal. O IHPG havia abandonado a “Sociedade”, criada 

por Loureiro e Bento Munhoz da Rocha, para fundar um museu próprio, de caráter 

histórico. O Instituto conseguiu as chaves do colégio e chegou a se instalar em 

algumas salas.   

A disputa foi encerrada em 1958. Naquele ano, após análise do projeto de 

Loureiro Fernandes para o Museu em Paranaguá, a UFPR – na época apenas 

Universidade do Paraná (UPR) - assinou convênio com o DPHAN para se 

empenhar na consolidação de um museu voltado para a arqueologia e a arte 

popular do estado. O projeto também visava a implantação do Departamento de 

Antropologia, ligado a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da UPR e a 

criação de um instituto de pesquisas sediado no litoral. Furtado (2006) ressalta 

esse período foi de embate institucional contribuiu com o desgaste de algumas 

das relações de Loureiro, isso talvez justifique a empreitada quase que solitária 

nos anos posteriores.  

                                                           
 

7
 Em 1946, o SPHAN tem o seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (DPHAN). 
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Inicia-se a fase mais aguda do afastamento do Loureiro das atividades 
técnicas do MPR e, a universidade, por sua vez, crescia e o “intelectual 
de província” sentia que perdia o controle das articulações acadêmicas e 
cientificas e, por outro lado, o projeto museológico no litoral começava a 
tomar corpo. (Idem, 2006, p. 173). 

 

As chaves do prédio tombado foram cedidas ao professor, mas, apesar do 

acordo firmado, a utilização do terreno ainda era incerta. Em oficio encaminhado a 

Luiz Saia, representante da 4° Região do DPHAN, Loureiro Fernandes pedia 

rápidas providências na implantação do projeto: 

Março começa e logo no início eu escrevo a você, pedindo um pouco de 
seu talento em favor do Colégio de Paranaguá, é preciso solucionar 
aquela entrada e garantir a área do jardim antes que o Governo doe a 
alguma instituição.  
O Lupion assume por esses dias e dizem que vai doar a casa para um 
instituto. Que o instituto pretende, para uma associação de estudantes, 
por favor, envie o quanto antes o expediente para a área ocupada pela 
antiga igreja.  (MAAP, Ofício 14, 1960). 

 

O prédio destinado ao museu passou por cinco anos de reforma. Na parte 

de organização e estrutura da instituição, foram criadas duas divisões: 

Arqueologia e Pré-história do Brasil e Cultura Tradicional Popular. Em 1962, foi 

inaugurado o Museu de Arqueologia e Artes Populares – MAAP. A montagem da 

primeira exposição levou quase dez anos para ser finalizada e ficou cerca 20 

anos em exibição. Chamada de “Roteiro evolutivo das técnicas”, a exposição ficou 

montada até 1989.  

Grande parte do acervo inicial era oriundo de doações de outras 

instituições, colecionadores, colhidas por pesquisadores, peças do Centro de 

Ensino e Pesquisas Arqueológicas (CEPA)8, acervo do Departamento de 

Antropologia9 e permutas estabelecidas com outras instituições. A exposição 

                                                           
 

8
 O CEPA também era dirigido por Loureiro Fernandes, que depois indicou o cargo para Igor 
Chmyz. Foi abrigado pelo MAAP, com a reforma universitária em 1970, se tornou um órgão 
auxiliar do Setor de Ciências Humanas da UFPR. 

9
 Em meados de 1990, o Departamento de Antropologia da UFPR depositou e, posteriormente, 
doou grande parte de seu acervo de etnologia indígena para o MAE. O restante das peças da 
Coleção DEAN que não foram doadas, também estão sob a guarda do MAE em regime de 
comodato. 
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procurava demonstrar os processos de desenvolvimento da humanidade a partir 

de suas técnicas e conhecimentos – em uma perspectiva evolucionista 

(FURTADO, 2006).   

As formas de pensar a coleta, registro, pesquisas, bem como as práticas 

docentes de Loureiro Fernandes exibiam particularidades da abordagem física do 

conhecimento antropológico. Isso pode ser pensado não só pela influência de sua 

área de formação, a medicina, mas como uma característica da própria disciplina 

que teve, tanto no Brasil como fora dele, com seu início marcado por profissionais 

de várias outras formações.  

Segundo Kersten (2000), as exposições do MAAP e as concepções 

museológicas nelas expressas correspondiam ao ideal de salvaguarda de “restos 

de culturas em vias de extinção” (Idem, p.140). A exposição de objetos e artefatos 

como cadinhos de cultura e os conceitos de aculturação também demonstravam 

as correlações teóricas e metodológicas da disciplina do período. “Essa narrativa 

linear do desenvolvimento histórico atendia as funções preconizadas ao museu de 

educação popular. Traduzia também a visão que Loureiro Fernandes construiu a 

partir do intercâmbio com etnógrafos e folcloristas”. (SALLAS, 2006, p.64) 

Em carta para Rodrigo Melo Franco de Andrade, com data de maio de 

1963, Loureiro Fernandes comunica que recebeu “por via aérea, a caixa de 

cerâmica “Vivalino”10 infelizmente chegou muito quebrada e necessitou reparação 

[…] a prometida cerâmica popular utilitária da Bahia ainda não chegou a 

Paranaguá”. 

Essa compreensão sobre patrimônio e preservação não destoava do ideal 

museológico vigente na época, chamada por Gonçalves (2002) de “retórica da 

perda”, com o “patrimônio nacional” vinculado à ideia de materialidade – prédios, 

coleções e monumentos deveriam ser preservados para que nossa “história” não 

fosse esquecida. 

                                                           
 

10
 Acredito que houve um erro de datilografia e que Loureiro Fernandes fazia referência a 
cerâmica de Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino, pernambucano e reconhecido 
ceramista popular brasileiro. 
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As inúmeras correspondências do professor também evidenciam as 

dificuldades encontradas na gestão do MAAP. A principal reclamação era a falta 

de um quadro de pessoal próprio. Além disso, haviam as constantes mudanças 

institucionais – troca de reitor, de diretores e secretários de cultura, governo do 

Estado, prefeitura de Paranaguá. Em cada transição, novas conversações eram 

iniciadas na tentativa de resolver a questão da criação de cargos. Em 1966, 

houve uma tentativa de desvincular o MAAP da Universidade e transferir as 

responsabilidades administrativas para o DPHAN.  

Nesse jogo de “vai e vem”, o MAAP ficou subordinado administrativamente 

ao Conselho de Pesquisa da UPR (1958), integrado ao Departamento de 

Antropologia (1964), desligado da UFPR (1964), vinculado à Reitoria da UFPR 

(1969), vinculado ao Departamento de Antropologia da UFPR (1969), vinculado 

ao Museu de Ciências e Artes (1970), Pró-Reitoria de Orgãos Suplementares 

(1972) e, por fim, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (1992) PROEC, onde 

institucionalmente se mantém até hoje. (FURTADO, 2006; Kersten, 2000). 

1.2 NOVOS NOMES, ARRANJOS E REFORMULAÇÕES: O MUSEU “SOBE A 

SERRA” 

Loureiro Fernandes deixou o cargo em 1976 e faleceu em fevereiro de 

1977. Ele havia indicado a museóloga Marília Duarte Nunes para ocupar seu 

lugar na direção do MAAP – referida como seu “braço direito” em inúmeras 

correspondências, junto de Igor Chmyz11, tanto na produção de pesquisas como 

na constituição do Museu. Contudo, quem assumiu a vaga provisoriamente foi 

Eloy da Cunha Costa, seguido de Maria José Menezes, que dirigiu o Museu de 

1977 a 1983. (RELATÓRIO MAAP, 1984, p.08).   

Nesse mesmo ano, o IPHAN12 determinou que o MAAP fosse integrado 

como “Unidade Museológica Sede” e que responderia pela coordenação de 

                                                           
 

11
 Igor Chmyz coordenou o Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas (CEPA) de 1966 a 2007, 
quando tornou-se professor-sênior da UFPR. Ainda desenvolve pesquisa nesse Centro. 

12
 Em 1970, o DPHAN é transformado em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). 
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“Unidades Museológicas Locais” de instituições fixadas nos estados de São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diante desse projeto, o MAAP 

denunciou o convênio com o IPHAN, isto é, pediu a rescisão do termo firmado 

entre as instituições. A situação era insustentável, se o Museu não conseguia dar 

conta de suas atividades devido à falta de pessoal especializado, tanto menos 

conseguir arcar com a responsabilidade de outras instituições menores.  

Em 1979, com a direção de Aloísio Magalhães, o IPHAN foi dividido em 

SPHAN (Secretaria), na condição de órgão normativo, e na Fundação Nacional 

Pró-Memória (FNPM), como órgão executivo. Com isso, a proposta de 

transformar o MAAP em sede museológica nunca se concretizou. 

Mesmo com alguns entraves burocráticos, na década de 1970 o MAAP 

publicou dois números dos “Cadernos de Artes e Tradições Populares”, em 1973 

e 1975, dois números dos “Cadernos de Arqueologia”, em 1976 e 1977, uma 

edição de homenagem a José Loureiro, em 1977 e promoveu dois cursos de 

extensão – um sobre técnicas arqueológicas, em 1973 e outro sobre museologia, 

em 1974.  

Contudo, o Relatório das atividades técnico-científicas do MAAP de 1984, 

elaborado por professores vinculados ao Departamento de Antropologia da 

UFPR, aponta que os problemas já relatados anteriormente não haviam sido 

sanados.  

Viveu de convênios, atualmente denunciados, e de verba anual 
insuficiente, concedida pela Universidade Federal do Paraná, continua 
sofrendo com os mesmos problemas do início de seu funcionamento: 
não conta com o mínimo de pessoal técnico especializado nos setores 
técnico-científicos […] (RELATÓRIO MAAP, 1984, p.12). 

 

Nesse período, o MAAP dispunha apenas de um bibliotecário, um diretor, 

fornecido pela UFPR e dois serventes. As sugestões para a reativação das 

atividades indicavam a necessidade de findar a instabilidade institucional. 

Estabelecendo e definindo a participação legal do MAAP/DEAN junto à SPHAN.  

No fim da década de 1980, a professora Maria Regina Furtado assumiu a 

direção do MAAP – período de novos arranjos. O prédio passou por reformas 
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internas e novas configurações das exposições. Ficou fechado para visitação 

pública entre 1991 a 1995. Em 1992, o MAAP passou a se chamar Museu de 

Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (MAEP). A inclusão do termo “etnologia” 

no nome poderia ser sugerida, como já foi exposto anteriormente em nota, porque 

na década de 1990 o Departamento de Antropologia da UFPR doou seu acervo 

de etnologia indígena para o museu. “O roteiro evolutivo das técnicas”, exposição 

permanente elaborada por Loureiro Fernandes foi substituída por “O saber e o 

fazer do homem do litoral do Paraná”, em 1995 (Idem, 2009).  

Apesar disso, como afirma Sallas (2006), tanto as coleções etnológicas 

como as cerâmicas de Mestre Vitalino foram para a reserva técnica. “O foco 

principal do projeto foi tratar da cultura e das tradições locais” (Idem, p.66). Como 

esses objetos não eram considerados como representantes da dinâmica cultural 

do litoral paranaense, foram retirados.  

Outra alteração significativa nesse período foi a transferência dos acervos 

da biblioteca, administração, laboratório e da Reserva Técnica para o prédio do 

Instituto Brasileiro do Café (IBC). Na verdade, o IBC foi extinto em 1989. O andar 

que o Instituto ocupava em um prédio, atual sede da Polícia Federal em 

Paranaguá, distante cerca de 2 km do MAEP, foi emprestado pelo Governo 

Federal para comportar o acervo.  

Esse deslocamento foi necessário para abrir espaço e garantir reparos 

emergenciais dos pisos e da estrutura de sustentação do prédio, que estavam 

caindo. Além disso, essa mudança favoreceu uma remodelação na utilização dos 

espaços para as exposições e visitações públicas. “Além disso, criou-se outra 

forma de visitação, mais em módulos compartimentados, buscando romper com 

uma leitura marcadamente evolucionista que se tinha anteriormente” (SALLAS, 

2006, p.66). 

Em 1999, a instituição passou a se chamar Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE), a exemplo dos MAE da Universidade de São Paulo (USP) e da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A partir de 2002, sob a direção da 

professora Ana Luisa Fayet Sallas - indicada pelo Departamento de Antropologia 
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e com anuência da Reitoria da UPFR, começou uma grande reformulação na 

instituição com a aprovação do Programa de Revitalização e Restauro do MAE na 

Lei Rouanet e com a disponibilização de recursos oriundos do IPHAN e parcerias 

com entidades privadas e agências públicas de fomento. Foi a primeira vez que o 

MAE teve uma ação integrada envolvendo outros espaços além de sua sede em 

Paranaguá.  

Na área referente à administração do Museu o projeto congregou: plano 

diretor, padronização da documentação, organograma, informatização do acervo, 

novo circuito de exposição de longa duração, revisão de inventário das peças e 

organização das mesmas de acordo com padrões museológicos adequados. A 

parte de restauro contemplou o antigo Colégio dos Jesuítas – que precisou ser 

fechado para visitação por conta da fragilidade da estrutura de seu telhado e de 

seus pisos, principalmente diante do grande volume de chuvas que acometeu o 

litoral paranaense nesse período. Após as reformas, sede de Paranaguá reabriu 

para visitação em dezembro de 2010.  

Outras duas grandes modificações significativas foram desenvolvidas no 

projeto: a realocação da Reserva Técnica do MAE e a criação da Sala Didática, 

ambas em Curitiba. (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - MAE 2002-2006) 

A mudança da Reserva se tornou urgente pela falta de espaço adequado e 

seguro e que apresentasse condições específicas de temperatura, umidade e 

armazenamento - necessários para a conservação das peças. Cabe dizer que 

outros dois motivos impulsionaram essa mudança: o Governo Federal solicitou 

que o andar em que a Reserva estava instalada fosse desocupado e ocorreu um 

roubo nessas mesmas dependências – demonstrando a situação vulnerabilidade 

em que as peças estavam expostas. No Termo de Declarações para a Polícia 

Federal de Paranaguá, em 24 de fevereiro de 2003, a então diretora do MAE, Ana 
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Luisa Fayet Sallas13, comunicou duas subtrações de equipamentos eletrônicos e 

o arrombamento da Reserva Técnica da instituição que havia ocorrido, 

provavelmente, durante o recesso do final de ano de 2002 e o outro na primeira 

quinzena de fevereiro de 2003.  

A Reserva Técnica foi transferida para o Campus Juvevê da UFPR, em 

Curitiba. Antes de abrigar o acervo, foram realizados estudos arquitetônicos para 

a adequação do local e projeto de controle e monitoramento ambiental. Essas 

ações de guarda e conservação foram contempladas por três editais de 2004 - 

Caixa Econômica Federal, BNDES e Fundação Vitae. A inauguração da Reserva 

Técnica ocorreu em abril de 2006.  

O acervo do MAE é composto por peças arqueológicas – cerca de 60 mil 

entre objetos e fragmentos - como material ósseo, lítico e cerâmico. Já a Unidade 

de Etnologia possui aproximadamente três mil objetos de mais de quarenta povos 

indígenas brasileiros. Entre 2006 e 2008, o Museu recebeu cerca de 300 peças 

de povos indígenas do Xingú, doadas por Eduardo Canó.  

A Unidade de Cultura Popular e Patrimônio também possui algo em torno 

de três mil peças – muitos deles adornos, indumentárias e instrumentos de 

manifestações culturais como a Cavalhada, o Fandango e a Congada da Lapa. 

Além disso, a instituição mantém um acervo de quase quatro mil peças com 

trabalhos científicos, registros sonoros, fotografias, pinturas que compõe a 

Unidade de Documentação Textual, Sonora e Visual (UNIDOV). Esses três ramos 

do acervo são chamadas de Unidades Científicas do MAE. 

                                                           
 

13
 Nesse período de revitalização o MAE teve duas gestões, a de Ana Luisa Sallas (2002 – 2010) 
e de Márcia Rosato, atual diretora da instituição. A equipe que rege atualmente o MAE é 
formada além de Márcia Rosato, Diretora e responsável pela Unidade de Documentação 
Textual, Sonora e Visual; Laura Pérez Gil, vice-diretora, Laércio Loiola Brochier e Sady Pereira 
do Carmo, Responsáveis pela Unidade de Arqueologia; Bruna Portela, responsável pela 
Unidade de Cultura Popular; Laura Pérez Gil e Miguel Carid Naveira, responsáveis pela 
Unidade de Etnologia; Ana Luisa de Mello Nascimento, responsável pela Unidade de 
Museologia, Andréia Prestes e Yara Tavares, responsáveis pela Unidade de Ação Educativa e 
Fábio Luís Marcolino, responsável pela Unidade de Difusão Cultural, além dos inúmeros 
técnicos administrativos e bolsistas. 
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Sallas (2009) marca dois momentos distintos de constituição do MAE 

reflexo de movimentos histórico-sociais mais amplos, o primeiro, da década de 

1960 até meados de 1990, voltado para a narrativa de constituição de uma 

identidade nacional a partir de elementos vinculados ao passado tradicional e a 

evolução com vistas à modernização do país e, o segundo momento, a partir de 

1995, a cultura popular que ganha ênfase tendo como referência um contexto 

mais particular, regional, marcado por uma “polarização entre global e local” 

(Idem, p.248).  

Pode-se sugerir que a partir dos novos arranjos constituídos com a 

revitalização do MAE em 2002 - demonstrando eixos norteadores de trabalho que 

visam uma maior interlocução com seus distintos públicos acerca de dinâmicas 

culturais mais diversas - se aproximam das reflexões surgidas a partir da década 

de 1970, que já indicavam a necessidade da criação de novos mecanismos de 

ampliação e democratização dessas instituições. Contudo, a trajetória aqui 

esboçada não se esgota nesse capítulo. Muitos dos aspectos que foram 

apontados serão retomados durante essa pesquisa, principalmente quando forem 

confrontados com a constituição do acervo, a construção e concepção das Caixas 

Didáticas e o desenvolvimento biografia social das coisas que essa pesquisa 

contempla. 

1.3 A SALA É DIDÁTICA E EXPOSITIVA 

Inaugurada em 13 de outubro de 2009, no subsolo do Prédio Histórico da 

UFPR, “escondida de tudo e todos”, como brincam alguns bolsistas, fica 

localizada a Sala Didático-Expositiva do MAE. A criação da sala respondeu ao 

edital de Modernização dos Museus Brasileiros, de 2005, do IPHAN/Minc. E a 

escolha de Curitiba teve como base o laudo da museóloga Maria Cristina de 

Oliveira Bruno14 que se voltou para a ideia de configurar um museu multinuclear, 

ampliando os espaços museológicos tradicionalmente estabelecidos. Neste caso, 

para além de sua sede em Paranaguá e para além dos limites institucionais do 

                                                           
 

14
 Professora Titular em Museologia e Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo – MAE USP.  



32 

 

  
 

museu, mesmo que ainda contido institucionalmente na UFPR. Foi nesse período 

que a Unidade de Preservação e Difusão Cultural foi redistribuída entre as áreas 

de Museologia, Difusão Cultural e Ação Educativa.   (Projeto Sala de Exposição 

Educativa MAE/UFPR 2006-2007, 2005). 

 Contudo, há que se fazer uma ressalva sobre uma série de eventos que 

desembocaram na constituição do espaço. Para apreender certos aspectos da 

existência do MAE foram utilizados muito mais livros, documentos e cartas que 

entrevistas, depoimentos e conversas resultadas da observação em campo. Essa 

distância temporal, como destaca Frehse (2006), impõe limitações óbvias, mas 

também exibe suas potencialidades, já que aquilo que é ressaltado e escolhido 

para ser dito é intrínseco aos objetivos da pesquisa. 

 De tal modo, compreender as dinâmicas que culminaram com a criação da 

Sala Didático-Expositiva segue coerência semelhante na busca por aspectos que 

ajudem na construção do objeto de pesquisa. Mais ainda, pode-se pensar que é 

nela que as Caixas repousam, são reelaboradas, verificadas e pensadas, é a 

partir dela que as Caixas saem para outros contextos, espaços e encontram 

outras pessoas, possibilitando sempre outras novas comunicações.  

 Assim, de saída, Sala Didático-Expositiva foi tomada nesse estudo como o 

espaço das Caixas por excelência. Um dos primeiros diálogos, no intuito de 

buscar informações mais pontuais sobre essas questões, foi com a ex-diretora do 

MAE, professora Ana Luisa:  

 

Eu não me recordo muito bem desses detalhes porque foi uma época de 
muitas transformações e aconteceu tanta coisa, que algumas a gente 
acaba esquecendo. Mas lembro que foram surgindo ideias de todos e a 
gente foi transformando tudo em conjunto. Aconteceram muitas 
mudanças, muitas coisas novas. A TV Educativa reprisa um vídeo que 
fizeram na reabertura do MAE e as pessoas assistem e ainda acham que 
eu sou a diretora do museu. Me procuram, ficam me mandando email. 
Eu digo que não sou mais diretora, que não estou mais no museu, quer 
dizer, não estou fisicamente, mas acho que fiquei no museu pra sempre. 
(Ana Luisa Fayet Sallas, 2013). 

 

 Não estar fisicamente, mas estar lá ou ter deixado suas “marcas”, as ideias 

coletivas transformadas, as muitas transformações ocorridas - essa fala indicou 

caminhos possíveis na busca por mais informações. A leitura do projeto não foi 
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ignorada nem desmerecida, mas tanto as memórias como a experiência nessa 

busca por interlocução passaram a ser entendidas não de forma isolada ou fruto 

de uma percepção individual, mas como resultado “de experiências 

compartilhadas mediante alguma possibilidade de entendimento sobre o que 

significa um certo espaço” Leite (2007, p. 287).  

Ao longo das conversas com Andréia Prestes, doutoranda do PPGAS da 

UFPR e coordenadora da Unidade de Ações Educativas do MAE em Curitiba - 

minha principal interlocutora durante essa pesquisa, a percepção sobre as formas 

e correlações que contribuíram para a composição do lugar foi sendo construída – 

detalhes que não caberiam nos registros dos projetos analisados. 

Em um dos diálogos ela disse que em concordância com projeto de 

restauro do museu, foram previstas ações que pudessem manter o diálogo com 

seu público, no caso de Paranaguá, e começar um diálogo mais incisivo em 

Curitiba. Para o litoral, levando em consideração o longo tempo que o museu iria 

permanecer fechado, o intuito era desenvolver uma atividade educativa ou 

inclusiva, mas que não dependesse das instalações físicas do MAE, algo 

itinerante, que pudesse “ir até lá”. Para a capital, o desejo era ampliar a 

divulgação dos trabalhos, pesquisas e acervo da instituição para um público 

diverso. Já que no período, apenas a Reserva Técnica estava fixada na cidade. 

Por isso, o projeto inicial previa uma Sala Expositiva, mas não Didático-

Expositiva.  

Tinha no projeto essa demanda de não perder o contato com o público, 
de suprir o período que ele ia ficar fechado. E as Caixas começaram a 
ser feitas aqui em Curitiba. A gente fazia para Paranaguá também, as 
Caixas eram duplicadas. Depois a gente começou a fazer para Curitiba e 
a Ação educativa de Paranaguá ficou com as Caixas que a gente fez e 
passou a ter autonomia pra desenvolver as deles de lá mesmo, acho que 
eles fizeram mais duas Caixas. (Andréia Prestes, 2014). 

 

 Em outro momento ela revelou: “Quando a gente começou a fazer o 

material, a gente estava lá na RT. Aí, veio a questão de ter um local mais 

adequado para a gente poder trabalhar, então a gente ‘desceu’ pra SD no final de 

2011.”.E, finalmente, em outro diálogo, Andréia arrematou:  
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As Caixas começaram a ser feitas antes da SD ser criada. Então, na 
verdade, acho que foram as Caixas que fizeram a sala ser assim como 
ela é, de ter esse espaço para receber os alunos e fazer as oficinas. 
(Idem). 

 

 A partir dessa explicação de Andréia Prestes, percebe-se que para além da 

previsibilidade contida em papéis e projetos, o MAE tinha duas tarefas – 

desenvolver atividades didáticas para Paranaguá e uma sala expositiva em 

Curitiba. Contudo, a equipe era uma só, talvez por isso, o intercâmbio entre 

atividades e fluxo de ideias tenha se dado dessa forma. Relembrando a fala da 

ex-diretora, foi um período de transformação intensa e pode-se pensar esses 

desdobramentos como consequência da trama de “pessoas, objetos e 

relacionamentos” (Ingold, 2010, p.19) que determinaram aquilo que deveria ser 

planejado, projetado e organizado, não ao contrário.  

1.3.1 Espaço circunscrito: ambientes e relações 

No período de feitura do projeto da Sala, em 2006, a equipe envolvida era 

constituída pela então diretora da instituição, professora Ana Luisa Fayet Sallas, a 

atual diretora, Márcia Rosato, bem como os professores Miguel Carid Naveira, 

professor adjunto do Departamento de Antropologia da UFPR, Patrícia Laure 

Gaulier, arqueóloga e então professora visitante, Marcos Venzel Messias, 

coordenador da PROEC, Diele Pedrozo, bolsista da PROEC, além de Andréia 

Prestes, na época mestranda do PPGAS da UFPR, Mariana Westphalen, 

museóloga do MAE de 2006 até 2011 e as servidoras da UFPR Judite Camilo dos 

Santos e Aide Gonçalves dos Santos15.  

A equipe de alunos bolsistas era composta por: Laura Ackson, Aline Vieira, 

Kellen Smak, Maristela Carlos, Pamela Cabral, Rafael Hinça, Renata Costa, Vitor 

Jasper, Jaqueline Borges, Bárbara Furquim, Tomás Melo, Ellen Carneiro, Felipe 

Souza, Luana Ribeiro, Carusa Biliatto, Taciana Reway, Bianca Sandes, Carolina 

                                                           
 

15
 Trabalharam também na Sala Didática as servidoras Geraldine Vieira, Dorila Rosani e Douglas 

Fróis. No momento nenhum servidor está lotado na SD. 
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Pacheco, Wanessa Caldart, Alana Azevedo e Cyntia Leal. Mariana Westphalen foi 

quem colocou no papel o planejamento arquitetônico:  

Eu sou arquiteta de formação e fiz o projeto da sala, com envolvimento 
de todo mundo. Digo, fiz o projeto executivo de mobiliário, onde ficariam 
os adesivos, etc. Eu queria dizer que o Marcos Messias (Marquinhos) 
ajudou bastante nesse processo também. Infelizmente nem tudo que a 
gente queria fazer deu certo, por que com licitação você tem que 
escolher o melhor preço e esse é um jeito horrível de escolher 
marceneiro. Mas a sala ficou bonita no final. Eu trabalhei junto com a 
Patrícia para ver como seria aquela parte que tem as urnas e com a 
Márcia para a parte da etnologia, aquele adesivo grande com iluminação 
por trás (não sei se está assim ainda), foi ideia dela. Foi um trabalho de 
arquitetura mesmo, mais do que qualquer outra coisa, no meu caso. E 
muita burocracia, mas saiu. Envolveu todo mundo, como deve ser em 
um projeto arquitetônico. Ideias da profa. Ana Luisa, da Márcia, Patrícia, 
Diele, Andréia, Marquinhos, Miguel, etc. Eu executei várias das ideias, e 
dei algumas contribuiçoes e soluçoes. E algumas coisas com certeza 
nao deram certo, (Mariana Westphalen, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Layout da Sala Didático-Expositiva. 

Fonte: Projeto Sala de Exposição Educativa MAE/UFPR 2006-2007 
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O espaço da exposição permanente foi pensado a partir da divisão do 

acervo do MAE: Arqueologia, Cultura Popular e Patrimônio e Etnologia Indígena16. 

A escolha das peças17 da etnologia foi feita pelo professor Miguel Carid Naveira 

em conjunto com Laura Pérez Gil, professora adjunta do Departamento de 

Antropologia da UFPR, Chefe da Unidade de Etnologia do MAE desde 2010 e 

atual vice-diretora da instituição. São seis expositores, três de chão, dois de 

parede e um nicho. Existe uma diversidade de artefatos de diferentes etnias que 

compõe a mostra, principalmente de povos indígenas do Xingu e das etnias 

presentes no Paraná – Kaingang, Guarani e Xetá.  

A área destinada para a Cultura Popular teve a curadoria da professora 

Ana Sallas e de Márcia Rosatto. A exposição abrange peças de festas e 

manifestações ritualísticas como a Congada da Lapa, Fandango e cerâmica do 

Mestre Vitalino e apetrechos utilizados na pesca e na fiação. É constituída por 

cinco expositores, três de chão e dois de parede.  

                                                           
 

16
 As formas de concepção e divisão do acervo do MAE, bem como da exposição da Sala 

Didático-Expositiva e das Caixas estão interligadas com a própria trajetória da instituição e isso 
será explorado mais adiante.  

17
 Apesar das inúmeras implicações que envolvem a curadoria de uma exposição, problematizar 

esses aspectos aqui iria resultar em um novo trabalho. A intenção, nesse caso, é mais voltada 
para a descrição, de maior superficialidade, mas não menos importante para ajudar constituir 
os espaços. 

Figura 2 - Expositores com acervo da Etnologia Indígena; Seção de Cultura Popular. (Da 
esquerda para a direita) 

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 
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Assim como o acervo do MAE, o maior volume de peças na exposição da 

Sala pertence à Arqueologia. A primeira curadoria foi de Patricia Laure Gaulier. 

Posteriormente, Sady Pereira do Carmo Junior, arqueólogo do MAE desde 2011 e 

o professor adjunto do Departamento de Antropologia da UFPR e então professor 

visitante do MAE, Laercio Loiola Brochier reelaboraram a seção que está 

distribuída em sete expositores, quatro de chão, dois de parede e o aquário, que 

abriga cerâmicas Tupi Guarani de grandes proporções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 

Figura 3 - Parte dedicada à Arqueologia; detalhe do acervo Tupi Guarani. (Da esquerda para a 
direita)  

 

Figura 4 - Painel com ampliação de foto de Kozák; Texto em braile. (Da esquerda para a direita) 

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 
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As imagens e textos que ajudam a compor a área dedicada à exposição 

foram organizados por Ana Sallas e Márcia Rosatto. São figuras e painéis de 

tamanhos diversos, que acompanham a sequência expositiva. O maior deles 

exibe uma ampliação de um registro de Vladimír Kozák de três meninas Kayapó, 

ladeado por um painel iluminado, com imagens diversas de povos indígenas e de 

arranjo gráfico com nomes de diferentes etnias. Além dessas comunicações 

visuais, placas com textos em braile estão dispostas nas três seções – fazendo 

referência aos contextos e artefatos expostos.  

Existem mais quatro ambientes que compõe a Sala Didático-Expositiva - 

isso sem levar em consideração a área externa que às vezes é utilizada. O balcão 

de entrada, onde fica a recepção, um pequeno depósito que contém um garrafão 

de água e é frequentemente acessado pelos funcionários do Grupo PoliService 

que trabalham no prédio – empresa terceirizada de manutenção que presta 

serviço à UFPR –, a Sala Educativa e Sala de Desenvolvimento e Acervo de 

Materiais e Projetos Lúdico-pedagógicos, mas que é chamada também de Sala 

Educativa ou Sala de Projetos, Sala, Sala dos Bolsistas ou apenas de “Salinha” – 

dependendo do falante e do contexto. No projeto original, esse espaço não tinha 

como objetivo comportar a equipe da Ação Educativa e sim um depósito. O 

trabalho com as Caixas se consolidou e foi a busca por um lugar mais adequado 

para a criação, que a recém-unidade de Ações Educativas do MAE deixou a 

Reserva Técnica no final de 2011 para se tornar parte da Sala Didático-

Expositiva.  

É na Sala Educativa que os bolsistas desenvolvem atividades com os 

alunos visitantes, também é nela que em projetos específicos feitos pela Unidade 

de Ação Educativa acontecem, como palestras, oficinas e reuniões da equipe. 

Nos períodos quando não existe nenhuma prática com o público externo, ela é 

usada para desenvolvimento de materiais, sala de estudos, de confraternização 

ou de bate-papo dos bolsistas. Como o espaço é restrito, é composto por pouco 

mobiliário: um armário com material de apoio, uma rack com TV, quatro mesas, 

que ficam sobrepostas duas a duas e quatro cadeiras. Geralmente, nos 

momentos de oficina são acomodados cerca de 20 alunos. Nesses casos, o 
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espaço se reconfigura, as mesas são rearranjadas e almofadas coloridas são 

distribuídas no chão para acomodar os visitantes.  

A Sala dos Bolsistas comporta uma diversidade de coisas: livros, acervo da 

Sala Didática, materiais pedagógicos desenvolvidos pela equipe, as Caixas, 

folders e cartazes utilizados em exposições do MAE, papeis, documentos, três 

computadores, quadro de avisos, material de limpeza, cafeteria, tintas, tecidos, 

pincéis, lápis de cor e uma série de outros elementos que juntos compõe outros 

tantos materiais pedagógicos e, sobretudo, os bolsistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sala Educativa; Seu Eusio Romildo na recepção. (Da esquerda para a 
direita) 

 

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 

 

Figura 6 - Detalhe da estante com acervo da Sala Didático-Expositiva; Mesa de 
trabalho dos bolsistas. (Da esquerda para a direita) 

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 
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Para compor essa descrição dos ambientes que formam a Sala Didático-

Expositiva foram mesclados alguns aspectos vinculados a um passado próximo 

com imagens mais contemporâneas. Contudo, apesar de certa perspectiva 

estanque que narrações desse tipo podem suscitar, deve-se observar que muitas 

das coisas feitas e pensadas em períodos anteriores já se transformaram e 

tendem, pelo próprio aspecto dinâmico das relações sociais, a se modificarem e 

rearranjarem cotidianamente.  

As formas de configurar os espaços também podem ser pensadas a partir 

das características intrínsecas de seus mediadores. Interessante, por exemplo, 

ressaltar a influência da ex-bolsista, Diele Pedrozo - atualmente professora do 

Instituto Paranaense de Cegos e coordenadora do Projeto Ver com as Mãos18 - 

na perspectiva de maior inclusão, como a inserção dos textos em braile no circuito 

e no desenvolvimento de atividades voltadas para um público não visual na Sala 

                                                           
 

18
 Projeto do Instituto Paranaense de Cegos (IPC), em parceria com a Faculdade de Artes do 
Paraná, que realiza atividades voltadas à ampliação da sensibilidade artística para pessoas 
cegas por meio de oficinas e visitas a museus e exposições.  

Fonte: Autora – Sala Didático-Expositiva MAE UFPR 

 

 
Figura 7 - Visão geral da sala dos bolsistas; Depósito. (Da esquerda para a direita) 
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Didática. Ou, que as imagens utilizadas nos painéis estão fortemente 

relacionadas aos objetos de pesquisa de suas realizadoras, Ana Luisa Sallas e 

Márcia Rosato19. As influências metodológicas também são representadas na 

Etnologia e na Cultura Popular. Uma pulseira de miçanga com desenho de 

coração exposta dentre os artefatos dos povos indígenas, indica não só uma 

relação de contato interétnico, mas determinada orientação teórica dos curadores. 

A cerâmica do Mestre Vitalino, que foi deixada de lado durante um período do 

MAE por se centrar em acervo considerado característico do Paraná em suas 

exposições, reaparece na Sala Didática.  

Algumas das peças das exposições, como por exemplo, as bonecas 

Karajá, fragilizadas pela ação do tempo, foram substituídas por outras de maior 

resistência. Algumas cerâmicas foram retiradas e ou substituídas. A composição 

do acervo expositivo da Arqueologia e da Cultura Popular também passou por 

rearranjos.  Além disso, o espaço é utilizado como meio de mostrar outras coisas: 

exposição de fotografias, artes de contextos diversos, adereços ou decorações 

que marcam o início de atividades mais específicas, como a Semana dos Museus 

e Primavera dos Museus20.   

Outras pessoas também são fundamentais para compreender as 

configurações e dinâmicas da SD, principalmente porque são elas que estão 

presentes no cotidiano do espaço e lidam com pormenores que passam, na 

maioria das vezes, despercebidos para os que se mantém mais afastados. 

Andréia Prestes, que coordena a Unidade de Ações Educativas de Curitiba e 

Eusio Romildo, funcionário terceirizado que trabalha na recepção da SD e os 

bolsistas da Ação Educativa de Curitiba.  

                                                           
 

19
 Ana Luisa Sallas desenvolve projetos e pesquisa na área da Antropologia Visual e da fotografia 
e orientou Márcia Rosato em seu doutorado, no PPGS da UFPR, com a tese “Uma Constelação 
de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimír Kozák”, defendida em 2009.  

20
 Atividades temáticas fomentadas pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A 12º Semana dos 
Museus ocorreu entre os dias12 a 18 de maio com o tema Museus: as coleções criam 
conexões.  Em sua oitava edição, a Primavera dos Museus aconteceu entre os 22 a 28 de 
setembro, ambas são realizadas em instituições de todo o Brasil. 
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Andréia, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Antropologia 

Social da UFPR, contou que entrou no MAE quando ainda era mestranda do 

mesmo PPGAS, em 2008: “Surgiu a oportunidade da bolsa e meu orientador, que 

era o Miguel Carid me avisou. Como eu estava no mestrado, mas sem auxílio 

financeiro, a bolsa do MAE, mesmo não sendo alta, iria me ajudar custear as 

cópias dos textos que precisava ler”. Começou suas atividades na Reserva 

Técnica e passado algum tempo, foi convidada por Mariana Westphalen para 

ajudar no desenvolvimento das Caixas e depois, passou a cuidar da Ação 

Educativa de Curitiba. Acompanhou e ajudou a construir, de forma muito incisiva, 

todo esse trajeto da SD em atividade, da ampliação de bolsistas, de Caixas, de 

escolas visitantes, e projetos.  

Nenhum novo visitante entra na Sala Didático-Expositiva sem falar com 

Seu Eusio e nenhum novo visitante sai de lá sem assinar o livro de registros de 

visitas. Seu Eusio começou a trabalhar na recepção da SD no dia primeiro de 

dezembro de 2009. Já havia sido funcionário de escola estadual e passado pelo 

Teatro Guaíra. Entrou na empresa depois de um convite feito por um conhecido 

funcionário da UFPR. Por iniciativa própria, sabe aspectos gerais sobre a 

trajetória do MAE, atende ao telefone, cuida de atividades burocráticas, manda 

recados, recebe material que vem da Reserva Técnica, auxilia os bolsistas e faz 

alguns reparos na sala. “Os expositores de parede, que estavam muito pesados, 

estavam quase caindo e eu coloquei os calços. A solicitação dos extintores eu 

também fiz, a entrada móvel para cadeirantes, mexi em algumas coisas da 

iluminação também”. As muitas luzes dos expositores da Sala permanecem 

apagadas quando estão somente os da casa, Assim que alguém de “fora” aponta 

na porta, Seu Eusio corre para acendê-las e explica: “As luzes estão apagadas 

para contenção de despesas e o meio ambiente agradece”. No dia em que 

cheguei à Sala e Seu Eusio não se incomodou em iluminar o ambiente 

apressadamente, tive a sensação que minha pesquisa de campo havia realmente 

começado.  

Perguntei, em tom de brincadeira, se ele costuma faltar: “Nem que chova 

canivete”. Constantemente exibe com orgulho a foto que tirou com Raoni 
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Metuktire – liderança indígena Kayapó que visitou a Sala Didática em 2012. “A 

Andréia morre de ciúmes que não tava aqui nesse dia”. Seu Eusio também ajuda 

na divulgação das Caixas, quando estabelece uma conversa com algum visitante 

e ele diz que é professor, pega uma edição da Revista da UFPR com uma 

reportagem sobre as Caixas - que fica estrategicamente no expositor do balcão – 

e mostra os materiais ali desenvolvidos. Por inúmeras vezes me auxiliou com 

informações e contatos durante a pesquisa e outras inúmeras vezes presenciei 

ele auxiliando de alguma forma os bolsistas.   

Há de se destacar que ambos possuem um vínculo institucional delicado. 

Andréia por desempenhar um papel de extrema relevância e responsabilidade 

dentro do museu, mas, por ser bolsista, não pode responder de modo oficial por 

algumas questões e Seu Eusio, por ser um funcionário terceirizado, o que acaba 

causando certos questionamentos sobre suas “funções adequadas” de 

recepcionista. No entanto, as relações e dinâmicas sociais não podem ser detidas 

em modelos oficias e ideais de normas e condutas, muito menos eliminar as 

formas de mediação e interlocução que ambos demonstram em suas atividades.    

Nas atividades de tudo aquilo agrega e compõe a Unidade de Ações 

Educativas do MAE – materiais, espaços físicos, pessoas, falas e coisas também 

estão presentes os bolsistas de graduação. Falar sobre todos os que passaram 

pela Unidade em Curitiba e buscar traçar essas trajetórias ultrapassam os 

objetivos dessa pesquisa.  Alguns dos aspectos que envolvem a produção das 

Caixas serão pontuados posteriormente.  

Atualmente, 13 bolsistas, todos alunos da UFPR, estão vinculados à Sala 

Didática em Curitiba. Amanda Lemos, Ana Paula Moraes (Anny), Carolina Tokars, 

Flávia Leal, Larissa Setim e Matheus Manhães são graduandos em Artes Visuais; 

Felipe Hericks, Lareane Machado e Yuria Rismel, do curso de História; Mylena 

Mattos e Kathy Weiss, de Ciências Sociais; Ingrid Frandji, Letras e Karina 

Machado, da Pedagogia. Yuria, Larissa, Lareana, Kathy, Ingrid e Felipe entraram 

na última seleção, realizada em maio deste ano. Outros que se desligaram, 

continuam mantendo vínculo com as atividades do MAE, como Bárbara 

Rodrigues, de Ciências Sociais, Kênia Cristina e Glória Wolff (Xinha), de Artes 
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Visuais, ministrando oficinas ou colaborando de formas diversas. Andréia diz que 

isso é reflexo do “quem sai da SD, sempre quer voltar”. 

Na semana de entrevistas para a seleção de novos bolsistas, feita por uma 

banca avaliadora composta pela diretora e professores vinculados ao MAE, 

Andréia recebeu uma ligação. “Estavam perguntando se estava tudo bem com a 

renovação do contrato dos bolsistas que querem permanecer, disse que está tudo 

certo, são todos ótimos e podem continuar”. Perguntei sobre a autonomia que ela, 

como coordenadora da equipe, tinha nesses casos:  

Bom, eles sabem mais ou menos o perfil de bolsista para a SD, se 
percebo que não está dando certo, ou que o bolsista não está gostando, 
tem como remanejar. Aqui a gente tem que saber fazer um pouco de 
tudo, fazer muitos trabalhos manuais, ser criativo, saber fazer muito, mas 
sempre se arranjando com o pouco que tem, às vezes no improviso, às 
vezes de surpresa, pois aparece uma atividade inesperada. Mas tem que 
estar ciente que vai ter contato com o público e que na maioria das 
vezes ele vai ser composto por crianças. Acho que tracei bem o perfil, 
mesmo, do pessoal. (Andréia Prestes, 2013). 

 

 Também questionei se essas características contribuíam para ter mais 

alunos do curso de Artes Visuais e se existia a preferência dos alunos de Ciências 

Sociais e da História pela Reserva Técnica.  

Talvez, tem que ter algum tipo de habilidade não exatamente artística, 
mas a Karlla, por exemplo, era muito habilidosa nesse sentido e era da 
História. Mas acho que a maior dificuldade, nesse caso, é aproximação 
com os conteúdos da Antropologia. Os alunos de Ciências Sociais já 
vêm com um conhecimento que está sendo construído, mas a 
aproximação teórica de outros cursos é bem menor. Então, tem que ter a 
capacitação e a formação continuada. (Idem). 

 

A capacitação acontece sempre quando um novo bolsista entra. E é, “a 

visita guiada da monitoria”. Acompanhei a capacitação dos bolsistas que 

ingressaram em maio. A preparação para a visita guiada começa pela indicação 

de leitura de textos das três áreas: etnologia indígena, arqueologia e cultura 

popular e alguns vídeos – alguns deles compõem o material de apoio das Caixas. 

Depois ocorre a capacitação na parte dedicada à monitoria. Na verdade, Andréia 

me explicou que seria impossível determinar exatamente tudo o que deve ser dito 
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e feito durante a visita guiada, já que cada um têm suas particularidades nas 

formas de se expor e comunicar.  

Andréia então, em cada uma das seções, dá ênfase em certos aspectos: 

índios não são genéricos, e existe uma diversidade implícita nas peças que deve 

ser evidenciada na visita; são nossos contemporâneos, evitar usar verbos no 

passado, “viviam” ‘faziam”; evitar termos que caíram em desuso nas disciplinas, 

como “tribo” e “aculturação”; estudar as peças, procedência, composição de 

material e formas de utilização; compreender a cultura popular para além do 

folclore; saber determinados aspectos históricos sobre o Fandango, a Congada 

da Lapa, o Pau de Fita; dar atenção as imagens dos painéis, aos textos; cuidado 

ao falar das peças da Arqueologia, por exemplo, problematizar o termo “urnas 

funerárias” na cerâmica Tupi Guarani: “Não havia uma produção em série de 

urnas, nem uma fábrica de urnas, hein gente. Essas cerâmicas eram usadas em 

vários outros contextos também”, pontou Andréia. Na parte da etnologia, junto ao 

expositor com flechas, Andréia conta a história da bolsista que, ao ferir o dedo 

com uma daquelas pontas de flecha, se sentiu tão mal precisou procurar socorro 

médico. Nem todas as orientações da Andréia são seguidas a risca pelos 

bolsistas, mas a história da menina que passou mal com curare21 é sempre 

replicada nas visitas, depois pelos alunos visitantes, durante a troca de atividades, 

redobrando a atenção quando se aproximam do expositor em questão.   

A formação continuada é desenvolvida ao longo do ano em uma série de 

oficinas, inclusive feitas pelos próprios bolsistas – origami, fotografia, fuxico, tricô, 

são algumas delas, além de novos vídeos e textos. Também buscam conhecer as 

caixas e todos os outros materiais já produzidos, e se integram aos projetos em 

andamento.  

As atividades ao longo da bolsa envolvem a visita guiada, as oficinas, o 

desenvolvimento de matérias e a organização de eventos e atividades sazonais, 

                                                           
 

21
 O curare, uma prática tradicional dos povos indígenas, também conhecido como veneno de 

flecha, é um composto orgânico venenoso extraído de plantas com poder paralisante, utilizado 
principalmente para a caça.   
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como a Primavera dos Museus.  No caso das visitas com mais de 15 pessoas o 

circuito pela sala expositiva e as oficinas acontecem simultaneamente, enquanto 

um grupo fica na exposição, a outra metade faz uma das oficinas elaboradas 

pelos bolsistas – trabalhos com desenho, miçangas, argila, carimbos ou jogos.    

No inicio da SD, era apenas Andréia, como coordenadora e Karlla Deparis, 

bolsista do curso de História, depois vieram Laura Rotunno, de Ciências Sociais e 

a partir de 2010, com a implantação do projeto de Fortalecimento das Ações 

Educativas22 do museu, o número de bolsistas aos poucos, foi tomando essa 

proporção maior São três tipos de bolsas, no valor de 400 reais: Extensão, 

Cultura (PROEC) e Ações Afirmativas, com prazo de um ano, podendo se 

estender até dois anos. Alguns, que ingressaram no começo, permaneceram por 

mais tempo, mas passar para outra modalidade de bolsa também permite a 

ampliação do tempo de atuação. 

As atividades entre os bolsistas são sempre muito negociadas e as tarefas 

divididas de acordo com as afinidade e habilidades ou o revezamento daquilo que 

todos acham maçante – geralmente algum trabalho mais burocrático, elaborar 

lista de escolas visitantes ou tabelas. A frequência é registrada por banco de 

horas – 12 horas semanais – e isso facilita a negociação. Semana de provas, 

entrega de trabalhos, ausências em momentos importantes podem ser são 

cobertas por alguém da equipe. Bárbara Rodrigues é conhecida como a bolsista 

que poderia ter “mais duas vidas” e ainda teria horas de atividade sobrando, pois 

participava de inúmeras atividades desenvolvidas pelo Museu.  

Mas alguns tiveram passagem breve ou quase nula pela SD, como afirma 

Andréia. “Teve um bolsista que era da RT, não aparecia, arranjou um monte de 

desculpas e pediu para vir pra cá, na SD, nunca apareceu e depois foi reclamar 

com a Márcia Rosato que eu nunca chamei ele, nunca mandei e-mail pedindo 

para ele vir pra cá, pode isso?”  

                                                           
 

22
 Projeto voltado para a formação de equipe multidisciplinar de bolsistas para a pesquisa e 
produção de material educativo, métodos e materiais que compreendem as ações educativas 
do MAE-UFPR. 
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Essas relações também são permeadas por conflitos e tensões. Alguém 

que falta demais, faz de menos, acaba sendo cobrado pelos outros, ou então 

quando se sente injustiçado entre os pares ou institucionalmente – uma das 

bolsistas me disse que existe o reconhecimento da UFPR para com o MAE, mas 

que os bolsistas são quase sempre ignorados institucionalmente. Acompanhei 

dois momentos de tensão, o atraso de quase dois meses de bolsa e a greve dos 

servidores da UFPR, que quase inviabilizou o processo de seleção e das 

renovações de contrato, o que também iria implicar no não pagamento das 

bolsas. Ficar sem a bolsa, segundo eles, é impraticável.  

Como a toda a equipe não se reúne com frequência, as negociações, 

arranjos, pedidos de ajuda e trocas de informações e até as “broncas” de Andréia, 

principalmente quando alguém falta em dia de visita agendada são feita pelo 

grupo “BOLSISTAS da Ação Educativa do MAE-UFPR”, criado no Facebook. A 

Flávia também me disse que algumas coisas, por falta de material ou de 

equipamento necessário, acabam sendo feitas em casa. “A gente também faz 

muita coisa em casa, como eu costuro, fiquei responsável por fazer as bolsas 

para as Caixas, então, acho que quando a gente trabalha em casa, passa muito 

mais tempo fazendo a atividade do que aqui.”  

 As formas de organização também acabaram moldando minha 

permanência na SD. A princípio, tinha como meta ir todas as quartas-feiras pela 

manhã e um período nas tardes das quintas. Mas, logo nas primeiras visitas 

percebi que dificilmente iria conseguir aprender algo da dinâmica do espaço – 

geralmente, eram sempre os mesmos bolsistas ficavam naquele horário, ou 

então, por motivos diversos ou quando não havia alguma visita pré-determinada 

naquele dia, nenhum bolsista comparecia.  

Uma nova estratégia para frequentar a SD foi pensada e se deu muito mais 

pela vantagem de meu estágio ser no mesmo prédio. Tirando as atividades 

pontuais, de visita, oficinas e as conversas com a Andréia – a maioria com data e 

hora marcadas – desde abril, quase todos os dias, antes de começar o estágio 

antes do meio dia, no intervalo do café da tarde ou na saída, no fim da tarde, 

passava pela SD para “ver” como estavam as coisas.  
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Acredito que essa forma de permanência “em gotas”, mas cotidiana, 

contribui para ter uma dimensão maior a respeito das atividades e das relações ali 

estabelecidas. Passei a ter acesso maior à sala educativa, ter o consentimento 

para mexer nos materiais, utilizar os computadores e pesquisar nos registros. 

Também fui chamada para auxiliar em uma atividade. Por um desencontro de 

informações, Mylena se viu sozinha na monitoria diante de 32 crianças, com faixa 

etária entre nove e dez anos. Seria inviável fazer a visita guiada e a oficina com 

todo o grupo e logo recebi o chamado de Seu Eusio - que sabia que naquele 

horário estaria no prédio - pedindo para ajudar a bolsista. Baseada nas práticas 

que já havia acompanhado e nas formas como os bolsistas geralmente 

encaminham as atividades, coordenei, de forma meio improvisada, a oficina com 

carimbos23. A experiência foi muito proveitosa e, ao perceber aquelas crianças 

com olhos atentos e em absoluto silêncio, esperando minhas orientações, pude 

ter a dimensão da carga de responsabilidade que é conferida aos bolsistas 

nesses momentos de diálogo e mediação que são desenvolvidos na SD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

23
 Os carimbos foram criados por Andréia Prestes e desenvolvidos a partir de pesquisa sobre 
grafismos indígenas. Dentre as inúmeras formas selecionadas, desenhos como das etnias 
Kaingang. Kadiwéu, Karajá, Guarani e Kayapó compõe o material.  

Figura 8 - Carimbos de grafismos indígenas. 

 Fonte: Autora – MAE UFPR. 
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2. DAS COISAS 

Esse panorama descrito no capítulo anterior, que sugere um maior 

intercâmbio institucional entre museus e outros espaços não-museais, contribui 

para o exame de novos arranjos de entendimento e de tensão. Neste sentido, a 

relação entre as práticas propostas pela chamada “nova museologia” acaba se 

ligando também a uma perspectiva de caráter educativo.  

Mesmo após algumas mudanças na condução da pesquisa, a análise aqui 

demonstrada ainda se empenhava na busca por compreender as dinâmicas que 

envolviam a Unidade de Ações Educativas do MAE pensados a partir dos 

preceitos de uma educação patrimonial – isto é, para o conjunto de intenções e 

possibilidades que a educação patrimonial busca abranger. 

Porém, tanto os autores da antropologia dedicados ao estudo de novas 

práticas museais bem como as próprias práticas e relações observadas e 

estabelecidas em campo não se harmonizavam com as produções acadêmicas e 

reflexões dedicadas ao patrimônio em seu sentido educativo.  Esse dissenso, 

para além do confronto entre teoria e observação, como sugere Rocha (2014), 

decorre das diferentes orientações epistemológicas, marcadas principalmente 

pelo diálogo frágil entre teoria antropológica contemporânea e a educação 

patrimonial: 

Ainda hoje predomina certa concepção de educação patrimonial 
tradicional caracterizada pela imposição de uma identidade e memória 
cúmplices do projeto de construção nacional em oposição à ideia de uma 
ação educativa transformadora e, suficientemente, ampliada, capaz de 
abarcar contextos múltiplos, valorizar a diversidade de bens e 
manifestações, bem como a diversidade de apropriações e 
interpretações. (ROCHA, 2014, s/p). 
 

 

Autores como Chagas (2006), Bezerra e Silveira (2007) também discutem 

a dimensão pedagógica e educativa das categorias de patrimônio. Nesses pontos 

de vista, a conciliação entre educação e patrimônio deve ser pensada a partir de 

processos contínuos de transformação e como campos de mediação e 

comunicação que excluem vínculos metodológicos fixos e modelos prontos.  
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Chagas (2006) ressalta que o advento dos museus antecedeu e fomentou 

a criação das universidades, contudo, a partir da década de 1970, com a 

reconfiguração dos conceitos museológicos saindo da esfera de coleções e 

edificações e admitindo território, patrimônio e comunidade como categorias de 

agenciamento dessas instituições, novos paradigmas foram criados.  

Ainda, o autor aponta a redundância do próprio termo, pois patrimônio, de 

saída, já é educativo. Percebido como diálogo entre pares, o patrimônio indica, 

sinaliza, comunica, transforma e é constantemente transformado, por isso, a 

educação não pode ser pensada fora do campo do patrimônio.  

A feição datada24 da educação patrimonial no Brasil, que sugere seu início 

da década de 1980, se interliga ao panorama pedagógico de “alfabetização 

cultural”. O Guia Básico de Educação Patrimonial, do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), apresenta a seguinte definição: 

O que é, afinal, a Educação Patrimonial? Trata-se de um processo 
permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 
enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do 
contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos 
os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da 
Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo 
ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 
cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e 
propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num 
processo contínuo de criação cultural. (HORTA et al, 1999, p. 6, grifo 
da autora). 

 

Chagas (2006) problematiza esse vínculo, considerando uma visão 

simplista, controladora e pouco simétrica quando se deseja uma comunicação. 

Uma perspectiva crítica diante dessas práticas não pode ignorar como e a favor 

de quem memória, patrimônio, museu e educação são acionados.  

Além da “função” educativa e científica, museus e suas coisas25 servem 

para produzir narrativas, comunicam e contam histórias, produzem mediações 

                                                           
 

24
 Alguns autores consideram como marco da fundação da educação patrimonial no Brasil o I 
Seminário realizado em 1983, no Museu Imperial, promovido pelo IPHAN e inspirado em 
atividades desenvolvidas na Inglaterra, conhecida como heritage education.  

25
  Termo que irei esclarecer adiante. 
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entre grupos, pessoas e tempos distintos, por isso não podem ser controlados por 

metodologias específicas, muito menos enquadradas dentro de uma área 

específica de conhecimento. O autor faz referência ao pensamento selvagem, de 

Lévi-Strauss (1962/2011), para demonstrar que a educação patrimonial, quando 

se propõe estabelecer uma troca, um diálogo, sem ignorar seus interlocutores, 

acaba por se movimentar, a exemplo de um trabalho de bricoleur26, a revelia de 

uma disciplina e de um controle pré-estabelecidos, mas que conjuga, a partir dos 

elementos concretos à disposição, novos arranjos.   

Bezerra e Silveira (2007) trazem luz a noção de “alfabetização cultural” 

utilizada como preceito na educação patrimonial.  Vinculado à perspectiva teórica 

de Paulo Freire27 - de apropriação da cultura material como fonte de 

empoderamento e aprendizado – esse conceito tomou ao longo do tempo 

inúmeros contornos que acabaram desembocando e operando a partir de um 

binarismo de cultura erudita e popular em conjunto com uma série de propostas, a 

maioria delas de caráter técnico e ou disciplinar, tidos como parâmetros 

norteadores para sua execução.  

A princípio, isso contribui para que novas práticas e atividades 

extrapolassem os espaços institucionais museológicos. Contudo, a educação 

patrimonial e as relações de alteridade entre os diferentes grupos que compõe 

essas dinâmicas, foram negligenciadas. As intervenções passaram a ser 

pensadas mais como “estratégias de conscientização” sobre a importância da 

preservação ou de “resgate” patrimonial (Bezerra e Silveira, 2007). 

                                                           
 

26
 O bricoleur está apto a executar um grande número de tarefas diversificadas porém, ao 
contrário do engenheiro, não subordina nenhuma delas à obtenção de matérias-primas e de 
utensílios concebidos e procurados na medida de seu projeto: seu universo instrumental é 
fechado, e a regra de seu jogo é sempre arranjar-se com os “meios-limites”, isto é, um conjunto 
sempre finito de utensílios e de materiais bastante heteróclitos, porque a composição do 
conjunto não está em relação com o projeto do momento nem com nenhum projeto particular, 
mas é o resultado contingente de todas as oportunidades que se apresentaram para renovar e 
enriquecer o estoque ou para mantê-lo com os resíduos de construções e destruições 
anteriores. (LÉVI-STRAUSS, 1962/2011, p. 34)  

27
 Paulo Freire (1921 - 1997) foi um educador, pedagogista e filósofo brasileiro que desenvolveu e 
difundiu um método de alfabetização chamado de dialético, influenciado pelas das teorias 
marxistas. 
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Por isso, ao invés de defini-la como prática que pode ser replicada, os 

autores supracitados indicam que as ações educativas que envolvem patrimônio 

material e imaterial, tangível e intangível precisam ser exploradas a partir de seus 

contextos particulares, de novos diálogos e das dinâmicas de relações que 

surgem entre os diferentes interlocutores que as produzem.  

Mesmo a educação patrimonial como desenvolvimento de práticas 

educativas não é novidade, ações museológicas do século XIX e o setor 

educativo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, criado por Roquette Pinto28, dão 

conta dessa dimensão. Aqui uma relação que merece ser ressaltada: segundo 

Rosato (2012), Loureiro Fernandes havia herdado os ideais de Roquette Pinto 

sobre a tarefa de pensar o museu como local de educação popular.   

Foi nesse contexto, de investigação de práticas educativas no âmbito 

museal, que Bertha Lutz29, que também pertencia ao quadro do Museu Nacional, 

viajou aos Estados Unidos em 1932. Ela permaneceu sessenta dias no país, 

percorreu vinte cidades e visitou 58 museus. A ideia era replicar no Brasil 

algumas das ações desenvolvidas nas instituições norte-americanas. No relatório 

produzido pela pesquisadora30 foi listada uma série de atividades extensivas, 

desde jogos e atividades lúdicas até o empréstimo de acervo, de forma similar 

aos meios de circulação das Caixas Didáticas do MAE: 

A técnica da atividade extensiva dos museus americanos modernos 
consiste no empréstimo de material. […] Em geral, o empréstimo é feito 
às escolas públicas ou ao magistério […] Os espécimes podem ser 
isolados, por exemplo, aves, pequenos mamíferos etc., ou colocados em 
séries, como sejam objetos indígenas, insetos. (LUTZ, 2008, p.100). 

 

O texto de Lutz também traz inúmeras referências sobre a necessidade de 

ruptura com “antigos modelos” de museu e da necessidade de criação de 

                                                           
 

28
 Edgard Roquette Pinto (1844-1954) foi médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, escritor 
e arqueólogo. Ingressou no Museu Nacional em 1905 como professor-assistente de 
Antropologia e Etnografia e foi diretor da instituição de 1926 até 1935. 

29
 Bertha Lutz (1894 -1976) foi bióloga, advogada, docente e pesquisadora do Museu Nacional. 

30
 Lutz entregou o relatório tempos depois de seu retorno ao Brasil, porém, o documento só se 
tornou amplamente acessível em 2008, ano de sua publicação. 
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mecanismos, práticas e atividades que ampliassem a participação de público 

chamado “leigo”, bem como das escolas e dos trabalhadores em geral.  

O importante nesse caso e diante desses dados e reflexões é pensar 

como, mesmo que distantes temporalmente, as intenções educativas 

demonstradas na década de 1930 podem ser lidas como mais próximas das 

perspectivas contemporâneas de educação patrimonial, do que das propostas da 

chamada “nova museologia” ou “museologia social”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto é, a ideia de função educativa dos museus, de intenção pedagógica e 

“instrução pública” voltada para as crianças e jovens em idade escolar, mas 

também para um público “leigo”, de trabalhadores, como destaca Lutz, parece 

dialogar com os parâmetros da educação patrimonial, que tem como objetivo 

“levar o conhecimento” ou “ensinar e capacitar sobre a valorização das heranças 

culturais”.  

A proposta de Rocha (2014), nesse sentido, não é de negação da 

educação patrimonial, mas de uma reaproximação teórica que dialogue com a 

antropologia e com as teorias etnográficas e do conhecimento, “cuja eficácia 

resida na oportunidade de se produzir uma educação patrimonial menos 

verticalizada, menos ‘manualizada’ (Idem, s/p). 

Figura 9 - Modelo de Caixa de Empréstimo; Coleção manipulável. (Da esquerda para a direita) 

Fonte: LUTZ, 2008, p.178 
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Os redirecionamentos desse trabalho, bem como o amparo teórico e 

conceitual se deram, principalmente, por não conseguir identificar durante a 

pesquisa de campo essas dimensões sugeridas pela educação patrimonial.  

A ausência do próprio termo nos projetos analisados, nos materiais de 

apoio e na fala dos interlocutores, que a princípio poderia ser tomada como uma 

insuficiência de metodologia ou de técnica que amparasse as atividades 

desenvolvidas pelo e na Unidade de Ações Educativas, sinalizavam que novos 

caminhos deveriam ser trilhados.  

2.1 - ACERVO31, COLEÇÕES, OBJETOS E PEÇAS32: AS COISAS E TEORIA 

ANTROPOLÓGICA 

Foi no confronto entre os dados coletados, as observações, participações 

em atividades e o apoio das reflexões desenvolvidas pela teoria antropológica que 

as dinâmicas que envolvem as Caixas – pessoas, acervo etnográfico, saberes, 

escolhas, ausências e práticas - se tornaram não só evidentes, mas 

demonstraram suas potencialidades como elementos da pesquisa.  

Esses novos arranjos deram margem para questionamentos sobre 

aspectos que envolvem desde a constituição do acervo do MAE, dos vínculos e 

afastamentos do próprio fazer etnográfico em relação às instituições museais, dos 

vários caminhos percorridos que resultaram no desenvolvimento e usos das 

Caixas e das possibilidades de diálogos e mediações promovidos por esses 

encontros. 

A partir disso, o trabalho passou a ter respaldo em autores, teorias e 

conceitos da antropologia que versam sobre cultura material e materialidade, 

                                                           
 

31
 As coisas que compõem as Caixas Didáticas serão tratadas ao longo do trabalho como acervo 
etnográfico do MAE, tomando como base as observações de Van Velthen (2012) sobre objetos 
etnográficos.  Assim, apesar de sua “irredutibilidade” - devido as suas relações complexas e 
potencialidades expressas que envolvem suas trajetórias – acervos etnográficos passam a 
“refletir sempre um processo de definição, de segmentação, de transposição a uma instituição 
pública ou privada”. (Idem, p.53).  

32
 Os termos objetos, peças, artefatos são utilizados aqui muito mais como uma opção para a 
diversificação textual que por seus conceitos expressos na teoria antropológica, Todos eles são 
compreendidos, ao longo dessa pesquisa, como coisas, tendo como base as reflexões de Tim 
Ingold (2012) acerca dessa categoria como representante de um mundo em constante processo 
de transformação - questões que serão exploradas mais adiante.   
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bens, objetos e coisas, bem como suas vidas sociais e as possíveis mediações. 

Favorecendo, dessa maneira, direcionar o olhar para as possibilidades de 

diálogos entre pessoas e coisas a partir da problematização acerca da 

materialidade, recontextualizações e transformações contidas no “fazer e usar” as 

Caixas Didáticas do MAE.  

A abordagem aqui proposta parte, inicialmente, dos argumentos de 

Strathern (1990/2014) a respeito de artefatos, contextos sociais e fazer 

antropológico e os desdobramentos dessas compreensões que sugerem uma 

consequente “divisão de tarefas” no passado recente da disciplina. “De um lado 

estavam os especialistas que estudavam os artefatos (museólogos), e do outro 

lado estavam os especialistas no estudo da sociedade ou da cultura 

(antropólogos sociais e culturais).” (Idem, p. 224). 

A autora investe na ideia de que os artefatos detêm uma referência que, tal 

como a imagem, é autocontida, isto é, podem ser apreendidos em si mesmos sem 

a necessidade de um contexto prévio ou, antes, deter um próprio contexto que lhe 

é antecedente. Isso decorre devido suas formas de existência material e sua 

condição concreta, impossibilitando que sejam restritos ou reduzidos apenas às 

explicações codificadoras – as coisas podem enunciar seus próprios significados.  

Contudo, a antropologia, enquanto método de pesquisa, nas primeiras 

décadas do século XX se consolidou como disciplina que buscava elucidar 

contextos sociais/culturais - dai decorre a separação e a pouca ênfase nos 

estudos da cultura material em períodos anteriores: 

Os artefatos eram meramente uma ilustração, pois, se o contexto social 
for estabelecido como o quadro de referência em relação ao qual os 
significados devem ser elucidados, a explicação desse quadro de 
referência obvia as ilustrações ou as torna supérfluas: elas se tornam 
exemplares ou reflexões de significados produzidos alhures. Foi nesse 
sentido que a antropologia social pôde proceder de forma independente 
em relação ao estudo da cultura material. A cultura material passou a ser 
percebida como informação de fundo. (Ibidem, p.225). 

Gonçalves (2013) explora menos o afastamento ou a divisão dos estudos 

da “cultura material” para se concentrar na ideia de uma renovação do interesse 
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pelo tema, seguindo a expressão dos antropólogos anglo-saxões do chamado 

“material turn33”. Acompanhar essas transformações acerca das múltiplas 

interpretações sobre os objetos materiais também ajuda a elucidar as mudanças 

de paradigma na antropologia.  

A divisão proposta por Strathern (1990/2014) anteriormente é corroborada 

com a ideia de que a produção científica da antropologia social se desloca dos 

museus para os recém-criados departamentos e programas de pós-graduação, 

com a crescente profissionalização da disciplina em contraposição a uma 

antropologia de caráter evolucionista, marcada pela elaboração de narrativas 

sobre as origens da humanidade bem como a reconstituição dos “estágios dos 

processos evolutivos” (Gonçalves, 2007). Diferentes autores como Gonçalves 

(2007), Strathern (1990/2014), Van Velthen (2012) e Schwarcz (1993), tendo 

como base as reflexões suscitadas por Stocking (1985) sobre a chamada “era dos 

museus”.  

Segundo esse ponto de vista, os museus foram espaços de excelência no 

desenvolvimento da antropologia entre o final do século XIX até início da década 

de 1930 – se concentrando principalmente na coleta de objetos e constituição de 

coleções etnográficas dessas instituições, bem como das análises orientadas a 

partir de relatos de viajantes e com pouca pesquisa de campo. Situação que 

muda principalmente pela influência causada pelos trabalhos de Franz Boas 

(1858 - 1942) e Bronisław Malinowski (1884 - 1942).  

O aspecto a ser evidenciado, segundo Gonçalves (2007), é que objetos, 

artefatos ou coisas, nunca se mantiveram descolados da antropologia, as 

mudanças se deram mais pelos diferentes redirecionamentos ou olhares dos 

pesquisadores que operaram com compreensões distintas: da “cultura como um 

aglomerado de objetos”, como “objetos como demarcadores de posições sociais”, 

                                                           
 

33
 Segundo Hicks (2010), os estudos de cultura material surgiram durante o século XX na 
intersecção das disciplinas de arqueologia e antropologia social, posteriormente nas disciplinas 
de história e arquitetura, passando por um reexame com os estudos de “arte primitiva”. A 
perspectiva sobre o “material turn”, mais contemporânea e fomentada pelos estudos pós-
coloniais na antropologia, abriu possibilidades para novas discussões, inclusive a validade 
dessa separação ou dos limites entre cultura material e não materialmente decretada. 
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“sistemas simbólicos de representação” (Idem, p. 215) ou, das teorias mais 

contemporâneas, que se concentram nas possibilidades de mediações, 

circulações e “ressonâncias34” das coisas, “pensadas sempre dentro de seus 

limites históricos e semânticos” (GONÇALVES, 2013 p.9).  

Miller (2007; 2013) afirma que um deslocamento teórico importante foi dado 

nos estudos da cultura material quando os objetos e o consumo deixaram de ser 

pensados somente como representações simbólicas da vida social para serem 

compreendidos como uma relação mais equilibrada e nuançada: “os objetos nos 

fazem como parte do processo pelo qual os fazemos” (Idem, 2013, p. 92).  

Nesse sentido, compreender coisas apenas como símbolos seria negar as 

propriedades dialéticas entre sujeito e objeto. Roupas são importantes, como 

afirma o autor, não apenas porque exteriorizam algo não evidente, mas porque 

fazem parte e ajudam a construir o conjunto demonstrado. A mulher indiana que 

usa o sári como vestimenta, não o usa apenas como símbolo de seus valores 

culturais, ela também é feita pelo sári, pela experiência de seu uso e pelas 

determinações que a vestimenta impõe. (Idem) 

O mundo permeado pela relação entre pessoas e trecos35, como Miller 

chama, precisa ser pensado a partir da desconstrução ou reanálise das 

compreensões naturalizadas sobre objetificação e materialidade – o materialismo 

ainda considerado como uma característica negativa das sociedades ocidentais 

contemporâneas e reduzido a mercadorias fornecidas pelo capitalismo.  

Miller alerta que essa suposta oposição à cultura material é anterior ao 

consumo moderno e se liga a um problema intrínseco à própria relação entre 

produzir (criar) e consumir (usar, destruir ou desconstruir o que foi criado), que 

                                                           
 

34
 Gonçalves (2013; 2007) toma emprestado o termo ressonância do historiador Stephen 

Greenblatt, que diz respeito as múltiplas possibilidades de evocação de “forças culturais 
complexas” que a relação com objetos pode despertar além de suas fronteiras formais de seus 
contextos e suas possíveis representações.  

35
 Ao mesmo tempo em que Miller (2013) destaca o termo “treco”, o autor evita uma definição 
precisa.  “Um treco é um email ou uma moda, um beijo, uma folha ou uma embalagem de 
poliestireno ?” (Idem, p.7). Nesse caso, a ênfase dada é antes para a própria indefinição dos 
estudos, buscando se concentrar nas inúmeras possibilidades de abrangência nas pesquisas 
que envolvem a cultural material e nas problematizações que as mesmas carregam. 
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envolvem questões de moralidade e tensionam essas práticas a ponto de serem 

compreendidas a partir de divisões ideais como exterior e interior, natureza e 

cultura, boas ou ruins e a própria compreensão de oposição entre “mundo 

material” e “espiritual”.  

Nesse sentido, “a objetificação é uma teoria dialética da cultura, não 

apenas da cultura capitalista, pois a contradição não é tão somente traço do 

capitalismo moderno, nem um aspecto da vida nas cidades”. (Idem, 2013, p.104).  

Apesar de não impor limites aos termos utilizados e buscar operar com 

compressões que buscam romper com essa dicotomia entre sujeitos e objetos, 

Miller admite que seu foco nos artefatos, ou naquilo que surge pela construção 

humana mais do que nos materiais acaba por dificultar os olhares não centrados 

nessas oposições. Nesse sentido, o próprio autor indica que reflexões como as de 

Tim Ingold (2012) podem propiciar formas perspicazes de entendimento para 

além desses dualismos. 

A sugestão de Ingold (2012) se pauta na restauração do equilíbrio entre 

pessoas e objetos, ou, em suas palavras, agente e matéria, não se concentrando 

nos usos e nas criações como produto final, mas nos processos.  Se para Miller 

(2010) o consumo é o fim, a destruição daquilo que foi criado, e disso surgem 

essas tensões dicotômicas, Ingold parte de Klee (apud, 1973) para afirmar que “a 

forma é morte, dar forma é vida” (INGOLD, 2012, p.26).  

Assim, o autor defende um mundo permeado não por objetos, mas por 

coisas, justamente por terem vida. Isto é, coisas fazem parte de relações que se 

entremeiam e que, além de criar formas, as mantém em fluxo: 

A coisa tem o caráter não de uma entidade fechada para o exterior, que 
se situa no e contra o mundo, mas de um nó cujos fios constituintes, 
longe de estarem nele contidos, deixam rastros e são capturados por 
outros fios noutros nós. Numa palavra, as coisas vazam, sempre 
transbordando das superfícies que se formam temporariamente em torno 
delas. (Idem, p.29, grifo do autor). 
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As coisas vivas, propostas pelo autor, tem repercussão também sobre o 

sentido de agência36 dos objetos, como propostos por Gell (1998). Ingold afirma 

que objetos são como coisas mortas – retirados ou destituídos das relações 

necessárias às suas formas, a pipa sem vento, como exemplifica, pois pipa como 

coisa é “pipa–no-ar” – e que a agência dos objetos é a tentativa de reanimá-los, 

os recolando em novos fluxos e substâncias que lhe dão vida. Assim, coisas se 

movem ou operam não por sua agência, mas porque têm vida e não foram 

reduzidas a objetos.  

A agência, no sentido de vida, reside no fato de que nem sempre coisas 

podem ser contidas.  Nesse sentido, a própria ideia de cultura material, de mundo 

material e da própria materialidade também passam por novo exame. A matéria, 

tal como o trabalho de um alquimista, é menos compreendida por sua composição 

molecular ou atômica, que pelas formas que são sentidas, experimentadas e 

vistas.   

Matéria e suas superfícies externas sempre estão em troca com o mundo, 

por isso não podem ser sobrepujadas, mesmo que se deterioram, desgastam, se 

rearranjam, tomam novas formas, pois estão em fluxo permanente com o mundo, 

em uma espécie de malha, formada por linhas pelas quais as coisas vêm a ser o 

que são, que se conectam não entre pontos, mas permitem uma série de ligações 

enredadas e em movimento e que deixam “pontas soltas”: “a vida está sempre em 

aberto: seu impulso não é alcançar um fim, mas continuar seguindo em frente” 

(Idem, p.38).  

Algumas considerações feitas por Strathern (1990/2014) sugere uma 

aproximação com as ideias gerais de Ingold (2012) acerca de coisas, de formas 

que “transbordam” e, estando em fluxo, nas possibilidades de novos arranjos.  A 

autora problematiza sobre as formas materiais expostas nos museus que, 

retiradas de seus contextos originais e recontextualizadas em outros, se 

                                                           
 

36
 A agência proposta por Alfred Gell (1998) se refere ao poder da indução de ações sem exigir, 
para isso, atributos biológicos como condicionantes fundamentais para fonte e causa de 
agência, mas que dependem de uma rede de relações sociais.  



60 

 

  
 

destituem de significados que jamais serão recuperados, embora outros novos 

sejam sempre criados ou acionados:  

Imaginamos, assim, que o artefato material não pode ser domesticado 
exatamente da forma como os textos […] afinal, são os próprios objetos 
que parecem estar sendo exibidos, e não a análise da sociedade. 
Consequentemente, eles exigem atenção "em si mesmos". […] Assim, 
os ocidentais apreendem as respostas que evocam como 
inevitavelmente possuidoras de algum elemento estético. A despeito da 
bateria de significados e usos atribuída ao objeto museal, sua exibição 
chama a atenção para a forma e confronta o(a)  observador(a) 
explicitamente com suas próprias percepções e, assim, com seu ato de 
apropriação ao observá-lo. (STRATHERN, 1990/2013, p.227). 

 

É nesse sentido também que a pesquisa não se vale do termo 

ressignificação, não com o intuito de negá-lo, mas de pensar que os próprios 

deslocamentos de contextos, como no caso de coleções etnográficas dos 

museus, de saída já impõe novos significados. E, se à medida que as coisas se 

movimentam, também crescem e se modificam, outros significados se tornam 

intrínsecos a novos e diferentes contextos, sejam eles temporais, geográficos ou 

culturais. 

Outro diálogo é sugerido quando pensado a partir da relação sensível com 

as formas materiais. Ingold (2012) destaca sobre como a materialidade tida nos 

moldes dicotômicos pode conduzir a um mundo material de objetos sem vida, 

contidos em si, mas que ao contrário, matéria e suas superfícies externas sempre 

estão em troca com o mundo e “transbordam”, pois estão em constante fluxo na 

formação e dissolução de entidades.  

Ao discorrer sobre formas de aprendizagem, Ingold (2010) defende um 

ponto de vista similar sobre os fluxos de coisas. Nessa abordagem, o 

conhecimento não se reduz apenas a “representações mentais ou esquemas 

interiores”, nem a partir de uma divisão entre “esfera mental e pública” e de suas 

intersecções, mas da relação imbricada entre elas, que se configura em um 

processo único.  

A partir disso, o autor sugere que a prática corporal sensível (ver, ouvir e 

sentir) aliada a conexões mentais ressoa com o ambiente, e em sintonia, 

produzem o aprendizado, ou a “educação da atenção”. Essa relação sensorial 
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inerente às práticas museais foi ressaltada de modo exemplar por Lévi-Strauss 

(1954/2008): 

O contato com os objetos, a humildade inculcada aos museógrafos por 
todas as pequenas tarefas que estão na base de sua profissão – como a 
desembalagem, a limpeza, a manutenção –, o profundo senso do 
concreto desenvolvido por esse trabalho de classificação, identificação e 
análise das peças da coleção, a comunicação com o meio indígena, 
estabelecida indiretamente por intermédio de instrumentos que é preciso 
saber manejar para conhecer, e que possuem além disso uma textura, 
uma forma, muitas vezes até um cheiro, cuja apreensão sensível, 
milhares de vezes repetida, cria uma familiaridade inconsciente com 
modos de vida e de atividade remotos e, finalmente, o respeito pela 
diversidade das manifestações do gênio humano, que fatalmente resulta 
de tantos e incessantes testes para o gosto, a inteligência e o saber, a 
que objetos aparentemente os mais insignificantes submetem 
diariamente os museógrafos, tudo isso constitui uma experiência de uma 
riqueza e de uma densidade que não devem jamais ser subestimadas. 
(Idem, p.400). 

 

Essas imbricações aqui demonstradas sobre recontextualizações de 

formas materiais, fluxos de coisas e contato perceptível se tornam fundamentais 

para a apreensão das dinâmicas que envolvem as Caixas Didáticas, pois foi a 

partir dessas lentes que elas foram examinadas.  Não se tratando apenas de 

artefatos retirados de seus contextos originais, que produzem “ressignificações”, 

mas de mediações sobrepostas que congregam dimensões distintas. 

Outro domínio acerca da investigação sobre as coisas na antropologia, que 

não se descola dos já expostos, mas se concentra em outros aspectos 

fundamentais, diz respeito sobre os trajetos, circuitos e circulações, indicando 

segundo Appadurai (2008) que, assim como as pessoas, as coisas possuem uma 

vida social. A questão proposta pelo autor é que, para além dos sentidos por nós 

atribuídos e dos valores conferidos pelas transações e trocas, que são sociais, 

também existe uma dimensão acerca de uma trajetória concreta das coisas em 

movimento.  

Esses aspectos, quando compreendidos em seus processos de circulação 

e de acúmulo de histórias, denotam seus contextos sociais. “Somente pela 

análise destas trajetórias podemos interpretar as transações e os cálculos 

humanos que dão vida as coisas” (Idem, p.17). 
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O autor ressalta que são os intercâmbios, as trocas que são as fontes de 

valor das coisas, não o contrário. Assim, a situação mercantil que trata Appadurai, 

não se centra na esfera econômica clássica, mas de como a compreensão de 

coisas como socialmente relevante se liga aos aspectos de “trocabilidade”, tanto 

no passado, quanto no presente e nas projeções futuras. Com isso, as trajetórias 

indicam também as oscilações, rotas e desvios que demonstram os sentidos 

relacionais e temporais desses processos. 

Kopytoff (2008) também ultrapassa os preceitos econômicos de valor de 

uso e troca para abordar a esfera do mundo das mercadorias a partir de um ponto 

de vista cultural. Assim como pessoas, as coisas possuem trajetórias que podem 

ser apreendidas por meio da abordagem dos diferentes direcionamentos e 

processos que, de alguma forma, condicionaram os fluxos de vida dessas coisas - 

nesse sentido, podem ter suas biografias traçadas. 

O autor ressalta que os mesmos questionamentos feitos para uma pessoa, 

podem ser direcionados de forma similar às coisas. “De onde vem a coisa, e 

quem a fabricou? Qual foi a sua carreira até aqui, e qual a carreira que as 

pessoas consideram ideal para esse tipo de coisa?” (Idem, p. 66). Ainda, da 

mesma maneira cada pessoa pode ter inúmeras biografias, isto é, contadas ou 

apreendidas por diferentes aspectos, assim a biografia social das coisas também 

podem exibir determinado enfoque.  

E é isto que Kopytoff destaca como fundamental na análise. Assuntos 

podem ser tratados de várias formas, mas não é o tema e sim de quais 

perspectivas e panoramas que as coisas são tratadas que irá determinar seu 

exame a partir de uma trajetória social e cultural. A questão final sugerida pelo 

autor, de que “sociedades constroem objetos da mesma forma que constroem 

pessoas”, sugere uma compreensão semelhante a negação da dicotomia entre 

pessoas e coisas de Ingold (2012).  

Assim, pode-se supor que traçar as biografias sociais das coisas é, 

também, seguir trechos desses fluxos de vida sugeridos pelo autor. É a partir 

desse amparo teórico que essa monografia busca marcar as trajetórias sociais 
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das coisas que compõe o material pesquisado bem como os contextos dinâmicos 

que os envolvem. 

2.2 DAS CAIXAS E SEUS INÍCIOS37 

Atualmente, a Unidade de Ações Educativas do MAE em Curitiba possui 

oito Caixas Didáticas em atividade: Caixa Adornos e Caixa Alimentos, feitas em 

2008, Caixa Arqueologia, Caixa Cultura Popular ou “Nos Tempos da Vovó”, feitas 

em 2009, Caixa Padrões de Beleza ou “Caixa Beleza”, Paraná na Caixa ou “Caixa 

Paraná” e Caixa Brinquedos, feitas entre 2011 e 2012 e a Caixa Música, feita 

entre 2012 e 2014. Outras três estão em fase de pesquisa: Religião, Beleza 

Negra e Gênero. Na tentativa de buscar compreender os caminhos que levaram a 

tais constituições, exige-se que um retorno sobre ideias que marcaram essas 

trajetórias seja minimamente explicitado. 

De forma semelhante ao contexto de criação da Sala Didática e os arranjos 

que passaram a fazer parte da vida social do MAE nos últimos anos, as Caixas 

não possuem uma “mãe” ou um “pai”, ou qualquer outra pessoa que possa atribuir 

para si a autoria solitária dessas criações. Mesmo porque, como foi pontuado 

anteriormente, essa concepção mais ampla de empréstimo de acervo já acontecia 

em outras instituições e, ao longo da pesquisa, em nenhum momento uma ênfase 

sobre originalidade ou ineditismo do material foi destacada pelos interlocutores – 

não ignorando as inúmeras características distintivas que as Caixas detém. 

Assim, o fazer coletivo, oriundo da soma de ideias também marca o início dessa 

tarefa e se torna evidente na fala das interlocutoras. Obviamente que algumas 

dessas pessoas, principalmente Andréia Prestes, tiveram uma participação mais 

efetiva, mais ainda, fundamentais na construção desse material. 

Ana Luisa Sallas revelou alguns aspectos gerais sobre esse período. Era o 

momento em que, segundo a ex-diretora do MAE, novas parcerias e práticas 

                                                           
 

37
 Como já foi dito na introdução do trabalho, a análise se concentrou apenas nas Caixas 
produzidas e em circulação na Ação Educativa do MAE em Curitiba. No MAE em Paranaguá, a 
unidade é coordenada por Yara Tavares e as Caixas de Paranaguá são Arqueologia, Cultura 
Popular, Etnologia, Brinquedos, Pesca e Festas Caiçara, que não foram contempladas por esse 
estudo principalmente pela inviabilidade de locomoção constante até o MAE de Paranaguá, 
dado que ainda concluo créditos do curso. 
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estavam sendo pensadas. “Quando a gente trouxe a RT pra Curitiba a gente já 

tinha esse compromisso de desenvolver práticas inclusivas, que propiciassem 

maiores diálogos, tanto com a Universidade, como com o público em geral.” 

Sobre os aspectos mais particulares, a recomendação de Sallas foi de conversar 

com Mariana Westphalen e Andréia Prestes. Começando pelas palavras de 

Mariana: 

A Ana Luisa queria fazer algo com aquelas gavetas que ficaram sem uso 
depois da reforma em Paranaguá. Eu tinha visto esse tipo de material 
muitas vezes na Inglaterra, onde fiz mestrado em museologia. Também 
eu tinha um contato com o pessoal do Museu de Arqueologia de 
Joinville

38
, e eles faziam (talvez ainda façam) muitos materiais didáticos. 

Não exatamente iguais, mas a ideia é sempre a mesma: tornar o acervo 
mais acessível. E mais pessoas se juntaram, claro. Foi uma iniciativa de 
todo mundo, no final. (Mariana Westphalen, 2014). 

 

Andréia Prestes confirmou essas informações e ressaltou que foi Mariana 

Westphalen quem a convidou para ingressar na equipe que começava a pensar 

no desenvolvimento desse tipo de material. Além das duas, Ana Luisa Sallas, 

Márcia Rosato, Patricia Laure Gaulier, Marcos Venzel Messias, Diele Pedrozo e o 

professor Miguel Carid – as mesmas pessoas envolvidas no projeto e na 

consolidação da Sala Didática – deram suas contribuições. Ela explicou que 

nesse momento a Caixa não tinha um nome específico, era apenas “Caixa 

Didática do MAE”. Sua composição buscava contemplar os três setores do 

Museu: Arqueologia, Cultura Popular e Etnologia.  

Não ter nome específico talvez fosse consequência de não haver também 

um tema mais detido, mas sim uma tentativa de desenvolver uma “minicoleção 

itinerante do MAE”, buscando abranger peças consideradas significativas dessas 

três áreas. “Havia um tema, mas que ficava um pouco implícito talvez por causa 

da diversificação do próprio material escolhido, que era o tema da alimentação. A 

seleção das peças, inicialmente, se pautou um pouco nessa direção”. (Andréia 

Prestes, 2014)  

                                                           
 

38
 O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville foi criado em 1963 a partir da compra de 
coleção arqueológica referente ao litoral Norte de Santa Catarina e Sul do Paraná.  
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O professor Miguel Carid também foi fundamental na escolha daquilo que 

poderia sair do acervo. Isso porque a concepção de Caixa Didática sempre esteve 

vinculada a ideia de manipulação. Assim, apesar de inicialmente o material se 

pautar a partir da conformação do acervo do MAE, diferente de uma exposição 

característica da maioria dos museus, poder tocar e experimentar as peças - 

valer-se, portanto, de maior proximidade e interação - era uma experiência que 

estava contemplada e que deveria ser sempre levada em conta. Por isso, a 

eleição partiu de alguns preceitos:  

A escolha desse tipo de material sempre se baseia em dois critérios 
principais: duplicidade (há outros objetos semelhantes no acervo?) e 
conservação (é um objeto muito frágil?). Além, é claro, de questões 
práticas, basicamente se cabem na caixinha, se estão muito danificados, 
etc. O acervo do MAE é muito bom para esse tipo de coisa porque tinha 
(tem) muitos objetos duplicados que não são extremamente frágeis. 
(Mariana Westphalen, 2014). 

 

A Caixa inicial foi montada com 23 peças e usada como teste de um 

projeto piloto. “Essa Caixa foi trabalhada pela primeira vez em 2008, com as 

crianças do Instituto Paranaense de Cegos, no projeto desenvolvido pela Diele 

Predozo, o ‘Ver com as Mãos’. Por isso, algumas peças têm a etiqueta em braile”, 

explicou Andréia. Depois dessa experiência, a Caixa foi levada em um abrigo de 

Curitiba e em algumas escolas, por intermédio de Mariana: “O meu marido na 

época era professor do Estado e eu pedi para ele falar com as pessoas. 

Funcionou em algumas escolas, em outras não tanto. O Miguel foi algumas 

vezes.” (Mariana Westphalen) Andréia também acompanhou esse período de 

experimentações. 

Como a intenção inicial era realmente testar as possibilidades de usos e 

seus limites, a equipe chegou à conclusão que o número de coisas que 

compunham o material era muito amplo e que suscitavam questões muito 

específicas de cada área, tornando a abordagem mais superficial, visto que, havia 

a necessidade de harmonizar as práticas com determinada limitação de tempo, 

principalmente nas escolas. Com isso, passaram a considerar um número 

próximo de 12 peças como viável para as práticas.  
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A opção foi desmembrar o material, dividindo-os em áreas ou temas mais 

específicos. Foi a partir desse momento que as primeiras Caixas: Adornos, 

Alimentos, Arqueologia e Cultura Popular começaram a ser elaboradas. Outras 

passaram a ser pensadas e criadas, a partir de desdobramentos temáticos, por 

suscitarem uma ampliação de enfoque, pela demanda percebida a partir dos usos 

e também pelo desejo ou inclinação dos bolsistas por certas abordagens. Nesse 

novo período de produção das Caixas, algumas das pessoas que não estavam 

diretamente envolvidas na concepção inicial, ingressaram na equipe da Ação 

Educativa, se tornando fundamentais para a condução das atividades: Karlla 

Deparis, Laura Rotunno e Bárbara Furquim39, Em 2008, foi criada a Coleção 

Manipulável, que passou a contar com registro em livro tombo próprio da Ação 

Educativa de Curitiba. Andréia explica que as peças oriundas da Reserva Técnica 

do MAE foram emprestadas para a composição das Caixas e isso fica registrado 

no livro tombo do próprio MAE. Contudo, a partir da ampliação de temas houve a 

necessidade de aquisição de um acervo próprio da Ação Educativa e assim a 

Coleção Manipulável teve início: 

Considerando as características do acervo do museu em relação à 
necessidade de manipulação intensiva das peças, o cenário que 
tínhamos era o seguinte: peças antigas, como por exemplo, bonecas 
Karajá da década de 50 e 60, que se quebraram até mesmo dentro da 
RT, ou peças plumárias do mesmo período, que se deteriorariam por 
conta da manipulação intensa. A primeira característica é física: peças 
que caibam dentro da caixa. O segundo requisito, seria a questão de 
fazer sentido para a confecção de novas caixas. Aliás, este também é 
um detalhe da Coleção Manipulável, que tem a ver com a 
transversalidade no setor de Ações Educativas: nossas peças se 
reportam a todas as áreas: arqueologia, etnologia, cultura popular e 
UNIDOV. Quanto à sua natureza em si, são basicamente peças oriundas 
de comunidades indígenas (compradas, de preferência diretamente com 
elas, quando não possível, compramos com a FUNAI ou outras lojas 
“especializadas”), ou peças ligadas à cultura popular. Há também a 
confecção de réplicas, tanto para peças da arqueologia, quanto para 
peças indígenas não mais possíveis de virem a ser compradas, seja 
porque o grupo não faz mais, ou por outras razões. Como começamos a 
fazer réplicas, a coleção tem também a versatilidade, de “fazer caber na 
caixa” peças que antes não poderiam. (Andréia Prestes, 2014). 

                                                           
 

39
 Karlla saiu do MAE em 2014 e está no final do seu curso de graduação de História, na UFPR. 
Bárbara Furquim atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da UFPR. Sua graduação em História foi concluída na Universidade Estadual do Paraná 
- UNESPAR, em Paranaguá. Laura Rotunno se graduou bacharel em Ciências Sociais pela 
UFPR.  
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A atenção dada ao livro tombo da Ação Educativa contribuiu para dissolver 

aquela perspectiva simplista citada no começo desse trabalho. As Caixas não 

eram constituídas somente de coisas oriundas do acervo do MAE, pautada a 

partir dos limites de seu acervo e tendo como tarefa essencial da equipe apenas 

estabelecer critérios de seleção que se adequassem com a proposta de seus 

usos. Ainda, há que se revelar que a descoberta de coisas feitas, compradas, 

doadas e emprestadas também teve um impacto sobre as percepções da própria 

pesquisa.  

Talvez, coubesse aqui uma discussão acerca de originalidade, 

autenticidade e singularidade sobre, nos termos de Benjamin (1994), o “caráter 

aurático”40 das coisas. Mais ainda, em se tratando de acervo etnográfico: são 

mais originais que as adquiridas por outras vias que não a coleta de antropólogos 

e colecionadores? E as coisas copiadas, replicadas, miniaturizadas e não 

vinculadas a um “contexto original” perdem sua potencialidade de diálogo?  

Sem ignorar a pertinência antropológica dessas questões surgidas a partir 

das apreensões das práticas da Ação Educativa, ao invés de buscar respostas 

para essas indagações, o trabalho optou trilhar outro caminho, se voltando para 

as dinâmicas do desenvolvimento das Caixas, que envolvem muitas outras 

escolhas, práticas e saberes - e que acabam, talvez justamente por isso, 

causando impacto nessas formas peculiares na construção do material. A 

questão, como explicou Andréia Prestes, não é pensar apenas se são peças 

“originais” do acervo, compradas ou produzidas ali mesmo, mas a formas como 

são feitas e compradas e rearranjadas para compor as Caixas.  

Ainda, o livro tombo da Ação Educativa - que na última verificação tinha o 

registro de 202 peças, a maioria oriunda de compra e doação – formas de 

obtenção semelhante com a trajetória do próprio MAE acerca da constituição de 

seu acervo. Uma consulta aos verbetes do Catálogo de Fontes Históricas do MAE 

                                                           
 

40
 Segundo Benjamin, “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 
aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja” (1994, p. 170).  



68 

 

  
 

(s.d.) demonstrou que havia a aquisição de objetos sem efetivamente ir a campo 

para fazer uma “coleta contextualizada”.   

Um exemplo é um recibo no valor de noventa e cinco mil cruzeiros, 

assinado em 1962 por João Américo Cruz, proveniente da compra de coleção 

Kaiapó, máscara Tapirapé e coleção Karajá. (MAE - UNIDOV, MAE 

III.001.885.012, s.d). Essa compra foi intermediada, via telegrama do Rio de 

Janeiro, por Marília Duarte Nunes e coletada por um funcionário do Conselho 

Nacional de Proteção aos Índios. (Idem, MAE III.001.867.012, s.d.) 

Isso demonstra que o valor diferencial destinado a essas coleções pode 

estar muito mais vinculado àquilo que Van Velthen (2012) fala sobre o estatuto 

conferido aos objetos musealizados. O sentido original muda porque os contextos 

nunca são os mesmos. Porém, pensados a partir da composição de um mesmo 

arranjo institucional, que define e segmenta, passam a ser acionados e 

compreendidos também a partir desses valores.  

A criação das Caixas fomentou também o desenvolvimento de outros 

materiais pra uso durante as oficinas e permanência dos alunos na SD: os 

carimbos, já citados anteriormente, jogo da memória com grafismos indígenas, 

jogo da onça, baseado no jogo chamado pelos Bororo de adugo, quebra-cabeça 

com reprodução de imagens dos Xetás feitas por Kozák, jogo de xadrez com 

peças inspiradas nos personagens da Congada da Lapa e bonecos customizados 

a partir de indumentária e pintura de diversas etnias indígenas do Brasil. A Caixa 

também conta com material de apoio composto por: lista de descrição das peças, 

textos básicos sobre o tema, sugestões de atividades que coadunam com a 

perspectiva abordada e mídias com vídeos ou imagens a partir de pesquisa e 

montagem feita pelos bolsistas. 

A experiência com a produção desses materiais também colaborou para o 

desenvolvimento de outros projetos do MAE, envolvendo as diferentes unidades 

da instituição, como o Projeto “Jaguareté: O Encontro – um RPG ambientado no 

universo indígena brasileiro do século XVI e Arqueogame – jogo virtual que simula 

as atividades de escavação de um sítio arqueológico. 
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2.2.1 Circulações por meio de empréstimos 

Em 2010, a produção das Caixas foi premiada pela UNESCO MINC/IBRAM 

– com o Prêmio Darcy Ribeiro de Ação Educativa. Nesse mesmo ano começaram 

os primeiros empréstimos e as Caixas passaram a circular “sozinhas”, ou melhor, 

sem o respaldo de alguém vinculado ao MAE. A equipe da Ação Educativa havia 

enviado um comunicado às escolas informando sobre as possibilidades de uso do 

material. Porém, como não houve um retorno, o MAE procurou as secretarias 

municipal e estadual de educação para buscar estabelecer possíveis parcerias.  

O uso das Caixas passou a fazer parte das atividades de formação 

continuada do Centro de Capacitação da Secretaria Municipal da Educação para 

professores do ensino fundamental da disciplina de História, já em 2010. 

Chamado de "O MAE visita a escola", as atividades de formação ocorreram 

também em 2013 e 2014. Em todas as edições, uma equipe do MAE ofertou 

oficina nas áreas de arqueologia, etnologia indígena e cultura popular, oficina de 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Jogo de Xadrez “Congada da Lapa”, Jogo da Onça, 
Quebra-Cabeça “menina Xetá”, Jogo da memória “grafismos indígenas”, RPG 
Jaguareté: O Encontro” e “Arqueogame”. (Da esquerda para a direita e de cima para 
baixo) 

 

Figura 10 - Materiais didáticos MAE UFPR  
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apresentação das Caixas, visita guiada na SD, empréstimo das Caixas, visita dos 

alunos na SD e reunião final, com as apresentações dos professores contando 

sobre as experiências e práticas decorrentes das atividades.  Acompanhei as 

várias etapas dessa formação ao longo de 2014 e as considerações sobre essas 

atividades serão expostas mais adiante.  

Outro projeto-piloto foi desenvolvido em 2011 e foi nesse contexto que 

passei a conhecer as Caixas do MAE. A parceria entre bolsistas da SD, PET e 

PIBID, os dois últimos do curso de Ciências Sociais da UFPR, com o intuito de 

utilizar a Caixa Padrões de Beleza nas disciplinas de Sociologia.  As Caixas 

circularam pelo Colégio Estadual Leôncio Correia, Colégio Estadual do Paraná e 

Colégio TECPUC.  

A partir dessas circulações iniciais, as Caixas passaram a ser mais 

conhecidas do público em geral. Uma averiguação nos termos de 

responsabilidade41 que é assinado no ato do empréstimo demonstrou os 

seguintes dados: em 2010 foram 15 empréstimos (cinco da Caixa Adornos, cinco 

da Caixa Alimentos, dois da Caixa Arqueologia e três da Cultura Popular); em 

2012 foram nove empréstimos (cinco da Caixa Beleza, dois da Caixa Paraná, um 

da Adornos e um da Arqueologia); em 2013 foram 31 retiradas (oito da Caixa 

Adornos, 11 da Caixa Paraná, três da Beleza, cinco da Caixa Brinquedos e quatro 

da Cultura Popular); em 2014 foram 33 empréstimos até a primeira semana de 

novembro (11 da Caixa Adornos, três da Alimentos, cinco da Caixa Paraná, 

quatro da Arqueologia, dois da Caixa Música, um da Cultura Popular, dois da 

Caixa Brinquedos e cinco da Caixa Beleza).  

 

                                                           
 

41
  Esses termos de responsabilidade foram criados em 2010 a partir dos primeiros empréstimos e 
informavam sobre a necessidade de devolução de todos os materiais que compõe a Caixa no 
mesmo estado em que foram recebidos e dentro do prazo estipulado, geralmente de uma 
semana. Nesse mesmo ano, uma das professoras não só descumpriu o prazo de entrega, mas 
devolveu a Caixa Beleza com uma boneca Karajá quebrada. O nome da professora foi retirado 
da lista de empréstimos e o termo passou por reformulação, sendo mais enfático acerca da 
responsabilidade por perdas, danos e avarias. Não ocorreram mais casos semelhantes desde 
então.   
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QUADRO 1 - CIRCULAÇÃO DAS CAIXAS A PARTIR DAS FICHAS DE 
EMPRÉSTIMOS  

 2010 2011* 2012 2013 2014 Empréstimos 

Caixa Adornos 5 - 1 8 11 25 

Caixa Alimentos 5 - - - 3 8 

Caixa Arqueologia 2 - 1 - 4 7 

Caixa Cultura Popular 3 - - 4 1 8 

Caixa Padrões de Beleza - - 5 3 5 13 

Paraná na Caixa - - 2 11 5 18 

Caixa Brinquedos - - - 5 2 7 

Caixa Música - - - - 2 2 

TOTAL 15 - 09 31 33 88 

 Fonte: Autora. *Não foram encontradas as fichas de empréstimos 
correspondentes ao ano de 2011. 

 

Ao todo foram 88 empréstimos, as fichas de 2011 não foram encontradas, 

mesmo assim, percebe-se o aumento gradativo do número de retiradas – levando 

em consideração também que nos anos de parceria com a SME, os números 

aumentam. A Caixa com maior circulação, a partir desses registros, foi a Adornos 

(25), seguida da Paraná (18), Beleza (13), Alimentos e Cultura Popular (8), 

Arqueologia e Brinquedos (7) e Música (2). Adornos a primeira a circular e a 

Música, com vida recente, começou seu trajeto em 2014. Obviamente que, pela 

falta dos registros de 2011, esses dados não são tão precisos. Contudo, mais 

adiante, ao se relacionarem com as configurações e coisas que as Caixas 

possuem, podem contribuir para a reflexão acerca dos usos desses materiais. 

Ainda, há uma dimensão que não é contemplada a partir de registros. As Caixas 

circulam por outras vias, principalmente quando ocorre a solicitação da presença 

de algum bolsista para conduzir a atividade ou para apresentar o material em 

alguma atividade específica – ampliando ainda mais esses trajetos.  

Seu Eusio Romildo me informou que a antiga pró-reitora de Extensão e 

Cultura, professora Elenice Mara Matos Novak, levou a Caixa Adornos para 

Universidade de Padova, na Itália, em dezembro de 2011, durante realização de 

visita técnica na instituição. Ainda, afirmou que, recorrentemente, atual pró-reitora 

da PROEC, professora Deise Picanço, bem como a atual diretora do MAE, Márcia 
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Rosato, também costumam levar as Caixas ou informações sobre elas para esses 

espaços institucionais mais restritos, voltados para as coordenações e gerências 

da UFPR.  Existe ainda uma solicitação em andamento na Agência de Inovação 

da UFPR para o registro de propriedade intelectual das Caixas. Isto é, os trajetos 

das Caixas são amplos, mas não são somente físicos, há também uma circulação 

de saberes e de dizer sobre que sempre permeiam essas concepções.  

2.2.2 De gavetas para Caixas 

Na “subida” do acervo do MAE – isto é, na mudança da RT de Paranaguá 

para Curitiba - vieram, além das peças, documentos, registros fílmicos e 

fotográficos e também as gavetas de um grande armário, instalado originalmente 

em Paranaguá. Na readequação pela qual passou a Reserva, novas estantes 

doadas pela Caixa Econômica Federal foram instaladas. Chamadas de “estantes 

metálicas rolantes transversais”, Ana Sallas afirmou que esse mobiliário possui 

vantagem em relação à economia de espaço e pelo material de sua composição, 

mais adequado à climatização necessária ao ambiente da Reserva Técnica.  

As gavetas sobraram e retomando uma fala de Mariana, Ana Sallas, então 

diretora do MAE, tinha o desejo de fazer algo com aquele material que passou a 

não ter mais qualquer uso. Foi a partir disso que, aos poucos, as antigas gavetas 

do grande armário foram se transformando nas “caixas das Caixas Didáticas”.  

Primeiro, por sugestão de Mariana e com arte desenvolvida por Andréia (a 

partir de montagem de fotos do Museu e do acervo) as gavetas foram adesivadas.  

A tampa original foi substituída por uma de acrílico colorida. Em seu interior, com 

o intuito de proteger as coisas, foi aplicado um revestimento de ethafoam – 

espuma mais densa de polietileno.  

A adesivagem e o uso do ethafoam continuaram sendo utilizados depois, 

mais nove Caixas foram feitas, a tampa de acrílico permaneceu em algumas das 

Caixas de Curitiba. Tiras, na tentativa de facilitar o transporte, foram colocadas 

apenas em uma delas, na Adornos, e depois retiradas, a engenharia não deu 

muito certo. Por conta disso, uma bolsista está costurando bolsas, em tecido de 

brim, maiores e mais adequadas, facilitando o transporte das Caixas. O peso é 
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menos em decorrência das coisas que elas comportam, com exceção da Caixa 

Arqueologia, que da própria Caixa – feita com alguma madeira nobre e densa.  

Importante ressaltar que só muito depois da proximidade com o “universo” 

das coisas que permeiam essa pesquisa, que as caixas (antigas gavetas) 

passaram a ser compreendidas também como coisas, isto é, que integram essa 

trama de coisas em questão. Antes disso, eram as antigas gavetas que tinham 

como “função” apenas acondicionar e garantir a integridade das coisas. Mais que 

reciclagem apenas - embora esse aspecto não deva ser subestimado - as Caixas 

passam a contar e a conter uma outra história. 

Essa nova percepção se deu quando uma etiqueta na tampa da Caixa 

Arqueologia com informações sobre o antigo conteúdo foi visualizada: “Sambaqui 

‘A’ do Guaraguaçu. Pgná. 1960. Sepultamento 60.” – com fim da numeração 

ilegível e parte da etiqueta rasgada e rasurada.  Essa marca que permaneceu, 

amarelada pela ação do tempo, demonstra parte, nos termos de Appadurai (2008) 

e Kopytoff (2008), da vida social e da biografia da gaveta, que foi 

recontextualizada em Caixa Didática e de como, a partir de outras demandas, 

ambições e transformações, novas tramas para esse fluxo de coisas começaram 

a ser criadas (Ingold, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora – MAE UFPR. Tampa Caixa Arqueologia, antigas gavetas do 
armário da Reserva Técnica em Paranaguá, interior da Caixa, revestimento de 
ethafoam, lados adesivados das Caixas. (Da esquerda para a direita e de cima 
para baixo) 

Figura 11 – Detalhes das Caixas. 

 



74 

 

  
 

Em carta enviada para Loureiro Fernandes, em junho de 1960, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade encaminha informações a respeito dos armários que 

seriam fabricados para o MAE, bem como as recomendações do arquiteto: 

“Havendo conveniência em ser utilizada madeira na confecção das estantes, em 

vez de ferro, devido a proximidade do mar”. Posição diferente de Ana Sallas, 

demonstrando a influência dos fatores climáticos em se tratando dos aspectos 

materiais.  Sobre o modelo do armário: “em vez de simples prateleiras, poderão 

ser completamente fechados, em gavetas”. Pode-se sugerir que começa aqui a 

vida das gavetas que iriam se transformar nas “caixas das Caixas”. (MAE – 

UNIDOV, MAE III.001.414.006, 1960, s.p.) 
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3. DAS CAIXAS E SUAS COISAS 

Esse capítulo tem como objetivo demonstrar a composição das oito Caixas 

pesquisadas, mas sem perder de vista os parâmetros e as discussões já 

suscitadas acerca da trajetória, trânsitos, transformações, vida social e biografia 

das coisas e, consequentemente, do próprio MAE. Assim, existem no mínimo três 

dimensões que precisam ser apresentadas e correlacionadas.  

A primeira diz respeito a dados mais objetivos dos materiais que compõe 

as Caixas: O que são? Quantos? As formas? Como foram ou estão registrados no 

MAE? A outra questão envolve a trajetória social, os fluxos e transações: Quem 

fez? Em quais contextos? De onde vieram? Por último, as relações entre os 

contextos mais particulares e gerais, históricos e sociais, das transformações e 

dinâmicas da própria disciplina de Antropologia, do Museu, e das tensões e 

mediações promovidas por esses fluxos de coisas.  

Diante disso, as formas para compor esse panorama poderiam seguir 

inúmeros caminhos. A opção aqui demonstrada visa contemplar aspectos 

oriundos da própria pesquisa, que se estabeleceu da seguinte forma: Exame das 

Caixas de forma solitária, isto é, sem a presença de alguém que pudesse balizar 

e ou orientar sobre sua constituição, buscando a apreensão de aspectos físicos, 

como os cheiros, as formas, as marcas de trajetórias impressas nas coisas; 

Registro fotográfico das Caixas; Exame das Caixas em conjunto com Andréia, 

buscando informações sobre o desenvolvimento; Conversa com aqueles que as 

utilizaram de alguma forma e ou ajudaram em sua concepção; Investigação nos 

arquivos do MAE, livros tombo (físico e digital), fichas do acervo e documentos e 

leitura de textos e pesquisa que versam sobre aspectos históricos do MAE, bem 

como a constituição dos acervos de museus etnográficos e universitários no 

Brasil. 

As Caixas, descritas em ordem cronológica de criação, pois essa 

sequência indica os desdobramentos de suas feituras, serão apresentadas 

inicialmente por fichas com informações gerais, fotos e uma primeira classificação 

geral das coisas de acordo com sua origem: da Reserva Técnica do MAE, 
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compradas, feitas pelos bolsistas, doadas ou emprestadas para a Unidade de 

Ações Educativas do MAE. Seguida das fichas, questões mais específicas das 

coisas elencadas e seus encadeamentos. Obviamente que, por se tratar de um 

número amplo de coisas, a densidade dos dados coletados nem de longe 

contemple as várias faces das discussões sobre seus fluxos e dinâmicas. Talvez 

um recorte mais específico, como o proposto por Aline Vörös42, que se dedicou 

exclusivamente na investigação da Caixa Padrões de Beleza, demonstre maior 

fôlego nesse sentido.  

Sobre os registros das coisas, a preferência foi seguir a mesma notação de 

identificação utilizada pelo MAE: algarismo romano, que identifica a unidade de 

pesquisa, seguido de algarismo arábico, a ordem de registro no Livro Tombo da 

Reserva Técnica. As peças classificadas a partir das unidades obedecem a 

seguinte classificação: Arqueologia “I”, Cultura Popular “II”, UNIDOV “III”, 

Etnologia “IV” e o acervo próprio da Ação Educativa, referente à coleção 

manipulável, é identificado por “CM” seguido da área específica de acordo com a 

classificação do Museu: Arqueologia “I”, Cultura Popular “II”, Documentos “III”, 

Etnologia “IV”.  Por exemplo: CM (IV) indica uma peça do acervo da Ação 

Educativa referente à Etnologia.  Aspectos da circulação e os trajetos das Caixas 

que foram acompanhados durante a pesquisa de campo serão contemplados no 

capítulo final desse trabalho.  

3.1 CAIXA ADORNOS 

 Como já foi dito, a Caixa Adornos pode ser pensada a partir da 

reconfiguração do primeiro material elaborado pela Ação Educativa e 

posteriormente segmentado. A seleção das coisas que sairiam da Reserva 

Técnica para essa Caixa foi determinada a partir da escolha do tema, já que o 

acervo do Museu dispõe de amplo acervo etnográfico classificado como 

“adornos”. A eleição e ponderação sobre a viabilidade de empréstimo ou não de 

                                                           
 

42
 Aline Vörös, graduada em Ciências Sociais pela UFPR e mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTF-PR, na linha Mediações e culturas, foi bolsista 
da Unidade de Ações Educativas do MAE ao longo de 2011.  
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determinadas peças foram feitas principalmente pelo professor Miguel Naveira, 

partindo da correlação entre os possíveis usos e manipulações que o acervo 

estaria sujeito, da composição dos materiais e de suas vulnerabilidades.  

 A princípio, ficou estabelecido que os adornos com plumas e elementos 

mais frágeis ou que se tornaram sensíveis pela ação do tempo não poderiam 

fazer parte desse conjunto. As primeiras coisas selecionadas para compor as 

Caixas, seguindo essas determinações, foram peças de madeira e cestarias, 

consideradas de maior resistência. Andréia Prestes explica que entendia as 

questões sobre a não utilização de plumárias e adornos mais frágeis, como 

alguns colares, pulseiras e peças feitas em argila, mas mesmo assim, pensava na 

relação complexa entre buscar demonstrar uma diversidade de saberes, fazeres e 

usos tendo, ao mesmo tempo, que se restringir a determinados materiais do 

acervo.  

  A solução encontrada - e que talvez possa ser interpretada como o início 

de um modus operandi característico das concepções das Caixas – foi a compra 

de novas coisas, dando início a Coleção Manipulável. Como o projeto de restauro 

e revitalização do MAE não previa esse tipo de aquisição, foi preciso elaborar 

justificativas para o uso dessa verba bem como se valer da utilização de recursos 

oriundos do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico da UFPR para efetuar as 

compras.  

 As primeiras coisas obtidas a partir da seleção de Miguel Naveira e Andréia 

Prestes foram com os índios Kaingang que costumam comercializar seus 

produtos na Praça Osório, no centro de Curitiba. “No começo, eu não sabia que 

eles eram da Kakané-Porã43, depois que descobrimos, outras coisas foram 

compradas e também doadas por eles, estabelecemos um diálogo”, explicou 

Andréia que, a partir dessa composição, entre coisas oriundas da RT do MAE e 

compradas, começou o arranjo da Caixa Adornos no segundo semestre de 2008. 

                                                           
 

43
 Considerada a primeira aldeia urbana do sul do Brasil, a Kakané-Porã, lugar de moradia de 
povos indígenas desde 2008, fica situada no bairro Campo do Santana, distante 20 km do 
centro de Curitiba. Vivem na aldeia 34 famílias de três etnias: 26 famílias Kaingang, quatro 
famílias Guarani e quatro famílias Xetá. (BAPTISTA, 2012). 
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  Quando já estava “finalizando” 44 a Caixa, o professor Miguel Naveira 

concordou em emprestar um brinco de penas, considerando seu bom estado de 

conservação.  

 O primeiro uso dessa Caixa foi com crianças do Instituto Paranaense de 

Cegos, como já havia ocorrido em experiências anteriores. Do conjunto proposto, 

apenas um chapéu de palha Kaingang, que é do acervo do Museu, não 

permaneceu devido ao seu tamanho incompatível com as dimensões da Caixa e 

um caxixi, retirado por não se adequar muito à temática, que foi para a Caixa 

Música. O material dispõe atualmente da composição demonstrada no quadro 

abaixo. 

 QUADRO 2 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA ADORNOS 

Emprestadas da 
Reserva Técnica do 
MAE 

Compradas registro 
Livro Coleção 
Manipulável 

Doadas registro Livro 
Coleção Manipulável 

1. IV-1627 Adorno 
labial Kayapó 

9. CM-1 (IV) Pulseira 
miçanga Guarani Mbyá 

13. CM-158(IV) 
Sementes de urucum 

2. IV-1659 Pente Wauja 
10. CM-21(IV) Semente 
jarina 

 

3. IV-2649 Brincos de 
penas Alto Xingu 

11. CM-23 (IV) Semente 
olho de cabra 

 

4. IV-2650 Brincos de 
penas Alto Xingu 

12. CM-24(IV) Cacho de 
urucum 

 

5. IV-2848 Colar 
Kaingang 

  

6. IV-2849 Braçadeira 
Kaingang 

  

7. IV-2851 Colar 
Kaingang 

  

8. IV-2853 Bracelete 
Kaingang 

  

  Fonte: Autora. 

 
  

 

                                                           
 

44
 O verbo finalizar está com aspas porque, para a equipe da Ação Educativa, finalizar indica que a 
Caixa está pronta para poder ser utilizada, para circular, podendo passar por rearranjos e 
modificações futuras. Assim, as Caixas da Ação Educativa estão em constante processo de 
transformação.  
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Fonte: Autora – MAE UFPR. Adorno labial Kayapó; Pente Wauja; Brincos de penas Alto 
Xingu; Colar Kaingang; Braçadeira Kaingang; Colar Kaingang; Bracelete Kaingang; 
Pulseira miçanga Guarani Mbyá; Sementes jarina; Sementes olho de cabra; Cacho de 
urucum; Sementes de urucum. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

 

Figura 12 - Caixa Didática Adornos. 
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 Nos registros encontrados, o adorno labial em questão é proveniente dos 

Kayapó, do Pará, e pertence à Coleção DEAN. Foi adquirido por Vladimír Kozák 

com data de registro em outubro de 1954. O livro tombo indica sobre seu uso 

como “exclusivamente masculino”. Esse adorno estava até o começo de 2014 na 

Caixa Beleza, percebi a troca durante a pesquisa, mas ninguém da equipe soube 

me dizer se existiu algum motivo especial para a permuta ou foi apenas algum 

acaso no momento de organização das Caixas.  

 O Pente Wauja, descrito como “Waurá” na ficha – forma como alguns 

antigos pesquisadores denominavam o povo Wauja – integra a Coleção DEAN e 

também foi comprado de Kozák, em agosto de 1953. Dois registros sobre o pente 

foram encontrados. Um deles com informações idênticas ao do livro tombo e o 

segundo, indicando a área de fabricação de forma mais específica: “Alto Xingu, 

Rio Batovi”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora – Arquivo da Unidade de Etnologia MAE UFPR 

 Figura 13 - Uma das fichas encontradas sobre o Pente da Caixa Adornos. 
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 Outras duas relações devem ser contempladas aqui, de acordo com a 

procedência do adorno labial e do pente, mas que também vão permear outras 

coisas das Caixas ao longo dessas descrições. A primeira é sobre a Coleção 

DEAN. Como explicou a professora Laura Pérez Gil, que coordena a Unidade de 

Etnologia do MAE, o Departamento de Antropologia doou sem restrições grande 

parte de seu acervo ao Museu, que já estava desde 1994 em regime de 

comodato, sob a guarda da instituição. Contudo, as trajetórias do MAE e do 

DEAN não podem ser compreendidas de forma separada, isso porque ambos 

foram fundados por Loureiro Fernandes e mantinham correspondências tanto no 

desenvolvimento de pesquisas como na coleta e constituição de acervo.  

 Em geral, os acervos eram mantidos separados, mas se constituíram a 

partir de elementos, pessoas e contextos muito similares. Pode-se pensar que 

havia um trânsito de acervo, que variava a partir de diferentes intenções – 

contextos expositivos ou de produção acadêmica. Por isso, existem inúmeros 

registros, ao longo desses anos, a respeito de doações e empréstimos feitos 

principalmente do DEAN para o MAE.  

 A outra questão é sobre as coletas feitas por Vladimír Kozák45. Em 

pesquisa sobre objetos Urubu Kaapor no acervo do MAE, Costa (2011) descreve 

as atividades de campo e compra feitas pelo cineasta e pesquisador, bem como 

os registros em seus diários. Na metade da década de 1940, ele estabeleceu 

vínculo com o Museu Paranaense e depois, em 1950, com a então Universidade 

do Paraná, voltado principalmente para a produção cinematográfica, onde 

permaneceu por dez anos.   

 A tese de Rosato (2009) aborda aspectos sobre a produção imagética de 

Kozák, principalmente da produção acerca dos Xetá. Contudo, uma rápida 

comparação entre as expedições junto aos povos indígenas empreendidas para a 

produção dessas imagens e os registros do acervo mostram que os lugares 

                                                           
 

45
 Kozák nasceu em 1897, na Tchecoslováquia. Veio para o Brasil em 1927. Morou no Espírito 
Santo, Minas Gerais e Bahia. Em 1938 se estabeleceu em Curitiba devido ao seu de 
engenheiro. Faleceu em 1979. 
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coincidem e que, possivelmente essas atividades, de produtor de imagens e 

coletador, eram compartilhadas. Karajá, Bororo, Kayapó, Urubu-Kaapor, 

Kamayura, Waurá, Kaingang e Xetá, foram alguns dos povos visitados. Ainda, 

Rosato (2009) revela o aspecto fundamental desse trabalho de coleta, que 

determina o começo do próprio MAE: 

Além do uso da documentação imagética nas disciplinas, as peças 
etnográficas coletadas em viagens possibilitaram a montagem de um 
Museu de Cátedra, embrião do museu universitário instalado por 
Loureiro Fernandes em Paranaguá e inaugurado em 1963 no antigo 
Colégio dos Jesuítas, obra arquitetônica do século XVIII, sob a 
denominação de Museu de Arqueologia e Artes Populares – MAAP. 
(Idem, p.80). 
 

 Assim, acompanhou não só Loureiro Fernandes nas inúmeras expedições - 

realizadas principalmente junto aos povos indígenas do Paraná - mas passou 

também a fazer parte de um circuito nacional de maior amplitude.  Inúmeras 

viagens nas décadas de 1940, 1950 e meados de 1960, com caráter exploratório 

e ou etnográfico nas regiões norte, centro-oeste e parte da nordeste mobilizaram 

pesquisadores da época, como Darcy Ribeiro46. Um pesquisador ia “abrindo 

caminho” para outros, repassando informações sobre povos indígenas e trocando 

ou comprando peças coletadas durante as viagens, o que contribuiu para 

estabelecer um acervo etnográfico de procedência e formas bem semelhantes em 

vários museus do país. (Costa, 2011). Sobre as formas de aquisição, Costa 

(2011) encontrou nesses registros indicações de que eram obtidas principalmente 

mediante alguma troca:  

Seguindo a leitura da caderneta, observa-se que no dia 10 de Dezembro 
58, Kozák recebe a visita de dois indígenas que trouxeram vários objetos 
para trocar, iniciando assim a sua atividade de documentação. Neste dia 
o autor completou um mês desde a saída de Curitiba. No dia seguinte, 
11 de dezembro de 1958, apareceram muitos Urubu-Kaapor, porém não 
trouxeram enfeites, pois disseram que não souberam que ele havia 
trazido as contas. (COSTA, 2011 p. 63). 

 Na documentação do MAE não existem apontamentos ou recibos sobre 

essas compras, Márcia Rosato sugeriu que talvez isso decorra do próprio vínculo 

                                                           
 

46
 Antropólogo que trabalhou de 1949 a 1951, no Serviço de Proteção aos Índios (SPI), fundou o 
Museu do Índio, em 1953 e formulou o projeto de criação do Parque Indígena do Xingu. 
Pesquisou e escreveu inúmeros livros sobre povos indígenas do Brasil.  
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institucional de Kozák, que não era com o MAE ou DEAN, mas sim em uma 

esfera da Universidade chamada de Instituto de Pesquisa, posteriormente 

integrado ao Setor de Educação da UFPR. Desse modo, não havendo registros 

mais precisos sobre esses materiais que compõe o acervo, pode-se ao menos 

vislumbrar uma dimensão mais ampla de como um pente Wauja, do Pará e um 

adorno labial Kayapó, do Mato Grosso e outras coisas etnográficas presentes nas 

Caixas e que irão aparecer em breve foram coletadas e posteriormente vendidas 

por Kozák ao Departamento de Antropologia da UFPR. 

 Voltando para a composição da Caixa Adornos, os brincos de penas 

registrados no livro tombo como procedência do Alto Xingu foram uma das últimas 

coisas escolhidas, entraram na Caixa por seu bom estado de conservação. São 

descritos no catálogo de peças que acompanha a Caixa como adornos 

masculinos feitos de penas, corda e madeira de “origem do Baixo Xingu” – 

mostrando uma pequena divergência de dados. Eles integram a Coleção Eduardo 

Canó47, composta por aproximadamente 650 peças, mas sem não informações 

mais detalhadas sobre a etnia ou contexto de aquisição. 

 A procedência e a conjuntura de compra dos adornos Kaingang que 

compõe essa Caixa já foram descritos anteriormente. Eles foram o início da 

Coleção Manipulável. Contudo, por um equívoco, acabaram sendo registrados no 

livro tombo do acervo da Unidade de Etnologia do MAE. Ficaram notados como 

Coleção Manipulável, mas ainda dentro do acervo geral da Unidade de Etnologia. 

Como disse Andréia Prestes, “uma vez no livro, ninguém mais tira”. Dessas 

peças, os colares 5 e 7 do Quadro 2 possuem etiqueta em braile com o número 

de registro. Essa marca indica a primeira circulação da Caixa com crianças do 

IPC. As outras peças também ganharam essas etiquetas, que acabaram caindo 

com o tempo. Apesar de não ter muito valor informativo - já que número de 

registro sem o livro tombo para consulta não revela muito sobre as coisas 

                                                           
 

47
 Eduardo Nozaki Canó é um médico vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva da 
Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina, que desenvolve pesquisas 
sobre saúde de populações indígenas, principalmente na região do Alto Xingu. Ao longo de 
suas viagens, adquiriu uma grande coleção de peças indígenas doando, ao longo dos anos, 
esse acervo ao MAE. O último Termo de Doação assinado por Canó é de 2008. 
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etnográficas - a ideia que partiu de Diele Pedrozo, professora do IPC e ex-bolsista 

do MAE, era contemplar os alunos e fazer com que eles percebessem que 

aquelas coisas faziam parte de um acervo do Museu.  

 No catálogo de peças da Caixa o Colar Kaingang IV-2851é descrito como 

de “estilística Krahô”, a explicação sobre as formas de compor esses adornos 

partiu dos próprios Kaingang já que a produção tradicional do povo se constituía 

principalmente a partir da utilização de taquara, demonstrada pelos trançados e 

cestarias, da produção em cerâmica e cabaça. A vice-cacique Jovina Renha-ga 

de Oliveira, da aldeia Kakané-Porã disse para Andréia que com a escassez 

desses materiais outras novas formas de produção, como a confecção de colares 

e pulseiras de sementes e miçangas, passaram também a fazer parte de suas 

práticas e atividades comerciais. Informações sobre os Kaingang como 

produtores desses adornos não foram registradas no livro tombo da Unidade de 

Etnologia.  A pulseira de miçanga Guarani Mbyá é a primeira peça no registro 

da Coleção Manipulável, está classificada no livro da CM como pulseira infantil. 

As sementes jarina, sementes olho de cabra e o cacho de urucum também têm 

procedência Guarani Mbyá. Todas essas coisas foram compradas no Mercado do 

Artesanato, em Paranaguá, pela equipe da Ação Educativa do MAE da mesma 

cidade e trazidas para Curitiba. As sementes de urucum foram doação, sem o 

nome da pessoa no livro da Coleção Manipulável. O urucum (cacho e sementes) 

estava na Caixa Alimentos e depois passou a compor a Adornos, pois a equipe 

considerou que a utilização do mesmo como pintura corporal seria mais adequado 

de acordo com suas práticas.  

 O material de apoio é composto por um texto que aborda a utilização e 

produção de adornos em diferentes contextos culturais, catálogo das coisas que 

estão na Caixa e duas propostas de atividade. Uma para a produção de adornos 

com miçangas, contas e sementes e outra com a questão “se pudesse viajar para 

onde iria e o que levaria na mala?”, para ser respondida por meio de desenhos ou 

colagens.  

 O material também é composto por dois documentários: Arandurâ - 

Aprendendo na Aldeia, vídeo produzido pelos índios Guaranis M'bya da aldeia 
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Tekoa Pyau e Kigrãg – Aprender, Documentário sobre educação indígena 

realizado a pedido da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul 

3.2 CAIXA ALIMENTOS  

O contexto de desenvolvimento da Caixa Alimentos é semelhante ao da 

anterior, inclusive é do mesmo ano, em 2008. O tema alimentação permaneceu – 

que já havia sido escolhido para compor o primeiro material empregado como 

experiência piloto - bem como grande parte das coisas selecionadas 

anteriormente. A Caixa foi produzida principalmente por Andréia Prestes com a 

colaboração de Diele Pedrozo e utilizada também pela primeira vez com alunos 

do Instituto Paranaense de Cegos. 

 

 

QUADRO 3 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA ALIMENTOS 

Emprestadas da Reserva Técnica 
do MAE 5.IV-1932 Cuia Tembé 

1. IV-78 Amostra de resina de abelha 
Xetá 

6.IV-2752 Recipiente de cerâmica Alto 
Xingu 

2. IV-141 Ponta de lança foliácea 
pedunculada com aletas 7.IV- 2759 Recipiente de cerâmica 

3.IV-1463 Cesto paneiriforme 
Kaingang 

Compradas e registradas no Livro da 
Coleção Manipulável 

4. IV-1526 Peneira  8. CM-124(IV) Zarabatana Kaingang 

Fonte: Autora. 
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Dentre as mais de cem coisas que compõe as Caixas Didáticas do MAE, a 

amostra de resina de abelha é o único item Xetá. Também é uma das poucas 

peças emprestadas para as Caixas que provém da coleção MAE - a maioria é da 

coleção DEAN. A informação de ser Xetá está presente apenas no livro tombo 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Amostra de resina de abelha Xetá, 
Ponta de lança foliácea pedunculada com aletas, Cesto 
paneiriforme Kaingang, Peneira Kaingang, Cuia Tembé, Recipiente 
de cerâmica Alto Xingu, Recipiente de cerâmica, Zarabatana 
Kaingang. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

 

Figura 14 - Caixa Didática Alimentos.  
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físico, sem registro no livro digital e não há registros de números anteriores nem 

maiores referências sobre procedência ou forma de aquisição dessa amostra. 

Pode-se sugerir que ela foi coletada nas expedições feitas por Loureiro 

Fernandes junto a esse povo e que faça parte das primeiras coisas obtidas 

nessas viagens, mas possivelmente não foram consideradas como acervo 

etnográfico no início desses registros.  Isso porque outras tantas amostras – como 

de resina de jatobá, ervas e sementes – também pertencentes a essa coleção 

estão sem os primeiros números de registro. Já algumas amostras, com data de 

entrada em 1954, por exemplo, possuem maiores referências. 

 Do mesmo modo, a ponta de lança foliácea pedunculada com aletas não 

exibe um apontamento sobre a procedência, a única observação é que “pode ser 

ponta de flecha”. O cesto paneiriforme Kaingang é da Coleção DEAN, foi doado 

por Loureiro Fernandes, com entrada no livro em outubro de 1959 e oriundo de 

Palmas, no Paraná.  

 No livro tombo a única informação encontrada sobre a peneira é que ela é 

Kaingang e faz parte da Coleção DEAN. Contudo, no arquivo de fichas 

informativas, foi encontrado um registro feito à mão e em papel sulfite, com 

indicações de que foi comprada em junho de 1962 e havia sido coletada no Rio 

das Cobras48.  Lê-se também: “Povo: Macro-Jê – Família: Jê – Tribo: Kaingáng 

(KG-9) Mapa 5”. Na parte superior da ficha a informação “miniatura de peneira” e 

a indicação de que ela foi doada do DEAN ao MAE. No livro, os elementos 

encontrados sobre a cuia Tembé dizem apenas que ela é da Coleção DEAN. Na 

ficha descritiva a indicação é de que a cuia foi comprada de Vladimír Kozák.  

Os dois recipientes de cerâmica, um afirmando que a procedência é do Alto 

Xingu, outro sem nenhuma indicação, são da coleção Eduardo Canó e assim 

como todo o conjunto dessa coleção, foram doados. No catálogo da Caixa os 

recipientes são descritos como sendo Wauja, isso porque se assemelham em 

                                                           
 

48
 Provavelmente o Posto Indígena Rio das Cobras, criado pelo Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI), hoje Aldeia Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, centro-sul do Paraná. 
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demasia com outros recipientes também provenientes de Canó, com descrições 

mais detalhadas.  

Ao pensar sobre as formas de abordagem da Caixa Alimentos, a equipe 

havia acordado que não iria ter como foco nem explorar em demasia instrumentos 

de povos indígenas que mantivessem relação com a caça. Esse consenso partiu 

da ideia de buscar outros panoramas acerca da alimentação, evitando olhares 

exotizantes sobre tais práticas. Posteriormente, a ponta de lança passou a 

constituir o conjunto e ficou entendido que as coisas demonstradas no material 

favoreciam uma diversidade de práticas. Foi ponderando essas questões que 

Andréia Prestes decidiu inserir a zarabatana Kaingang no começo de 2014. Ela foi 

doada para a Coleção Manipulável pela vice-cacique Jovina Renha-ga de 

Oliveira, da aldeia Kakané-Porã, quando foi convidada por Andréia para expor o 

artesanato indígena Kaingang na “Semana Artes de Mulher”, realizada em 

conjunto com a 5ª Primavera dos Museus, em 2011, na Sala Didático-Expositiva.  

Alguns pinhões também compõem a Caixa Alimentos. Na ocasião de meu 

primeiro contato com o material, percebi que eles haviam embolorado. Andréia e 

outras bolsistas tentaram envernizar algumas sementes, mas foi em vão, duas 

semanas depois elas começaram a se desintegrar novamente. A ideia agora é 

fazer algumas amostras em argila.   

O material de apoio é composto de catálogo com descrição do conjunto da 

Caixa, texto base para professores, com foco na alimentação e nas práticas de 

povos indígenas e três sugestões de atividades: pesquisa sobre os nomes de 

alimentos de origem indígena, sugestão de plantio de mudas nativas e receitas de 

povos indígenas (pão de mandioca, beiju e batata doce assada). Ainda, o material 

possui os vídeos: Comidas Típicas Indígenas, o projeto foi realizado pelos alunos 

da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Professor Domingos Veríssimo 

Marcos Mihin, da Aldeia Bananal, do povo Tupi, litoral sul de São Paulo e uma 

reportagem sobre alimentação Guarani.  
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3.3 CAIXA ARQUEOLOGIA 

A Caixa Arqueologia é a última dessas três Caixas que foi rearranjada a 

partir da divisão da composição inicial. Parte das coisas que haviam sido 

selecionadas na primeira etapa foram mantidas. Andréia Prestes selecionou 

algumas outras coisas oriundas do acervo de arqueologia da Reserva Técnica do 

Museu amparada, em parte, pelas orientações de Patrícia Laure Gaulier, 

arqueóloga e professora visitante que atuava no MAE, em 2008. Porém, em 2011, 

com a entrada do arqueólogo Sady Pereira do Carmo Junior como técnico da 

Unidade de Arqueologia no MAE, a Caixa passou por nova e grande 

reformulação: 

Assim que cheguei ao MAE eu conheci a Caixa e percebi que algumas 
coisas precisavam ser modificadas. Primeiro me concentrei na revisão 
do texto de apoio, considerando que alguns termos e formas de 
abordagem precisavam ser retirados ou reelaborados. Por exemplo, o 
uso de divisões como idade da pedra lascada, do fogo, que não 
condizem com uma perspectiva arqueológica contemporânea. (Sady 
Pereira do Carmo Junior, 2014). 

 

Além disso, o arqueólogo considerava que a Caixa não era pensada a 

partir de um cenário geograficamente mais próximo, visto que o conjunto contido 

na Caixa era distinto dos contextos de pesquisa desenvolvidos ao longo da 

trajetória do MAE – como peças arqueológicas que tinham apenas a informação 

de uma suposta procedência dos Estados Unidos. Ele levou essa proposta de 

alteração do material para o professor de Arqueologia vinculado ao DEAN e que 

também atua e pesquisa no MAE, Laércio Loiola Brochier, para que ele pudesse 

contribuir com sugestões e alterações do material textual. Foi dessa conversa que 

surgiu a vontade de refazer toda a Caixa, compondo um novo arranjo de coisas.  

Essas circunstâncias de recomposições podem demonstrar que as coisas e 

as relações estabelecidas com e a partir delas também são mediadas e 

conduzidas por compreensões e conhecimentos intrínsecos as especificidades 

desses estudos. Isso se tornou patente quando, antes mesmo da reformulação da 

Caixa, Andréia Prestes avisou Sady Carmo que uma das peças do acervo de 

arqueologia havia se partido durante uma das atividades. A resposta do 
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arqueólogo foi: “tudo bem, agora temos duas peças”. Assim, coisa e fragmento de 

coisa, referência, procedência ou integridade tomam dimensões distintas para o 

acervo de etnologia e de arqueologia. 

A proposta de nova constituição da Caixa Arqueologia, desenvolvida por 

Sady Carmo e Laercio Brochier, teve como amparo quatro eixos temáticos: 

ocupação de sambaquis, povos ceramistas, Tupis e Jês e material histórico. Os 

arqueólogos também acharam conveniente que a Caixa pudesse contemplar 

outras atividades de formação desenvolvidas pelo MAE. Assim, propuseram que 

alguns dos materiais arqueológicos coletados por alunos da UFPR, nas atividades 

de campo do projeto Sítio Escola49, em 2011, integrassem o material.  As 

sugestões de reformulação foram acatadas pelo MAE e pela equipe da Ação 

Educativa e ambos os arqueólogos, com a ajuda do então bolsista do MAE, 

Fernando Silva Miyashita, começaram a buscar dentro e fora do acervo de 

arqueologia do MAE, as coisas atualmente dispostas nessa Caixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

49
 O projeto sítio-escola é desenvolvido por meio de parceria entre MAE, Centro de Ensino e 
Pesquisas Arqueológicas (CEPA) e o PPGAS da UFPR. Tem como objetivo proporcionar a 
experiência de pesquisa, escavação e manejo de um sítio arqueológico do litoral paranaense. 
As atividades de 2011 ocorreram no Sambaqui do Rio Claro, disposto no interior da planície 
costeira da baía de Guaratuba, com participação de graduandos do Curso de Ciências Sociais 
da UFPR, mestrandos do PPGAS UFPR, bem como professores e demais pesquisadores 
colaboradores do projeto.  
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   QUADRO 4 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA ARQUEOLOGIA 

Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprestadas da Reserva Técnica 
do MAE 

Doadas para compor a Caixa de 
Arqueologia 

1. IV-2309 Lâmina de machado 7. Detrito de quartzo 

2. Mão de mó 8. Lasca de quartzo 

3. Louça inglesa faiança fina 9. Carvão 

4.  Material ósseo humano (dente) 10. Restos alimentares 

5. Ostra trabalhada 11. Material ósseo humano (osso) 

Emprestadas do CEPA 
12. Instrumental em ossos e dentes 

6. Fragmentos cerâmicos 13. Conchas 

 14. Lâmina de machado 

 15. Fragmento de instrumento 

 16. Prego 
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 Os fragmentos cerâmicos vieram do CEPA. Como não havia muitos 

materiais com essas características no acervo de arqueologia da Reserva Técnica 

do MAE, Laercio Brochier explicou o contexto da reelaboração da Caixa para o 

professor Igor Chmyz, que colabora com Centro e que acordaram emprestar os 

materiais. Contudo, Sady Carmo explica que ao longo das constituições dos 

acervos de arqueologia do MAE e do CEPA houve uma circulação e transição de 

peças e informações sobre a procedência de muitos dos materiais acabaram se 

perdendo. As notações feitas nesses fragmentos cerâmicos, por exemplo, não 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Lâmina de machado; Mão de mó; Louça inglesa faiança fina; 
Material ósseo humano (dente); Ostra trabalhada; Fragmentos cerâmicos; Detrito de quartzo; 
Lasca de quartzo; Carvão; Restos alimentares; Material ósseo humano (osso); Instrumental em 
ossos e dentes; Conchas; Lâmina de machado; Fragmento de instrumento; Prego. (Da 
esquerda para a direita e de cima para baixo) 

 

Figura 15 - Caixa Didática Arqueologia.  
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correspondem as formas de classificação utilizadas tanto pelo MAE, como pelo 

CEPA.   

A lâmina de machado, proveniente do acervo da Unidade de Etnologia do 

MAE, havia sido emprestada para ser utilizada na Caixa Alimentos, passou a 

integrar a Caixa Arqueologia e permaneceu mesmo após a reformulação aqui 

descrita. A mão de mó faz parte do acervo de arqueologia do Museu, mas 

também não possui registro de procedência nos livros da Unidade, apesar de 

exibir uma etiqueta com dados ilegíveis e mais outras duas sequências 

numéricas. Segundo Sady Carmo, a única informação apontada é que ela é uma 

réplica.  

O dente humano e ostra trabalhada também fazem parte do acervo de 

arqueologia MAE. A ostra não possui nenhuma referência, sobre o dente humano, 

a informação é que foi coletado no Sambaqui do Guaraguaçu, na Baía de 

Paranaguá – o mesmo sambaqui registrado na etiqueta da tampa da Caixa 

Arqueologia.  

Os fragmentos de louça inglesa faiança fina são do acervo do MAE, seus 

registros indicam apenas que foram coletadas no Paço Municipal de Curitiba, com 

exceção do fragmento de pires decorado com faixa verde (primeiro da fila 

superior, da esquerda para a direita, na imagem correspondente à louça) e do 

fragmento de prato decorado com técnica carimbada, motivo floral (penúltimo, da 

fila inferior, da esquerda para a direita, na imagem correspondente à louça). O 

detrito de quartzo, lasca de quartzo e carvão foram doados por Sady Carmo. O 

carvão foi protegido com cola branca, para não se desmanchar durante as 

manipulações.  

Restos alimentares, material ósseo humano (com exceção do dente), 

instrumental em ossos e dentes, conchas, lâmina de machado, fragmento de 

instrumento e prego são oriundos das coletas durante as atividades de campo do 

sítio-escola, em 2011, no Sambaqui do Rio Claro, Guaratuba.  

O material de apoio foi escrito por Sady Carmo e busca explicar de forma 

sucinta e em linguagem menos técnica, aspectos gerais sobre o trabalho do 
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arqueólogo, o que são sítios arqueológicos e a estratigrafia. A sugestão de 

atividade propõe uma simulação de trabalho de campo a partir de um 

compartimento com areia e materiais diversos, compondo um cenário similar de 

escavação.  

3.4 CAIXA CULTURA POPULAR OU “NOS TEMPOS DA VOVÓ” 

A Caixa Cultura Popular começou a ser pensada entre 2008 e 2009 e 

passou a circular em 2010, logo nas primeiras atividades direcionadas aos 

professores que participavam do projeto “O MAE visita a escola”, em parceria com 

a SME. O tema ainda permanecia centrado nas intenções iniciais de harmonizar o 

desenvolvimento de material educativo de acordo com os aspectos da 

constituição do acervo etnográfico do MAE.   

Andréia Prestes conduziu a produção com a ajuda das pessoas Unidade 

de Cultura Popular do Museu, principalmente de Bárbara Furquim, que na época 

era bolsista da instituição. Ocorreu que na Caixa foram inseridas muitas coisas 

referentes à prática da pesca. Andréia acredita que, por conta desse enfoque, ela 

não fez muito “sucesso” entre os professores, pois acreditavam que o tema não 

era muito próximo ao cotidiano de seus alunos. “A ideia foi rebatizar de Caixa 

Pesca, ‘descer’ para Paranaguá e fazer uma nova para Curitiba. Assim surgiu a 

‘Nos tempos da vovó’”.  

Bárbara Furquim contribuiu principalmente na escolha de coisas a partir do 

acervo do MAE e no desenvolvimento da Caixa Pesca - selecionando aquilo que 

talvez se adequasse mais aos contextos de Curitiba ou de Paranaguá. O enxó50 – 

ferramenta muito utilizada na produção de barcos – por exemplo, deixou de 

compor a Caixa Cultura Popular para compor a Pesca. 

O intuito, ao fazer a Caixa “Nos tempos da vovó”, foi compor um arranjo de 

coisas que não fossem totalmente desconhecidas pelas pessoas, mas ao mesmo 

tempo, com menor proximidade na vida cotidiana ou ainda, que pudessem ser 

                                                           
 

50
 Bárbara Furquim, em sua pesquisa de mestrado, aborda a constituição do acervo da Unidade 
de Cultura Popular do MAE e desenvolve a biografia social desse mesmo enxó.  
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conhecidas ou redescobertas a partir de outras relações e práticas. Foi nesse 

sentido que, para além do acervo do MAE, Andréia Prestes doou e emprestou 

coisas suas e de familiares.  

No começo de 2014, um pouco antes do início das atividades com os 

professores da SME, foram feitas as averiguações das Caixas - se precisam ser 

reorganizadas, se o material de apoio estava completo, se havia algo desfeito ou 

quebrado. A Caixa Música havia sido finalizada e iria começar seu circuito de 

empréstimos, só que a “caixa padrão” utilizada – a antiga gaveta adesivada – 

havia se esgotado.   

A opção encontrada, considerando a falta de tempo hábil para imprimir e 

aplicar o adesivo, foi colocar o material da Caixa Música na Caixa Cultura Popular 

e revestir uma das muitas caixas “cruas” guardadas na salinha da Ação 

Educativa, com tecido de chita florido e renda, que se transformou na nova Caixa 

“Nos tempos da vovó” - rompendo com um padrão de apresentação exterior do 

material.  

Desde sua concepção inicial essa Caixa passou por diferentes 

transformações. Mais ainda, contribuiu para o estranhamento das formas até 

então vigentes dessas produções – que tendiam à partilha dos mesmos códigos 

determinados a partir do acervo do Museu, porém mais distantes de outros 

contextos e dinâmicas em que buscavam estabelecer novos diálogos.  
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   QUADRO 5 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA CULTURA POPULAR 

Emprestadas da Reserva Técnica 
do MAE 

Compradas para a Coleção 
Manipulável 

1. II-251a e II-251b Lamparina (base e 
bico)  

9.Cerâmica miniatura (sem registro 
na CM) 

2. II-522a e II-522b Colher e concha  10.Cabaça (sem registro na CM) 

3.II 574 até II 588 Bilros 11. Renda 

4. II 606 Amuleto (Figa)  
Doadas para a Coleção 
Manipulável 

Produzida para a Coleção 
Manipulável 12.Pilãozinho (sem registro na CM) 

5.Caneta de Pena (sem registro na 
CM)  

Emprestada para a Coleção 
Manipulável  

6.Caneta tinteiro 

7.Vidro tinta caneta (sem registro na 
CM) 

8.Cuia e bomba (sem registro na CM) 

    Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Decoração da Caixa Cultura Popular. 

Fonte: Autora – Caixa Didática Cultura Popular MAE UFPR 
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Fonte: Autora – MAE UFPR. Lamparina; Colher e concha coco; Bilros; Amuleto (Figa); 
Caneta de Pena; Caneta tinteiro; Cerâmica miniatura; Cabaça; Renda; Cuia e bomba; 
Pilãozinho; Vidro tinta caneta. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

Figura 17 - Caixa Didática Cultura Popular. 
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 Nos arquivos do MAE, o número de registro correspondente ao da 

lamparina que compõe a Caixa Cultura Popular indica que essa peça é oriunda de 

acervo próprio da instituição, com data de entrada em nove de agosto de 1984, e 

que foi doada por Herta Loëll-Scheuer, pesquisadora dedicada principalmente ao 

estudo de cerâmicas na Bahia, São Paulo e Mato Grosso. O local de procedência 

indicado é Jairê, zona rural do município de Iguape, que integra o chamado 

Complexo Estuarino-Lagunar do Mar Pequeno, também conhecido como 

Lagamar. Complexo que engloba, além de Iguape, os municípios Ilha Comprida, 

Cananeia e Pariquera-Açu, no Estado de São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. A 

colher e concha de coco também foram doadas por Herta Loëll-Scheuer, com 

data idêntica de entrada e procedência de Caputera, São Paulo. 

 Existem dois conjuntos de Bilros registrados no livro tombo do acervo da 

Cultura Popular. Os presentes na Caixa, numerados entre II 574 até II 588, 

correspondem à ficha 1.117, oriundos de Paranaguá, com entrada em vinte de 

agosto de 1961. Esses bilros foram vendidos por Izaura A. Oliveira, com mais três 

cestos circulares de taquara, pela quantia de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), 

com pagamento feito em três de outubro de 1961. Existe a indicação de que 

estavam em exposição.  

 Contudo, essa mesma ficha se refere a um conjunto de bilros 

“confeccionados em madeira de cor escura”, o que não se adequa aos exibidos 

na Caixa, de madeira em tom mais claro. Ainda, a marcação feita a caneta nas 

peças da Caixa, “85.1.10”, equivale aos registros da ficha 1.118, bilros 

provenientes de Florianópolis, doados por Inah Silveira de Souza, com data de 

entrada em cinco de julho de 1975, também indicando que estava em exposição. 

Os bilros passaram por limpeza com querosene e óleo de peroba. Na busca por 

mais informações sobre Inah Silveira de Souza, um registro encontrado indica que 

ela era mãe da mesma pessoa que havia preenchido,  assinado e desenhados as 

peças em ambas as fichas dos bilros, Hélina Silveira de Souza, provavelmente 

uma funcionária ou colaboradora do Museu.  Em uma publicação de um site sobre 

a história do rádio no Paraná, encontrei o seguinte comentário:  
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[…] Gostaria de informar que minha mãe é contemporânea a estes 
citados, pois a mesma fazia rádio teatro na época de Maurício Távora, 
Sinval Martins, Ari, Odelair, etc. inclusive datilografava os scripts das 
novelas. O nome artístico dela era Claudia Mara, nome oficial Inah 
Silveira de Souza, hoje com 83 anos […] Hélina e Inah S. de Souza. 
(SOUZA; SOUZA. Memória do rádio paranaense, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 A figa, registrada no livro tombo como “amuleto (figa)”, foi comprada por 

Loureiro Fernandes de Jair de Figueirêdo Brandão - servidor do DPHAN que 

ocupava o cargo de Conservador do Patrimônio na Bahia. Essa peça veio junto 

Figura 18 - Fichas dos bilros. 

Fonte: Autora – Arquivo Unidade de Etnologia MAE UFPR. 
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com um lote de outras peças chamadas nas correspondências de “coleção de 

arte popular da Bahia”. Junto delas também foram enviadas as cerâmicas do 

Mestre Vitalino, conjunto que havia sido formado por Abelardo Rodrigues, 

advogado e colecionador pernambucano, que por intermédio de Jair Brandão, 

vendeu para Loureiro Fernandes.  

 Existe uma série de cartas entre Loureiro Fernandes, Rodrigo Melo Franco 

de Andrade e Godofredo Filho, ao longo de 1962, que demonstram as 

negociações a respeito do envio. Primeiro ficou estabelecido que as peças iriam 

ser enviadas de avião, pela empresa Cruzeiro do Sul. Como não havia a ponte-

aérea entre Curitiba e Salvador, a coleção foi entregue em um caminhão em 

janeiro de 1963. Sobre o amuleto, as informações dizem que se trata de “material 

esculpido em madeira de lei, mão esquerda e mede 18 cm”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cerâmica em miniatura e a cabaça foram compradas por Andréia Prestes 

na loja de artigos religiosos Pai João, que fica rua Alfredo Bufren, próxima ao 

Prédio Histórico da UFPR. A pena foi adquirida na Casa de Armarinhos 

Figura 19 - Lista de “Coleção Popular da Bahia”, comprada por Loureiro 
Fernandes em 1962. 

Fonte: Autora – UNIDOV MAE UFPR. 
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Bandeirantes e depois foi trabalhada por Andréia a partir de uma imagem de 

caneta de pena. A renda foi comprada para revestir a Caixa, como sobrou um 

pedaço o material tem os bilros, ela passou a compor o conjunto a partir de 2014. 

Mas uma professora que usou a Caixa já havia sugerido essa combinação.  

A caneta tinteiro foi emprestada por Estevão Prestes, casado com Andréia. 

Ela foi comprada por ele, junto com o vidro de tinta, para assinar seus projetos 

quando ainda era estudante de arquitetura na UFPR.  Depois, ela se tornou 

enfeite em sua escrivaninha, até ser emprestada para a Caixa. A cuia e a bomba 

foram um presente do pai de Andréia Prestes, Osvaldo Teixeira, que mora em 

Brasília, para o filho de Andréia, Moreno Prestes, quando ele visitou seu avô pela 

primeira vez. “Meu pai é mineiro, mas tem o hábito de tomar mate, o Moreno 

experimentou e ficou numa fase de querer tomar sempre, então meu pai deu essa 

minicuia para ele”. Achei que seria conveniente com o contexto da Caixa, dentro 

do eixo que quis conduzir. O pilãzinho era enfeite da casa de Andréia e depois 

passou a ser brinquedo de Moreno, inspirado no desenho de Kirikou51. “Essas 

peças também forma escolhidas levando muito em conta os tamanhos, já que o 

tamanho da Caixa é limitado”.  Uma das atividades do material de apoio sugere 

que algo seja trazido de casa, “uma peça de museu”, semelhantes às coisas 

apresentadas na Caixa Cultura Popular: 

Peça para seus pais para trazer a peça, ou uma foto dela para mostrar a 
seus coleguinhas, e fale um pouco a respeito de como ela era utilizada. 
E será que não seria legal convidar o seu avô ou o avô de um de seus 
colegas para contar em sala de aula algo sobre o tempo dele? (Proposta 
de Atividade Caixa Cultura Popular – MAE UFPR). 

 

O enxó ainda permanece na lista de catálogos, isso talvez porque ele foi 

uma das últimas coisas retiradas e reinseridas na Caixa Pesca. Uma atividade 

que ensina a fazer fuxico – enfeite em forma de flor feito de tecido – foi elaborada 

por Cristiane Bogo, então bolsista do MAE e aluna do curso de Artes Visuais. A 

                                                           
 

51
  Longa-metragem de animação franco-belga, de 1998, dirigido por Michel Ocelot que conta a 
história de Kirikou, menino da África Ocidental que enfrenta a feiticeira Karabá.  
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ideia inicial era que fosse utilizado em um material sobre gênero, mas acabou 

sendo incluído nessa Caixa.  

3.5  CAIXA PADRÕES DE BELEZA OU “CAIXA BELEZA”  

 A Caixa Padrões de Beleza, ou apenas “Beleza”, é contada por aquelas 

que a compuseram como um desdobramento das questões suscitadas a partir 

dos usos da Caixa Adornos. O que foi percebido é que essa composição a partir 

de adornos dos povos indígenas, suas práticas de pinturas corporais e as 

diferentes performances, apreendidas a partir de outros contextos e em 

proporções distintas, contribui para uma compreensão acerca de aspectos da 

diversidade cultural, mas também desperta uma tensão entre um olhar exotizante 

e as relações de alteridade que poderia ser explorada.  

 Karlla Deparis foi a bolsista que efetivamente guiou o desenvolvimento da 

Caixa Padrões de Beleza, a partir de 2010. Andréia Prestes e Laura Rotunno 

ajudaram na escolha da composição. A intenção da Caixa, segundo Karlla, 

sempre esteve voltada para a desnaturalização desses padrões. “A ideia era, 

além de falar sobre as diferentes formas de se enfeitar, de se adornar, partindo 

desses objetos de povos indígenas, refletir sobre essas práticas que não são um 

dado da natureza, mas sim socialmente construídas”.  

Outro aspecto importante sobre a proposta da Caixa Beleza é que ela foi 

pensada a partir de uma discussão acerca dos padrões de beleza difundidos 

principalmente pelos meios de comunicação contemporâneos. Karlla Deparis 

explicou que essa abordagem foi, antes de tudo, influenciada por reflexões e 

questionamentos subjetivos. “Havia acabado de entrar no curso de História, era 

um período que comecei a ter contato com a obra de Adorno e outros autores da 

Escola de Frankfurt. Acho que se fosse hoje, faria uma coisa bem diferente, com 

outra abordagem”.    

A escolha de peças do acervo foi bem parecida com a da Caixa Adornos, 

inclusive as coisas, adorno labial, de orelha, braceletes e colares. Surgiu, então, 

uma intenção comparativa entre padrões de beleza em sociedades distintas, 

buscando exemplos de contextos culturais mais próximos e mais distantes dos 
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nossos. Primeiro, foram pensadas algumas formas de se trabalhar a partir de 

imagens. Figuras de pessoas em contextos culturais diversos, conhecidas e 

desconhecidas foram selecionadas e se aliaram com uma proposta de exercício 

coletivo, onde grupos escolheriam algumas imagens, estabelecendo critérios 

próprios e depois explicariam aos demais suas escolhas – essa prática acabou se 

transformando em parte do material de apoio, como sugestão de atividade. A 

ideia comparativa trilhou outro caminho quando Karlla Deparis vislumbrou as 

relações entre uma bonena Barbie e uma Karajá.  

Foi olhando as bonecas Karajá que tem no MAE mesmo, pensando nas 
formas dos corpos, nos tipos de pintura e, quando a gente se lembra de 
como são nossas bonecas, a primeira que vem na cabeça é a Barbie. 
Ela, assim como as bonecas Karajá, carrega um monte de coisa, de um 
tipo de estética, uma referência de padrões de como ser. O problema era 
conseguir colocar bonecas Karajá na Caixa. Porque as do MAE não 
poderiam ser emprestadas, são muito antigas, a questão da manipulação 
também foi levada em conta.(Karlla Deparis, 2014).  

 

Para a equipe que desenvolvia a Caixa o caminho mais viável para poder 

incluir as bonecas Karajá sem ser a partir do empréstimo do acervo do MAE foi a 

compra. Assim como ocorreu com as outras aquisições para a Coleção 

Manipulável que já haviam sido efetuadas, uma justificativa sobre o uso da verba 

e a importância de manter uma coleção dessas bonecas na Sala-Didática 

Expositiva precisou ser feita pela Unidade de Etnologia do Museu. 

Ainda, o material que inicialmente foi pensado como uma discussão 

complementar da Caixa Adornos acabou tomando contornos que, segundo as 

interlocutoras, tem maior afinidade com os alunos do ensino médio. Não existe, 

segundo Andréia Prestes, nada que impeça a utilização de todas as Caixas em 

diferentes idades e séries, nem extrapole os espaços escolares. Isso depende 

mais das formas de abordagem. Mas quando uma Caixa começa a ser criada, 

levar em consideração quais serão as pessoas e os contextos de uso acaba se 

tornando um parâmetro para determinadas escolhas.  
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      QUADRO 6 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA BELEZA 

Emprestadas da Reserva Técnica 
do MAE 

Compradas e registradas no 
Livro da Coleção Manipulável 

1. IV-1603 Pulseira trançada Gorotire 9. CM-36 (II) Boneca Barbie 

2. IV-1612 Pulseira tecida Karajá 10. CM-90 (IV) Boneca Karajá 

3.IV – 1626 Adorno labial Kayapó 11. CM-92 (IV)  Boneca Karajá  

4. IV-1633 Dilatador lóbulos das 
orelhas Kayapó 

5. IV-1655 Adorno auricular Kanela 

6. IV-1686 Pulseira sementes Urubu-
kaapor 

7. IV-1698 Colar figura Zoomorfa 
Urubu-Kaapor 

8. IV-1728 Uluri 

      Fonte: Autora.  
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Fonte: Autora – MAE UFPR. Pulseira trançada Gorotire; Pulseira tecida Karajá; Adorno 
labial Kayapó; Dilatador lóbulos das orelhas Kayapó; Adorno auricular Kanela; Pulseira 
sementes Urubu-Kaapor; Colar figura Zoomorfa Urubu-kaapor; Uluri; boneca Barbie; 
bonecas Karajá. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

 

 Figura 20 - Caixa Didática Padrões de Beleza.  
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 A pulseira trançada Gorotire ou braçadeira trançada Gorotire-Kayapó foi 

adquirida por Carlos Araújo Moreira Neto, no Pará, no Rio Fresco e foi vendida ao 

Museu em janeiro de 1958. Pertence a coleção DEAN. Uma anotação, seguindo 

informação de Moreira Neto, diz que a denominação para esse adorno é “pin-kó”. 

Carlos Araújo Moreira Neto fez pesquisa de campo junto aos índios Kayapó dessa 

região do Pará entre 1955 e 1957. Próximo de Darcy Ribeiro, ele atuou no Museu 

do Índio, no Rio de Janeiro e no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. 

Faleceu em junho de 2007.  

A pulseira tecida Karajá está registrada como oriunda da Coleção DEAN. 

Foi comprada de Vladimír Kozák, em abril de 1954. A ficha diz que a pulseira é de 

material de algodão e que sua coloração original vermelha se encontra 

modificada. Sua procedência é de Goiás, Ilha do Bananal, Vila de Santa Izabel. 

Em uma segunda ficha, a pulseira é chamada de punho, feita com agulha de 

crochê por mulheres que utilizam uma maça ou mão de pilão como molde.  

O adorno labial Kayapó e dilatador de lóbulos das orelhas Kayapó, ambos 

da coleção DEAN, foram adquiridos por Vladimír Kozák e têm registro de entrada 

em outubro de 1954. O adorno labial, que já integrou a Caixa Adornos, segundo a 

ficha, de exclusivamente masculino. O dilatador está classificado como adorno de 

orelha nas fichas antigas, mas a atribuição foi questionada posteriormente e ele 

passou a ser chamado de dilatador de orelha, usado diariamente na orelha de 

crianças de ambos os sexos, passando a ser classificado como “objeto de 

toucador”, chamado de klakakú.  

O adorno auricular Canela, da Coleção MAE, não possui referência no livro 

tombo. Na ficha, a informação é que a forma de aquisição foi compra de João 

Américo Peret, em 23 de março de 1965. Peret trabalhou no Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI) e depois na FUNAI, entre 1950 e 1970. Faleceu em 2011. O adorno 

está classificado como brinco, feito pelo artesão Karru, da aldeia de Porquinhos – 

Maranhão. Feito de galho de muruçu, participou da exposição temporária “Dia do 

índio”, em 1984. Foi limpo e conservado com querosene.  
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Figura 21. Ficha do adorno auricular Canela. 

Fonte: Autora - Arquivo Unidade de Etnologia MAE UFPR. 
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A pulseira sementes Urubu-kaapor: Coleção DEAN, não possui referência 

no livro tombo. A ficha indica que foi comprada de Kózak, procedência dos 

Kaapor do Maranhão, em abril de 1955. 

Colar com figura Zoomorfa Urubu-kaapor: procedência Mato Grosso, Rio 

São Lourenço. Pertence à Coleção DEAN, desde julho de 1961, por meio de 

compra. Mas sem registro de quem o coletou. O Uluri, também da Coleção DEAN, 

não possui mais nenhuma referência.  

A boneca Barbie foi comprada por Andréia Prestes. Houve a necessidade 

de efetuar três orçamentos, devido à prestação de contas da verba que estava 

sendo destinada para a Coleção Manipulável. A Barbie veio da loja Priceless 

Importados, em Vitória, Espírito Santo. Foi comprada em 29 de julho de 2010, 

pelo valor de dezenove reais e noventa e nove centavos.  

As bonecas Karajá52 foram compradas na Loja da FUNAI, Artíndia, em 

Brasília. Quem fez a compra foi o irmão de Andréia Prestes, Roberto Baia 

Teixeira, que vive na cidade. Andréia deu algumas orientações sobre tamanhos e 

quantidade e ele fez o trâmite de compra e envio. Foram dez bonecas com custo 

total de noventa e cinco reais, compradas no dia 03 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

52
 Essas figuras de cerâmica são denominadas pelos Karajá de ritxòkò (feminina) e/ou ritxòò 
(masculina). Ainda, existe uma classificação entre wijina ritxokó ou hakana ritxokó.  As wijina 
ritxokó são as comercializadas e as hakana ritxokó, são feitas pelas avós maternas e dadas 
para as netas ainda na infância. Fonte: Site IPHAN. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/montarDetalheConteudo.do?id=17770&sigla=Institucional&retorno=det
alheInstitucional 
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O texto de apoio faz referência a diferentes tipos de padrões de beleza ao 

longo da história, um texto com curiosidades sobre formas de se enfeitar e utilizar 

adornos em todo o mundo, um texto falando sobre padrões reais e ideais de 

beleza, traçando um comparativo entre as bonecas Barbie e Karajá e três 

sugestões de atividade, uma delas já descrita, outra também coletiva a percepção 

que temos sobre nossa própria aparência, a partir de uma caixinha com espelho, 

e uma atividade de autorretrato.  

3.6 PARANÁ NA CAIXA OU “CAIXA PARANÁ” 

A Caixa Paraná também teve seu desenvolvimento conduzido por Karlla 

Deparis, com a ajuda de Andréia Prestes, Laura Rotunno e Barbara Furquim.  A 

ideia de realizar algo com essa temática já havia sido pensada pelas bolsistas – 

uma Caixa que pudesse remeter a aspectos e dinâmicas de manifestações 

culturais, práticas e saberes que se ligam de alguma forma à história e ao 

contexto dos moradores do Paraná.  

A partir dos usos das Caixas, os professores passaram também a sugerir 

que algum material com essa proposta fosse criado, isso porque, além das 

atividades desenvolvidas pela e com as Caixas Didáticas, existe a necessidade 

Figura 22. Nota de compra das bonecas Karajá adquiridas em Brasília. 

Fonte: Autora - Unidade de Ação Educativa Curitiba MAE UFPR. 
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de conciliar esses usos de acordo com os temas previstos nos parâmetros e 

currículos escolares e buscar apoio para trabalhar a história e aspectos da cultura 

afro-brasileira e indígena indicada a partir da Lei no 11.645/08.  

Por exemplo, uma das professoras que acompanhei durante o projeto, 

Paulimery Taveira, me explicou que, no seu caso, a atividade com a Caixa não 

estava sendo encarada como algo extraordinário, fora da rotina de planejamento 

dos conteúdos trabalhados, ao contrário, era compreendida como parte 

consistente do programa que havia elaborado para falar sobre povos indígenas no 

Brasil e diversidade cultural.  

A equipe da Ação Educativa apenas fez algumas ressalvas sobre as 

possíveis formas de abordagem e as escolhas que seriam pautadas a partir 

dessas demandas.  Andréia Prestes contou que foi questionada por uma das 

professoras se elas iriam desenvolver Caixas sobre os imigrantes europeus que 

se estabeleceram no Paraná. A reposta para a professora foi negativa.  

Na verdade, nossa intenção com as Caixas é justamente contribuir com 
a visibilidade daquilo que é pouco contemplado. Práticas e saberes de 
moradores da região litorânea e das cidades mais afastadas dos grandes 
centros, os povos indígenas do Paraná, aspectos da cultura popular – as 
festas, comidas – os sambaquis e as atividades da arqueologia. Não 
falar sobre os imigrantes italianos, alemães e poloneses do Paraná, não 
é negar a importância que eles tiveram e têm, mas é dar espaço para 
que outros – como os negros e os índios que vivem aqui, por exemplo – 
também possam ser mais reconhecidos, que eles nos contem suas 
histórias. Mesmo porque, os imigrantes europeus estão por toda parte da 
cidade, o bosque, o portal, a praça. É só uma questão de tentar 
equilibrar mais essas representações. (Andréia Prestes, 2014). 

 

Com isso, os elementos de composição da Caixa passaram a ser definidos: 

povos indígenas do Paraná (Xetá, Kaingang e Guarani), o fandango e suas 

práticas e a Congada da Lapa. Além de buscar por coisas que pudessem se 

transformar no arranjo pensado, a Caixa do Paraná é uma das que mais possui 

material de apoio e sugestões de atividades.  

A pesquisa e a elaboração foram feitas principalmente por Karlla Deparis. 

Texto de apoio ao professor, texto sobre características culinárias, como o pinhão 

e o barreado. Um texto sobre festas populares: Congada da Lapa e Fandango. 
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Texto sobre os índios Guarani (Nhandéwa e Mbýa), Kaingang e Xetá. Texto de 

lendas paranaenses: As Encantadas e Lenda das Cataratas do Iguaçu - Naipi e 

Tarobá, adaptadas do livro “Estórias e Lendas de São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina” e a Lenda do Fogo (sem referência indicada). Três vídeos – sobre o 

Fandango, a Congada da Lapa e panorama cultural do Paraná. No catálogo de 

peças, apenas a boneca Barbie não está presente. 

As sugestões de atividade são a representação dessas lendas por meio de 

teatro, fantoches ou os dedoches (que compõe a Caixa) e a confecção do toy art 

do Rei do Congo, desenho para colorir, recorte e montar – também concebido e 

desenhado por Karlla Deparis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Toy Art desenvolvido por Karlla Deparis 

Fonte: Caixa Didática Paraná – MAE UFPR. 
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Diante de determinadas abordagens referentes ao material de apoio, fiz 

alguns questionamentos para Karlla acerca das escolhas dessa composição. A 

primeira foi sobre o uso de “lendas” ao invés de mitos indígenas ou narrativas e a 

seleção dessas e suas fontes53. A bolsista me revelou que a princípio, não 

compreendia o uso do termo e as escolhas feitas como passíveis de 

problematização. Quando se aprofundou nos estudos sobre narrativas tradicionais 

e história oral, área que tem interesse em desenvolver pesquisa, passou a 

compreender mais essas diferenciações, limites, e as implicações desses usos.  

Quando a gente foi fazer essas pesquisas, a ideia era procurar por 
narrativas específicas do Paraná e encontramos essas. Na das 
Cataratas do Iguaçu, por exemplo, falava de Kaingang, mas a gente 
começou a perceber que pelos nomes, que na verdade se tratava de 
Guarani, Mudamos isso no texto. Então, acho que nesse momento, só 
dessa divergência, já era pra gente ter parado e pensado: “peraí, tem 
algo de estranho aqui, vamos por outro caminho”. Mas tinha a questão 
de terminar a Caixa, a falta de tempo, coisas mais específicas da 
antropologia que, eu que sou da história, fui descobrindo aos poucos. 
Como eu disse, se fosse hoje faria muita coisa diferente. Mas, apesar 
disso, eu trabalhei com essa Caixa com meus alunos e foi uma 
experiência muito boa também. Acho que a gente não precisa jogar fora 
as coisas, mas ir transformando.  (Karlla Deparis, 2014). 

 

 Outro questionamento sobre a composição da Caixa Paraná foi sobre a 

ausência de coisas Xetá. A falta me chamou a atenção principalmente por saber 

que o material tem como objetivo contribuir com a visibilidade desses povos 

indígenas e que grande parte do acervo da Unidade de Etnologia do MAE é de 

procedência Xetá. No livro tombo digitalizado, por exemplo, constam registradas 

43 coisas Guarani, 135 Guarani Mbyá, 148 coisas Kaingang e 392 coisas Xetá.   

Andréia e Karlla explicaram essas escolhas. Ambas afirmam que a 

princípio, a ideia era que a Caixa fosse constituída a partir de elementos materiais 

das três etnias. Mas que, em virtude de uma conversa com a equipe da Unidade 

de Etnologia, ficou decidido que não haveria empréstimo de acervo Xetá.  

                                                           
 

53
 Minha pergunta foi feita baseada em problematizações demonstradas por pesquisadores da 
área da etnologia indígena e de estudos antropológicos sobre a presença da temática indígena 
na escola. Questões que serão exploradas mais adiante.  
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Não tem um motivo explícito para essa decisão, talvez a questão da 

manipulação e fragilidade das peças, como Andréia supõe e por se constituírem 

de coisas que não são mais feitas pelos Xetás atualmente. Karlla Deparis explicou 

que foram pensadas algumas estratégias nesse sentido: 

 

Bom, a gente mantinha um diálogo a partir das peças. Sem elas, a gente 
não iria simplesmente deixar de lado os Xetá. Tinha que pensar em algo 
que pudesse manter essa referência. História é uma disciplina que 
trabalha muito com essa ideia de silêncios e ausências. A falta pode ser 
explorada, então a gente deu essa orientação de que não existe nada na 
Caixa dos Xetá justamente para ressaltar que eles foram quase 
dizimados. Foi essa a estratégia que a gente encontrou, sem poder 
utilizar os objetos da RT, para poder compor a Caixa. (Karlla Deparis, 
2014). 

 
O quebra-cabeça (imagem presente na figura 10 desse trabalho) também 

foi criado nesse contexto, de elaborar coisas que pudessem contemplar o povo 

Xetá. Contudo não está no catálogo de peças que compõe a Caixa Paraná ou 

Paraná na Caixa, que tem atualmente a seguinte composição: 

 
     QUADRO 7 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA PARANÁ 

Emprestadas da Reserva 
Técnica do MAE 

Compradas para a Coleção 
Manipulável 

1.IV-1508 Miniatura cesto 
Kaingang  

6.CM-54 (IV) Vicho ra’anga jacaré  

2.IV-1527 Peneira 7.CM-57 (IV) Vicho ra’anga onça 
 

Produzidas para a Coleção 
Manipulável 

8.CM-111 (II) Miniatura Rabeca 

3.CM-139 (II) Dedoches  9.CM-68 (IV) Vicho ra’anga coruja  

4.CM-106 a-j (II) Indumentária 
Boneco “Rei do Congo” 

10.CM-116 (II) e CM 117(II) 
Miniatura tamancos Fandango 

Doada para a Coleção 
Manipulável 

5.CM-107(II) Boneco Max Steel  

      Fonte: Autora. 
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 A miniatura do cesto Kaingang, pertencente à coleção MAE encontra-se 

sem maiores referências no livro tombo. Assim como a peneira Kaingang, sobre a 

qual consta apenas a informação de que integra a coleção DEAN. A partir dos 

números de registros antigos e das fichas informativas, encontra-se a seguinte 

informação sobre o cesto Kaingang: 

Pequeno cesto (com algo), imitando cesto tigeliforme, utilizando técnica 
do trançado manchetado. Confeccionado com talas de taquara fina 
natural e tingidas em anilina vermelha. Os desenhos são visíveis interna 
e externamente. As peças grandes servem para guarda e transporte de 
provisões, podendo ser de uso cotidiano do grupo ou para venda. 
Enquanto as miniaturas são exclusivamente para a venda. Peça feita por 
criança. (MAE, arquivo de fichas, DEAN 1411). 

Nessa mesma ficha a “classificação balainho” de taquara foi riscada e 

substituída por miniatura de cesto. Consta a informação que foi comprada em 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Miniatura cesto Kaingang; Peneira Kaingang; Dedoches; Boneco 
Rei do Congo; Vicho ra’anga jacaré; Vicho ra’anga onça; Vicho ra’anga coruja; Miniatura Rabeca; 
Miniatura tamancos Fandango. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

Figura 24 - Caixa Didática Padrões de Beleza. 
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junho de 1962, coletada no Rio das Cobras, “Povo: Macro-Jê – Família: Jê – 

Tribo: Kaingáng (KG-9) Mapa 5”. Ainda: “Local de coleta Nova Laranjeiras e 

Quedas do Iguaçu. Aquisição do professor Aryon D. Rodrigues”54. Essas 

informações indicam também que a peneira Kaingang da Caixa Alimentos tenha a 

mesma procedência, já que as descrições de local e data, combinada com outras 

fichas de cestaria em miniatura são idênticas.  

A peneira IV.1527, como está registrada no livro tombo, antigo DEAN 

IV.1527, consta na ficha como miniatura de cesto, com tampa trançada em crivo 

aberto, com talas em cor natural e e tingida com anilina vermelha. Adquirida em 

outubro de 1963, por Loureiro Fernandes junto aos Kaingang no Posto Indígena 

de Palmas. Assim, a tampa de cesto foi recontextualizada como peneira na Caixa 

Paraná.  

 Os dedoches foram feitos por Karlla Deparis como parte da proposta de 

atividade com as lendas que compõe o material. O boneco do Rei Congo e sua 

indumentária foram idealizados por Andréia. “Bom, não tinha como colocar a 

roupa da Congada da Lapa ou algum dos apetrechos que acompanham as 

roupas, principalmente por causa do tamanho, assim eu pensei na réplica 

miniaturizada da roupa”.  

 O trabalho foi feito a partir de fotos de uma das roupas originais do acervo 

da Unidade de Cultura Popular. O molde e o corte de tecido foram feitos por 

Andréia, a costura de parte da roupa foi de Bárbara Furquim, e a coroa (de tampa 

de refrigerante) e o cetro foram criações de Karlla Deparis. O boneco Max Steel, 

que faz parte do Rei Congo, está registrado na Coleção Manipulável como 

“Congo Steel”, ele era de Moreno Prestes, filho de Andréia, e foi doado para a 

Caixa Paraná. Passou por customização, feita por Andréia, já que, originalmente, 

o boneco não representava uma pessoa negra.   

                                                           
 

54
 Aryon Dall'Igna Rodrigues organizou a primeira pós-graduação em Linguística no Brasil na 
Universidade de Brasília (UnB) a convite de Darcy Ribeiro. Criou e dirigiu o Laboratório de 
Línguas Indígenas (LALI) na mesma instituição e foi um dos criadores e editores da Revista 
Brasileira de Linguística Antropológica. 
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As estátuas de animais talhadas em madeira foram produzidas pelos 

Guarani Mbyá e são chamadas de vicho ra’anga55. No livro da CM as vicho 

ra’anga foram registradas apenas como miniaturas. Foram inseridas na Coleção 

Manipulável por meio dos professores Miguel Naveira e Laura Pérez Gil. 

Entre 2010 e 2011, os professores desenvolveram uma pesquisa junto aos 

Guarani Mbyá da T.I. Ilha da Cotinga, em Paranaguá. A intenção foi constituir 

uma coleção de arte guarani para o MAE. O estudo se deu por meio de 

financiamento do Instituto Nacional de Pesquisas Brasil Plural56 e foram 

adquiridas, através de compra, mais de cem peças produzidas por essa etnia - 

que compõe atualmente a Coleção Guarani Mbyá da instituição. O professor 

Miguel Naveira observou que é importante levar em consideração - principalmente 

como reflexão antropológica - que os Guarani Mbyá da Ilha da Cotinga estão a 

poucos quilômetros de distância da sede do MAE em Paranaguá, mas até então 

não havia um acervo representativo dessa etnia no Museu. Agora, parte dessa 

aquisição está exposta na Sala Didática e em duas das Caixas Didáticas.  

 As miniaturas de rabeca e de tamancos de fandango foram trazidas de 

Paranaguá por Bárbara Furquim. Ela “comprou” na Associação Mandicuéra de 

Cultura Popular.57 de Eloir Paulo Ribeiro de Jesus, mais conhecido como Poro – 

um dos fundadores da Associação e autor dessas miniaturas. Bárbara explica que 

“por burocracia da Universidade, não era possível destinar verba a alguém que 

não tem CNPJ (parece que é isso). No final das contas, eu enviei e-mails pro Poro 

pedindo para ele pegar o CNPJ do Mandicuéra para pagamento, e ele nunca 

                                                           
 

55
 “Vicho ra’anga corresponde às esculturas em madeira (em sua maioria, miniaturas) de animais 
da fauna nativa […] vicho ra’anga significa ‘imagem de pequeno animal’ […] objetos pensados 
e produzidos com a intenção de servir primordialmente às relações de troca mercantis, 
distinguindo-se na sua produção, forma e significados daqueles bens materiais que circula 
internamente.” (ASSIS, 2006, p.247, grifo da autora) 

56
 O Instituto Nacional de Pesquisas Brasil Plural, vinculado ao CNPq, reúne uma rede de 
pesquisadores de diferentes universidades e campos da antropologia. O Comitê Gestor do 
Instituto é composto por docentes da Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade 
Federal do Amazonas. 

57
 A Associação fica na Ilha dos Valadares, em Paranaguá e foi Fundada em 2004. Está voltada 
principalmente para as práticas de festividades da região, como o Fandango e o Boi de Mamão, 
a construção de instrumentos, apresentações artísticas e desenvolvimento de oficinas. 
Mandicuéra é como se chama o sumo extraído da mandioca no processo de produção da 
farinha. 
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enviou.” A dívida foi contraída em 2011 e, como o pagamento ou restituição não 

foram exigidos até agora, esse caso pode ser interpretado como o único nas vidas 

das caixas de “doação involuntária”.  

3.7 CAIXA BRINQUEDOS  

A Caixa brinquedos, ou Brinquedos Populares, começou a ser pensada no 

final de 2011, produzida ao longo de 2012 e passou a circular por meio dos 

empréstimos a partir de 2013. Esse período é marcado pelo aumento 

considerável da equipe de bolsistas da Ação Educativa. Andréia Prestes explicou 

que após a o evento da “Semana Artes de Mulher”, que ocorreu no final de 

setembro de 2011, foi decidido coletivamente que a Ação Educativa ocuparia a 

Sala Didático-Expositiva. “Isso ocorreu principalmente porque a gente começou a 

produzir muita coisa. Imagina você ter que mexer com tinta, colar, massinha, em 

um ambiente de Reserva Técnica”.  

A produção desse tipo de material estava prevista como parte do projeto de 

“Fortalecimento das Ações Educativas do MAE” - apresentado à PROEC. A 

previsão era de compor para a Coleção Manipulável, além das coisas compradas 

para as Caixas, um conjunto de jogos e brinquedos relacionados com o contexto 

das áreas de atuação do Museu. Nesse período de transferência, a primeira a se 

estabelecer na “salinha” da Ação Educativa foi Andréia. Depois veio a bolsista 

Karlla Deparis, seguida de Laura Rotunno e a equipe foi crescendo e tomando a 

constituição que tem hoje: 13 bolsistas, Andréia, atualmente como voluntária e as 

contribuições, fundamentais para o andamento das atividades, de Seu Eusio. 

Foi baseada nessas criações que a ideia de fazer uma Caixa com o tema 

de brinquedos foi se consolidando. Amanda Siqueira Torres Cunha, bolsista que 

na época era graduanda em Artes Visuais na UFPR, Laura Rotunno, graduanda 

de Ciências Sociais e Andréia foram as principais articuladoras.  

 

 

 

 

 



118 

 

  
 

   QUADRO 8 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA BRINQUEDOS 

Produzidas para a Coleção 
Manipulável 

Compradas para a Coleção 
Manipulável 

1. CM-29 (II) Dominó 6. CM-52 (IV) Vicho ra’anga Macaco 

2. CM-33 (IV) Jogo da memória 
grafismos indígenas 7. CM-93 (IV) Boneca Karajá 

3. CM-34 (II) Boneco jornal 8. CM-128 (II) Peteca 

4. CM-35 (II) Boneco jornal 
Emprestadas da Reserva Técnica 
do MAE 

5. CM-129 a e b (IV) Jogo da onça 
(tabuleiro e peças) 

9. IV-1473 Cesto paneiriforme 
Kaingang 

 
Emprestado para a Coleção 
Manipulável 

 10. CM-30 (II) Boneco Mamulengo 

                                                                                                        Fonte: Autora.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Dominó; Jogo da memória 
grafismos indígenas; Bonecos de jornal; Jogo da onça; Vicho 
ra’anga Macaco; Boneca Karajá; Peteca; Cesto paneiriforme 
Kaingang; Boneco Mamulengo. (Da esquerda para a direita e de 
cima para baixo) 

 

Figura 25 - Caixa Didática Brinquedos.  
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O dominó produzido com resina e os bonecos de jornal foram feitos por 

Amanda Torres. Como havia uma verba pequena para a compra de alguns 

brinquedos, cerca de 50 reais, a opção foi comprar material para criar os 

brinquedos na Ação Educativa. Amanda desenvolveu um passo-a-passo da 

feitura dos bonecos como sugestão de atividade da Caixa – os bonecos haviam 

sido feitos como teste da atividade e acabaram por complementar a Caixa.  

 O jogo da memória com grafismos indígenas foi feito por Laura Rotunno. 

Mas Andréia já havia feito uma pesquisa para o desenvolvimento dos carimbos 

com grafismo indígenas e foi com base nela que Laura se pautou para montar o 

jogo, esses, em especial, tiveram os grafismos da etnia Asurini do Tocantins 

como inspiração. O jogo da onça foi feito por Karlla Deparis, tanto o tabuleiro, 

nesse caso de tecido, com as peças em resina de modelagem.  Ela também já 

havia feito o xadrez da Congada da Lapa.   

 A Vicho ra’anga de macaco tem a mesma procedência daquelas que 

compõe a Caixa Paraná, a partir da pesquisa dos professores Miguel Naveira e 

Laura Pérez Gil junto dos Guarani Mbyá na Ilha da Cotinga, em Paranaguá. A 

boneca Karajá compõe a coleção que foi comprada em Brasília, em 2010, na loja 

Artíndia, da FUNAI. A peteca foi comprada por Andréia em uma loja no centro de 

Curitiba. A única referência encontrada do cesto paneiriforme foi nos livros tombo, 

físico e digitalizado, indicando apenas que se trata de cestaria Kaingang oriunda 

da Coleção DEAN.  

 O boneco Mamulengo58 é um empréstimo de Andréia Prestes, foi um 

presente para seu filho, mas que acabou compondo a Caixa. “Comprei para o 

Moreno em Recife, e daí havia emprestado para a Caixa [...] vai ser dessas coisas 

que acabarei doando.” Além desse boneco, Andréia emprestou um boneco, 

chamado de Mané Gostoso, de mesma procedência que foi para a Caixa 

Brinquedos de Paranaguá.  

                                                           
 

58
 O “Mamulengo” teria sido introduzido em Pernambuco, fortemente ligado ao boneco europeu e 
às temáticas do catolicismo alegórico da Idade Média, mantendo fortes características da 
comicidade popular. (CRUZ, 2006, p.55). 
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O material de apoio dessa Caixa possui - além da proposta de atividade já citada 

da feitura dos bonecos de jornal – a matriz do jogo da memória, que pode ser 

replicada, um caça-palavras e instruções sobre o jogo da onça. Catálogo de 

peças e um texto que fala da experiência de brincar como um ato criativo que é 

praticado em diferentes contextos culturais e não depende da idade dos 

brincantes.  

3.8 CAIXA MÚSICA 

A Caixa Música seguiu passos parecidos da Caixa Brinquedos, a partir do 

estímulo de criação e feitura de coisas pela equipe da Ação Educativa de Curitiba. 

Seu início também foi sugerido e incentivado pela então bolsista e graduanda em 

Artes Visuais na UFPR, Sabine Janzen, que é musicista. Junto dela, Laura 

Rotunno, Andréia Prestes, Gabriela Barchechen, aluna do curso de Ciências 

Sociais da UFPR e Karina Machado, graduanda em Pedagogia, começaram a 

pensar em sua constituição, em 2012.  

Laura Rotunno foi até a Reserva Técnica do MAE na busca por algo do 

acervo que pudesse integrar a Caixa, mas tanto a equipe da Unidade de 

Etnologia como da Cultura Popular não consideraram os empréstimos viáveis. A 

partir disso, a proposta inicial de feitura das coisas passou a ser executada, assim 

como a compra de alguns instrumentos e miniaturas para a Caixa. Karina 

Machado explicou que elas fizeram uma pesquisa de preços nas lojas do centro 

de Curitiba, a verba também era de apenas 50 reais.  

A Caixa só passou a circular em 2014 porque, com exceção de Andréia, 

todas as bolsistas envolvidas saíram. Sabine Janzen deixou a UFPR para cursar 

Música na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Laura Rotunno concluiu a 

graduação, Gabriela Barchechen deixou a Ação Educativa e Karina Machado foi 

fazer intercâmbio acadêmico em Portugal. Foi no retorno de Karina ao MAE que o 

material feito voltou a ser composto e a Caixa passou a ser emprestada.   
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QUADRO 9 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA MÚSICA 

Produzidas para a 
Coleção 
Manipulável 

Compradas para 
a Coleção 
Manipulável 

Doadas para a 
Coleção 
Manipulável 

1.CM-143 (II) 
Miniatura de Caxixi 

7.CM-111(II) 
Miniatura de 
rabeca 

16.CM-142(II) 
Caixa de fósforos 

2.CM-148 (II) 
Miniatura de 
Xequerê  

8.CM-116 e 117 (II) 
Miniatura de 
tamanco Fandango  

17.CM-144 (II) 
Miniatura de 
chaleira e cuia 

3.CM-149 (II) 
Miniatura de 
Xequerê 

9.CM-152 (IV) 
Miniatura de flauta 
Andina 

18.CM-145 (II) 
Chocalho de pote 
de plástico 

4.CM-159 (II) 
“Mapa musical do 
Paraná” 

10.CM-153 (IV) 
Miniatura de 
charango 

19.CM-146(II) 
Miniatura de 
tamanco holandês 

5.Dedoches 
11.CM-154(IV) 
Flauta de Pã 

20.CM-150 (II) 
Miniatura de 
berimbau 

6.Peças de feltro 
12.CM 155(IV) Rói-
rói Berra boi 

21.CM-151(IV) Pau 
de chuva 

 
13.CM-156 (IV) 
Pandeiro  

 

14.CM-157(II) 
Miniatura de 
saxofone  

 

Emprestadas da 
Reserva Técnica 
do MAE  

 
15. IV-2854 Caxixi 
Kaingang  

                                                  Fonte: Autora. 
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A miniatura de caxixi foi feita por Andréia Prestes. As miniaturas de 

xequerê foram criação de Andréia e Sabine Janzen. As cabaças foram compradas 

e envernizadas. Sabine fez a primeira trama de miçangas e Andréia seguiu o 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Miniatura de Caxixi; Miniaturas de Xequerê;“Mapa musical do 
Paraná”; Dedoches; Peças de feltro; Miniatura de rabeca; Miniatura de tamanco Fandango; 
Miniatura de flauta Andina; Miniatura de charango; Flauta de Pã;  Rói-rói Berra boi; Pandeiro; 
Miniatura de saxofone; Caxixi; Caixa de fósforos; Miniatura de chaleira e cuia; Chocalho de 
pote de plástico; Miniatura de tamanco; holandês; Miniatura de berimbau; Pau de chuva. (Da 
esquerda para a direita e de cima para baixo) 

 

 

Figura 26 - Caixa Didática Música.  
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modelo. “Mapa musical do Paraná” foi concebido e desenhado por Sabine. Mas 

as ideias partiram de todas as bolsistas. Ele também é a atividade da Caixa. As 

peças de feltro, que fazem parte da atividade do mapa e os dedoches foram feitos 

coletivamente com a ajuda de Karlla Deparis.   

As miniaturas de rabeca e de tamanco fandango fazem parte da compra 

(que ainda não foi paga) feita por Bárbara Furquim, confeccionadas por Poro, da 

Associação Mandicuéra, de Paranaguá.  A miniatura de flauta Andina, charango e 

saxofone, Flauta de Pã, Rói-rói Berra boi, Pandeiro foram compradas em locais 

diversos, mediante a pesquisa de preços feita pelas bolsistas. Essas miniaturas 

eram chaveiros e compõe a atividade com o Mapa.  

O caxixi Kaingang é oriundo da primeira feita pelo professor Miguel Naveira 

e Andréia Prestes. Assim como as outras coisas, foi registrado no livro tombo da 

Reserva Técnica do MAE por engano.   

As miniaturas de chaleira e cuia, berimbau e tamanco holandês e o pau de 

chuva foram doações de Andréia, que afirma ser fã de miniaturas. O tamanco ela 

comprou em uma feira para ser seu chaveiro, achou que não ia funcionar para 

isso, pois tinha medo de perder e o guardou pensando em posteriormente 

customizar uma boneca holandesa. Quando Sabine estava fazendo o mapa, 

Gabriela Brachechen sugeriu que sua cidade natal, Arapoti, que fica na região 

centro-leste do Paraná, fosse contemplada no mapa. O lugar tem muitas festas 

organizadas por imigrantes e descendentes de holandeses que se estabeleceram 

ali a partir da década de 1960. Andréia se lembrou do chaveiro de tamancos que 

estava guardado e trouxe como doação.  O pau de chuva Andréia aprendeu a 

fazer em uma oficina de música.  

 O chocalho de pote de plástico foi feito como teste de uma atividade por 

Karina Machado. “Não era para por, achei que ficou um pouco feio, era só pra 

testar mesmo. Levei um susto quando voltei de Portugal e vi que ele estava 

compondo a Caixa. Aí ele ficou”. A caixa de fósforos foi feita por Moreno Prestes. 

“Ele fez na escola e deu para a Laurinha (Rotunno) quando foi comigo na sala da 

Ação Educativa. Depois nós decidimos colocar na Caixa”. 
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 O material de apoio é formado por: proposta de cantoria de lenga-lenga 

musical, que se baseia na repetição e acréscimo de versos, da música a “Loja do 

Mestre André”, texto de apoio com sugestões sobre as atividades que podem ser 

desenvolvidas a partir do mapa, sugestão de produção de instrumentos com 

materiais recicláveis, catálogo de instrumentos da Caixa, texto de apoio com 

contextualização histórica e social sobre a música, lista de falando sobre alguns 

instrumentos utilizados em manifestações culturais e religiosas no Brasil; texto 

sobre o fandango e três vídeos. São eles: um clip da banda de rap Brô Mc's, 

composta por índios Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, um compilado de 

vídeos feito pelas bolsistas, sobre música no Paraná e um vídeo com cenas do 

filme Baraka, de 1992, realizado por Ron Fricke. 

3.9 NOVOS CONTEXTOS, OUTRAS CAIXAS 

A possibilidade de pensar em temas e desenvolver Caixas Didáticas para o 

MAE fez com que os bolsistas passassem a ter inúmeras ideias de novas 

criações. Andréia Prestes disse que muitos dos bolsistas que ingressavam na 

equipe da Ação Educativa demonstravam esse desejo. “A minha orientação era 

de fazer um projeto e depois, em conjunto com os outros bolsistas e com os 

coordenadores das unidades do Museu, pensar na viabilidade e adequação do 

tema proposto”.  

Nesses trâmites, apenas um projeto foi totalmente desaconselhado e 

impedido de ter prosseguimento. Segundo Andréia, eram três bolsistas que 

ficaram um curto período na Ação Educativa, dois de informática e um de 

Ciências Sociais: “Eles queria fazer uma Caixa chamada de ‘tecnologia’, mas 

amparada em uma perspectiva evolucionista, baseada em objetos e suas 

‘utilidades práticas’. Queriam desmembrar a Caixa Cultura Popular, retirando 

algumas coisas dela”. Um dos trechos do projeto orienta: “Atualmente podemos 

dizer que a capacidade produtiva atingida pela humanidade consegue superar 

momentos anteriores, onde tínhamos técnicas menos desenvolvidas, que 

geravam resultados menores.” (PROJETO DA CAIXA TECNOLOGIA, Acervo da 

Unidade de Ações Educativas Curitiba - MAE UFPR, 2012)  
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Andréia também explicou para esses bolsistas que aquilo que queriam 

fazer se baseava muito na primeira exposição do Museu, “Roteiro evolutivo das 

técnicas”, e que na atualidade, tendo como base as metodologias e teorias 

antropológicas contemporâneas, seria impossível produzir algo nesse sentido. 

Outras ideias sobre produções surgiram, mas acabaram não sendo consolidadas 

por motivos diversos: Karlla Deparis tinha o desejo de fazer uma Caixa exclusiva 

sobre os povos indígenas do Paraná e Mylena Mattos, graduanda em Ciências 

Sociais, pensava em desenvolver algo que se relacione com mitos ameríndios.  

Já a Caixa Gênero, passou a ser pensada a partir dos desdobramentos da 

Caixa Adornos e Beleza. “Havia uma questão de gênero que ficava implícita a 

partir daqueles materiais, aí decidimos começar a pensar em recorte que até hoje 

ainda não foi totalmente definido”, explicou Andréia. A Caixa Gênero já possui 

uma série de coisas, mas falta um amparo teórico. Bárbara Rodrigues, Bianca 

Hammerschmidt e Gabriela Barchechen, graduandas em de Ciências Sociais 

começaram a desenvolver a pesquisa. O problema, segundo Andréia, é que todas 

as bolsistas que tinham o desejo de trabalhar com o material acabaram saindo do 

MAE e, atualmente, por causa dos compromissos do doutorado, ela não 

consegue mais fazer nada sozinha.  
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QUADRO 10 - PROCEDÊNCIA DAS COISAS DA CAIXA GÊNERO 

Compradas para a 
Coleção 
Manipulável 

Doadas para a 
Coleção 
Manipulável 

Emprestada da 
Reserva Técnica 
do MAE 

1. CM-41 (IV) Tanga 
Waimiri-atroari 

7. CM-119 (IV) Colar 
de bambu, açaí e 
coquinho Kaingang 

15. IV-1992 Pá de 
beiju semilunar 
Kamayurá 

2. CM-42 (IV) 
Pulseira de Tucum 
de recém-nascido 
Zoró 

8. CM-121 (IV) Colar 
coquinho e rosário 
queimado Kaingang 

 

3. CM-43 (IV) 
Pulseira de 
sementes 
Hixkaryana 

9. CM-122 (IV) Colar 
semente de melancia 
e açaí Kaingang 

 

4. CM-44(IV) Brinco 
masculino Kayapó 

10. CM-123 (IV) 
Colar de madeira 
Kaingang 

 

5. CM-45 (IV) Colar 
de sementes 
Wayana 

11. Bebida de Cataia 
Barra da Ararapira 

 

6. CM-46 (IV) 
Gargantilha de 
sementes Wayana 

12. Capa de 
almofada de crochê e 
ponto cruz 

 

 13. Lenço bordado 

 

 
14. Toalhinha de 
crochê 

 

 
Fonte: Autora. 
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Fonte: Autora – MAE UFPR. Tanga Waimiri-atroari; Pulseira de Tucum de 
recém-nascido Zoró; Pulseira de sementes Hixkaryana; Brinco masculino 
Kayapó; Colar de sementes Wayana; Gargantilha de sementes Wayana; 
Colar de bambu, açaí e coquinho Kaingang; Colar coquinho e rosário 
queimado Kaingang; Colar semente de melancia e açaí Kaingang; Colar de 
madeira Kaingang; Bebida de Cataia Barra da Ararapira; Capa de almofada 
de crochê e ponto cruz; Lenço bordado; Toalhinha de crochê; Pá de beiju 
semilunar Kamayurá. (Da esquerda para a direita e de cima para baixo) 

  

 

 

Figura 27 - Caixa Didática Gênero.  
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A tanga Waimiri-atroari, pulseira de tucum de recém-nascido Zoró, pulseira 

de sementes Hixkaryana, brinco masculino Kayapó, colar de sementes Wayana, e 

gargantilha de sementes Wayana foram comprados por Andréia em janeiro de 

2011, no site da Iandé - Casa das Culturas Indígenas59. A verba de que a Ação 

Educativa dispunha para essa compra foi oriunda do Fundo de Desenvolvimento 

Acadêmico da UFPR.  A nota fiscal indica o valor pago pelas coisas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os colares Kaingang fazem parte do acervo já mencionado da Coleção 

Manipulável de coisas doadas para a Ação Educativa pela vice-cacique Jovina 

                                                           
 

59
 Helena Shizue Yamanaka, um das proprietárias da loja Casa das Culturas Indígenas, trabalhou 
na FUNAI. 

Fonte: Autora – Arquivo da Unidade de Ações 
Educativas Curitiba MAE UFPR 

Figura 28 - Nota fiscal de compra no site Iandé, feita por 
Andréia Prestes em 2011. 



129 

 

  
 

Renha-ga de Oliveira, da aldeia Kakané-Porâ.  A bebida de Cataia e as folhas, da 

Barra da Ararapira, foram doadas em 2014, por Tassiane Correa Fontoura, ex-

bolsista do MAE e graduanda em Ciências Biológicas. A capa de almofada de 

crochê, lenço bordado e toalhinha de crochê e ponto cruz vieram da casa de 

Andréia. O lenço foi feito por Andréia a partir dos ensinamentos de sua mãe 

quando ela tinha entre nove e dez anos de idade. “Acredite, estava fazendo meu 

enxoval de casamento”. A capa de almofada foi presente de casamento de uma 

tia de Andréia. A tia fez o crochê e Andréia complementou com o bordado.  A 

toalha foi feita por Andréia, já adolescente e também era para seu enxoval. “Na 

verdade, eu trouxe essas coisas para a ‘Semana Artes de Mulher’ e acabei 

doando para a Ação educativa, quando pensamos na Caixa Gênero, resolvi incluí-

las”.  

A pá de beiju semilunar Kamayurá foi emprestada do acervo do MAE pelo 

professor Miguel Naveira. No registro do livro tombo a informação é que ela é 

oriunda da coleção DEAN. Foi adquirida por Vladimír Kozák, por meio de compra, 

no Mato Grosso - Rio Kuluene, em agosto de 1953.  

Outra caixa que começou a ser desenvolvida surgiu a partir do projeto 

Sunguilar, de contação de narrativas africanas, desenvolvido pela Unidade de 

Ações Educativas do MAE em 2013. O nome do projeto, “Sunguilar”, é de origem 

do povo Kimbundu, que significa “passar o tempo contando histórias”. “A ideia era 

congregar os contos que reunimos para o projeto com uma Caixa. Passei a 

buscar por bonecas e outros artefatos que poderiam ser usados em sites de 

vendas de arte africana”, explicou Andréia.  

Contudo, como as verbas utilizadas para a compra haviam se encerrado e 

não caberia mais lançar mão de justificativa para a aquisição, havia a 

necessidade de fazer três orçamentos de cada coisa a ser comprada. “Como eu 

poderia orçar três vezes uma coisa que é única? Que só vende em determinado 

site ou local? Acabei comprando uma boneca com meu dinheiro e doei para a 

Coleção Manipulável”. Andréia se refere à boneca Ndebele da África do Sul. A 

boneca Akwa BA, povo Ashanti de Gana, foi um “achado” de Estevão Prestes, 

casado com Andréia. “Ele viu em uma loja perto da Praça Osório e me avisou. Fui 
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o mais rápido que pude, pois quando procurei, não havia achado nada nos sites 

nacionais. Comprei com meu dinheiro e também doei para a Coleção 

Manipulável”. Andréia pensou na possibilidade de produzir réplicas, começou com 

um modelo semelhante a uma boneca Ndebele, que foi deixada um pouco de 

lado, por conta das outras atividades da Ação Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há ainda as ideias de produção de caixa que não partiram diretamente de 

bolsistas do MAE. Em 2013, ao emprestar a Caixa de Cultura Popular, uma das 

professoras do projeto com a SME sugeriu aos alunos o desenvolvimento de uma 

das atividades propostas – de trazer os avós para contar histórias na escola. Uma 

das alunas levou seu avô, que tem origem árabe e é considerado pelos netos 

como um excelente contador de histórias. Ele gostou da concepção da Caixa e, 

por intermédio de sua neta, doou algumas coisas pessoais, pedindo que o MAE 

pensasse em algo relacionado com os imigrantes e descendentes árabes no 

Paraná. A professora que propôs a atividade, de origem judia, partindo dessa 

ação e com o mesmo intuito, doou coisas pessoais que se relacionam a religião e 

costumes judaicos. Andréia Prestes não encontrou a referência de nomes e datas 

dessas pessoas. No registro da Coleção Manipulável, todas as coisas por eles 

doadas foram registradas apenas como “doação professora SME”. As doações 

 
 
 
Figura 29 - Acervo da Coleção Manipulável.  

 

Fonte: Autora – MAE UFPR. Boneca Ndebele África do Sul; Boneca Akwa ba 
povo Ashanti de Gana; Réplica de Ndebele que está sendo feita por Andréia 
Prestes.(Da esquerda para a direita). 
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que estão guardadas na salinha ficaram conhecidas pela equipe como as coisas 

da “professora judia” e do “avô árabe”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda não há uma previsão de desenvolvimento da Caixa que tenha como 

tema a imigração árabe e os judeus estabelecidos no Paraná, mas aliado a isso, a 

possibilidade de desenvolver um material que aborde temas ligados a aspectos 

religiosos já aparece com maior recorrência. No começo, a orientação dos 

coordenadores das Unidades para a criação das Caixas do MAE era que temas 

que remetessem a religiosidade ficariam fora das possibilidades de produção. 

Andréia diz que isso se deu porque a religião foi considerada pela equipe como 

assunto “delicado” e que exige cuidados nas formas de abordagem junto aos 

alunos. “Contudo, a maior demanda por uma Caixa com esse viés está partindo 

dos próprios professores. Então, é uma possibilidade que deve ser bem avaliada.” 

Das coisas doadas, a Masbaha60; as fotos do grupo de dança árabe e o fumo 

                                                           
 

60
 A masbaha, geralmente, é usada para fazer Dhikr - técnica de memorização através da 
repetição, como dos 99 nomes de Allah. Pode ser composta por um conjunto de 33 ou 99 
contas e pode ser usadapor homens e mulheres, sempre entre as mãos, nunca em torno do 
pescoço ou punhos.   

Fonte: Autora – MAE UFPR. Masbaha; Mapa de Israel; Quipá; Caracteres hebraicos; Foto I 
grupo de dança árabe; Foto II grupo de dança árabe; Hagadá de Pessach, Fumo árabe. (Da 
esquerda para a direita e de cima para baixo) 

Figura 30 – Doação para a Coleção Manipulável.  
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foram doados pelo avô da aluna.  O mapa de Israel; o quipá61; caracteres 

hebraicos e o Hagadá de Pessach62 foram as doações da professora.  

Outra relação estabelecida se deu em maio de 2014, quando levei a Caixa 

Adornos para mostrar sua composição para meus colegas da disciplina de 

Laboratório Etnográfico II, voltada para métodos de pesquisa em antropologia e 

ministrada pela professora Eva Scheliga. Foi nesse dia, no retorno a Sala 

Didática-Expositiva que encontrei com William Barbosa – graduando do curso de 

Pedagogia da UFPR e participante do Movimento Negro em Curitiba, casado com 

Neli Gomes, doutoranda em Sociologia do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia (PPGS) da UFPR. Ambos trabalham e desenvolvem oficinas ligadas à 

temática de beleza e estética negra e cultura afro-brasileira. A pesquisa de Neli 

Gomes da Rocha no doutorado também trata de aspectos ligados a estética 

negra brasileira acerca dos cabelos.  

Nesse encontro com William, ele pediu para que abrisse a Caixa Adornos e 

pudesse ver sua composição. Perguntou se havia algo com tema específico sobre 

adornos e estética negra nessas produções, eu expliquei que não, mas que uma 

das ex-bolsistas da Ação Educativa, Kênia Cristina, graduanda em Artes Visuais 

na UFPR, que realizou por inúmeras vezes as oficinas de trança nas atividades 

da Sala Didática - expressava para Andréia Prestes o desejo em constituir uma 

Caixa com temática específica sobre beleza negra e cabelos afro. Com essas 

informações, William e Neli passaram a estabelecer relação com a equipe da 

Ação Educativa. Andréia Prestes, Neli Rocha e Kênia Cristina fizeram uma 

reunião e trocaram textos para serem usados como amparo teórico de um projeto 

futuro.  

 

 

                                                           
 

61
 O quipá é uma cobertura da cabeça, semelhante a um chapéu, utilizado pelos homens judeus 
principalmente em ocasiões solenes e de devoção religiosa. 

62
 O Hagadá de Pessach é o texto lido na noite do Pessach – conhecida como a "Páscoa judaica” 
ou "Festa da Libertação" que e celebra a fuga dos hebreus da escravidão no Egito.  
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3.10 DINÂMICAS E TRANSFORMAÇÕES 

Em momentos anteriores dessa pesquisa afirmei que minha perspectiva 

inicial sobre as formas de concepção e criação das Caixas Didáticas do MAE era 

demasiadamente simples ou mesmo ingênua. “Abrir” as Caixas para olhar seus 

arranjos contribuiu para apreender as dinâmicas que envolvem esses fazeres – 

isso sem o intuito nem a pretensão de esgotar o assunto, mas admitindo que o 

panorama aqui apresentado é uma das muitas possibilidades de abordagem.  

Dos conjuntos analisados, um total de 117 coisas, 37 foram emprestadas 

da Reserva Técnica, 34 foram adquiridas por meio de compra, 27 foram doadas, 

14 produzidas pelos próprios bolsistas e 5 emprestadas. Ou seja, a maior parte 

das coisas desses materiais não provém do empréstimo da Reserva Técnica. 

Existe uma série de práticas, atividades e conhecimentos que são acionados e 

envolvidos nessas criações. Mais ainda, essas divisões sobre a procedência das 

coisas podem indicar tanto aspectos das formas de trabalho da equipe da Ação 

Educativa, como questões mais abrangentes sobre o Museu e até mesmo o fazer 

antropológico.  

Nesse sentido, a primeira reflexão que parte dessas constituições sugere 

um olhar mais amplo sobre as práticas do próprio MAE e suas transformações. 

Pode-se pensar que a instituição que tem seu início vinculado à exposição “O 

roteiro evolutivo das técnicas”, que perdurou até 1995, não é mais a mesma que 

busca junto aos Guarani Mbyá a constituição de um acervo com fins de garantir 

que não só a visibilidade e representatividade desse povo, mas a própria 

diversificação de seu conjunto.  

Essas transformações se vinculam as orientações ou “pistas” recebidas no 

começo desse estudo, como a referência da chamada nova museologia, mas vão 

além desses parâmetros. Ater-se ao trabalho de feitura das Caixas fez com que 

parte da composição do acervo do Museu fosse exposta e relacionada com os 

apontamentos feitos por Sthratern (1990/2014) sobre o “período de abandono” 

dos antropólogos no que se refere à coleta e importância das coisas materiais em 

suas pesquisas e do ressurgimento do interesse ou de novos redirecionamentos 
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dos chamados estudos sobre a cultura material, como Miller (2007; 2013) e 

Gonçalves (2007) ressaltam. 

Isso pode ser observado tanto a partir das ressalvas acerca dos 

empréstimos de coisas do acervo para as Caixas – por se consistir em grande 

parte por peças de longa data – e das procedências daquelas que foram 

emprestadas. Em geral, pesquisadores e antropólogos que coletaram, trocaram, 

venderam ou doaram grande parte dessas coisas que o MAE abriga, 

principalmente entre as décadas de 1950 e 1960.  De alguma forma, mantinham 

relações entre si ou com projetos maiores, como os encabeçados por Darcy 

Ribeiro na consolidação dessas atividades de coleta e classificação.  

 Nas informações do livro tombo digitalizado da Unidade de Etnologia do 

MAE, por exemplo, não foram encontrados registros de entrada, seja por meio de 

compra ou doação, entre 1963 até 2005 – ausência que pode indicar justamente o 

abandono dos antropólogos por considerar esses artefatos como meras 

ilustrações.  

As entradas mais recentes registradas nesse livro são oriundas de doações 

de coleções particulares – como a de Eduardo Canó, em 2006 – e de 

antropólogos que mantém relações mais estreitas com o Museu, a partir de 2013 

– como a Coleção Guarani Mbyá, proporcionada por meio da pesquisa dos 

professores Miguel Naveira e Laura Pérez Gil. Se essas novas entradas podem 

ser pensadas como uma “retomada” de interesse nessas coisas materiais pelos 

pesquisadores, pode-se supor que dificilmente irão se dar nos mesmos moldes e 

a partir dos mesmo códigos anteriores na constituição do acervo do MAE. Visto 

que antropologia e antropólogos transformaram ou rearranjaram suas teorias e 

métodos, o que implica em mudança nas formas de aquisição de acervo 

etnográfico. Contudo, como enfatiza Van Velthem (2012), uma vez coletados a 

partir do trabalho de campo de cientistas e antropólogos e levados aos museus 

“os elementos coletados se tornam, por definição, objetos etnográficos”. (VAN 

VELTHEN 2012, p.54) 
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A classificação e a recontextualização, que transformam as coisas em 

“coisas etnográficas”, podem ser usadas para pensar sobre as restrições dos 

empréstimos do acervo da Reserva Técnica. Isso porque, ao mesmo tempo em 

que o MAE estabelece novas formas de diálogo e busca democratizar suas 

coisas, propondo inclusive a criação de um material manipulável, tem que lidar 

com esses estatutos de bens que se tornaram patrimônio da instituição, muitos 

deles fragilizados devido à ação do tempo e condições climáticas desfavoráveis 

ao longo de muitos anos e, por mais contraditório que soe, precisam ser 

minimamente resguardados.  

Assim, é a partir desse panorama que as várias outras formas de 

aquisições podem ser vislumbradas. A opção pela compra, que por esbarrar em 

aspectos burocráticos que envolvem recursos financeiros, se desdobrou em 

feitura, doação e empréstimo de coisas. Retomando Appadurai (2008), “somente 

pela análise destas trajetórias podemos interpretar as transações e os cálculos 

humanos que dão vida as coisas” (Idem, p.17). 

 No tocante as formas mais particulares de produção da Ação Educativa, 

essas criações se aproximam de práticas de improviso. Longe de ser 

compreendido como uma falta ou um arranjo mal feito, mas resultado da ação 

frente a um conjunto de fatores que não podem ser sobrepujados. Embora 

escreva a partir de outro contexto, são sugestivas as palavras de Sautchuk 

(2009): 

Mais que uma relação com modelos estéticos e padrões de execução, a 
improvisação coloca o sujeito em interação com o tempo, com as ações 
de outros sujeitos e com outros fatores da situação. Assim as habilidades 
do improviso não são previamente contidas na pessoa: são sempre 
relativas às interações nas quais o agente toma parte. E são as 
habilidades que permitem que o indivíduo faça parte do ordenamento 
das dinâmicas sociais.  (Idem, p.65). 

 

 Ainda, a doação, os empréstimos de bens pessoais, as formas de fazer e 

arranjar, buscar coisas a partir de outros caminhos para além dos institucionais, 

podem se ligar a esse conjunto de habilidades improvisadas pela equipe, em face 

dessas interações. Basta relembrar que seu início se deu a partir do desejo de 

utilizar gavetas vazias.  
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Contudo, pensar as Caixas e suas coisas a partir dessas características 

não significa deixar de problematizar algumas das escolhas que se desenrolaram 

a partir desses improvisos, como a “estratégia” utilizada devido a não inclusão de 

acervo dos Xetá na Caixa Paraná, como foi descrita por Karlla Deparis, ou o uso 

de lendas como proposta de atividade na composição da mesma Caixa.  No caso 

sobre os Xetá, a opção por ressaltar a falta de coisas e conectá-las a questões 

que versam sobre o extermínio desse povo torna-se delicada, visto que essas 

posturas esbarram em questões políticas e que envolvem a busca pelo 

reconhecimento e garantia de direitos: 

Além da demanda por reaverem parte de suas terras, estes solicitam do 
poder público, Secretaria de Educação do Estado do Paraná um 
atendimento específico e diferenciado de educação escolar indígena 
bilíngüe Português/Xetá, além do ensino da história Xetá na escola, 
produção de literatura e materiais didáticos que retratem a realidade do 
povo, trazendo inclusive a memória coletiva da antiga sociedade narrada 
por seus pais. Acreditam que a escola é uma instituição que pode 
contribuir com suas lutas. Os Xetá não querem mais aparecer na 
história, nos livros e na imprensa, como um povo extinto. (ARAUJO; 
FAUSTINO, 2010, p.4). 

 

 Ainda, a exposição detida apenas no povo sobrevivente ao extermínio, 

pode, mesmo que sem intenção ou de forma implícita, comprometer a 

autodefinição requerida por seus descendentes. Como destaca Carmen Lúcia da 

Silva (2006), “os Xetá também têm seu próprio modo de se auto-reconhecer, de 

reconhecer o igual e excluir aqueles que adotam. Quem define se uma criança, 

jovem, ou adulto é Xetá são eles.” (Idem, p. 50) 

Sobre a escolha das lendas, a explicação de Karlla Deparis sobre a não 

diferenciação que fazia entre os termos e as implicações de seus usos se adequa 

ao que Aracy Lopes da Silva (1995) comenta. “Mitos indígenas têm sido 

frequentemente utilizados como recurso pedagógico e como material primário 

para a publicação de coletâneas de ‘lendas indígenas’ ou de livros de histórias 

para crianças.” (Idem, p.317). Segundo a autora, as lendas se valem da 

“adequação” de narrativas orais, são reelaboradas a partir de formas de 

expressão, racionalidade e de um ordenamento lógico que nos é familiar – uma 

espécie de tradução. Contudo, essas questões se ligam a um conhecimento 
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especializado, da antropologia, antropólogos e de etnólogos, e acabam sendo 

tomados como sinônimos no cotidiano, principalmente em contextos escolares 

sem maiores problematizações. 

Sobre essas especificidades de campo, vale lembrar que os trabalhos 

desenvolvidos com as Caixas congregam uma atividade interdisciplinar, mas que 

ao mesmo tempo, se filiam a determinados conhecimentos característicos e a 

elementos subjetivos de seus criadores. Por isso, as negociações, rearranjos e 

alterações, como no caso da Caixa Arqueologia, que foi refeita e talvez daí 

decorra também o “entendimento nativo” de que finalizar uma Caixa não indica 

necessariamente que ela se manterá intacta.  

Essas transformações e novas composições podem ser olhadas tanto a 

partir de seus produtores e criadores, como foi feito na primeira Caixa piloto, que 

passou por divisão e readequação, como por meio das circulações, que 

resultaram em ideias de produção de novas Caixas, doação de coisas pessoais, 

reuniões e encontros visando estabelecer parâmetros comuns para possíveis 

projetos futuros. Essas últimas, partindo “de fora do Museu”, ao que indica, 

suavizaram os vínculos iniciais estabelecidos a partir das temáticas ligadas ao 

acervo do MAE. Já que a possibilidade de constituir um arranjo com assuntos que 

não são expressos a partir do acervo etnográfico se tornou patente. Nas palavras 

de Ingold (2012), podem demonstrar as dinâmicas que se dão a partir dos fluxos 

dessas coisas no mundo.   

Também, as observações aqui expostas, das apreensões e dinâmicas que 

congregam passos maiores relacionados às modificações pela qual o MAE 

passou nos últimos anos, dos aspectos que se ligam com sua história institucional 

e trajetória e as práticas mais próximas do cotidiano da Ação Educativa foram 

possibilitadas por meio da busca pelas biografias das coisas e suas Caixas, que 

condicionaram em grande medida essa pesquisa a partir de seus fluxos de vida e 

dos processos que determinaram seus caminhos.  
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4. ALGUMAS CAIXAS E VÁRIOS CONTEXTOS 

 Durante a pesquisa acompanhei muitas das atividades relacionadas aos 

trabalhos desenvolvidos pela Ação Educativa e na Sala Didático-Expositiva; 

visitas guiadas pelos bolsistas, oficinas voltadas para os alunos e reuniões com 

professores. Em muitas dessas ocasiões as Caixas se fizeram presentes. Em 

outros momentos, acompanhei a circulação dessas Caixas em espaços fora do 

Museu. Também, por quatro vezes, me prestei ao papel de interlocutora desses 

materiais. Isso sem contar o contato prévio que havia estabelecido antes mesmo 

de desenvolver o projeto que acabou se desdobrando nesse estudo. 

 Como já havia mencionado, levei a Caixa Adornos para mostrar aos 

colegas da disciplina de Laboratório Etnográfico, no primeiro semestre de 2014. O 

pedido feito pela professora Eva Scheliga, vinculada ao Departamento de 

Antropologia da UFPR, ocorreu porque essa cadeira tinha como objetivo 

compartilhar o desenvolvimento de nossos projetos e andamento das pesquisas. 

As caixas, que se tornaram tema recorrente nesse ambiente, precisam ser vistas, 

além de contadas em seus detalhes. Depois, fui chamada por duas vezes para 

apresentar o material para alunos do próprio curso de Ciências Sociais – uma 

atividade com bolsistas ingressantes no Pibid de Sociologia, do qual faço parte, a 

pedido do professor que coordenada um desses subprojetos, Rafael Bezerra. E 

em outro momento, uma atividade da Semana Acadêmica de Ciências Sociais, 

que envolveu a visita na Sala Didático-Expositiva e a apresentação de algumas 

das criações da equipe da Ação Educativa. Em ambos os casos, a Caixa Paraná 

foi utilizada. A última saída foi a convite de Neli Gomes da Rocha, doutoranda de 

Sociologia do PPGS da UFPR, para integrar uma oficina no Colégio Estadual 

Roberto Langer Júnior, no bairro Boqueirão, em Curitiba, levando conosco a 

Caixa Adornos. 

 Como já foi pontuada, a intenção inicial era apreender os usos das Caixas 

e os aspectos que congregassem a chamada educação patrimonial. Assim, uma 

das metas seria o acompanhar de forma intensa as atividades que se pautassem 

no uso desses materiais, principalmente em contextos escolares.   Com os 

redirecionamentos tomados, se voltando para as formas de criações, reflexo das 
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atividades de campo, e da aproximação com as coisas e as Caixas bem como 

interesse por traçar suas biografias, rastrear esses empréstimos nestes termos 

deixou de ser um dos focos principais da pesquisa, mas não foi preterido. Isso 

porque, os empréstimos, circulações e usos fazem parte desses arranjos 

biográficos e, por se ater em aspectos distintos ou não contemplados nos 

processos que envolvem a criação e produção de Caixas, contribuem para 

ampliar o panorama das inúmeras facetas que envolvem coisas, suas formas 

concretas e seus fluxos.   

 A opção, então, não foi acompanhar todos os empréstimos e saídas 

possíveis, nem buscar pautar essa descrição se valendo da totalidade das 

observações feitas, mas discorrer sobre algumas dessas experiências, 

ressaltando aspectos que se coadunam com a proposta aqui apresentada. 

 Para compor esse capítulo final foram elencadas duas atividades 

orientadas por Andréia Prestes com o intuito de demonstrar para professores da 

educação básica como as Caixas são compostas e como eles próprios poderiam 

criar materiais semelhantes, a partir das Caixas Paraná e Música. Ainda, a 

atividade feita por uma das professoras participantes do projeto “O MAE visita a 

escola”, com alunos do 5º ano em uma escola municipal de Curitiba, com a Caixa 

Adornos. Por fim, a apresentação da Caixa Cultura Popular feita por dois bolsistas 

da Ação Educativa para um grupo de adultos, portadores da síndrome de pós-

pólio que se reúnem periodicamente no Prédio Histórico da UFPR.   

4.1 OFICINA DA AÇÃO EDUCATIVA CURITIBA PARA PROFESSORES DE 

ANTONINA 

 

Andréia Prestes me avisou com dois dias de antecedência que iria ocorrer 

uma oficina de formação sobre as Caixas Didáticas para professores de Antonina. 

O contexto da viagem foi explicado como parte dos preparativos para o Festival 

de Inverno da UFPR em 2014. A PROEC solicitou ao MAE que desenvolvesse 

oficinas para capacitar os professores das escolas públicas da cidade que, 

posteriormente, iriam desenvolver trabalhos com os alunos e apresentar no 

Festival, colaborando na participação mais efetiva dos moradores da região.  
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Por se tratar de uma atividade fora do horário dos bolsistas do MAE, a 

participação não era obrigatória. A Andréia já tinha ido outras vezes para a oficina 

de contação de histórias, mas o pessoal da PROEC pediu uma oficina sobre a 

produção das Caixas. Ela escolheu a Caixa Paraná para a atividade, por 

considerar que o tema mais amplo e sua composição mais diversa - coisas feitas, 

compradas e emprestadas – são mais adequados para essas atividades.  

A oficina aconteceu em um sábado, das 9h da manhã até meados da tarde 

do dia 15 de março de 2014, no Centro Estadual de Educação Profissional Dr. 

Brasílio Machado, que fica no centro histórico de Antonina - um prédio antigo, que 

foi restaurado e ampliado.  

Dos oito professores inscritos, sete compareceram. Quatro professoras da 

disciplina de História e Geografia, dois de Português e uma pedagoga. Andréia 

deu início à oficina falando sobre as particularidades que as Caixas possuem: 

“Vocês tocam as peças no museu? Poder tocar nos objetos é muito diferente de 

apenas ver. Trabalhar com objetos ajuda a deixar a aula mais dinâmica, bem mais 

que as aulas expositivas e pode auxiliar na compreensão dos conteúdos”. 

Explicou também que a Caixa Paraná trabalha com aspectos de valorização da 

cultura popular e que antes de mostrar o material iria propor uma dinâmica.  

Pediu que os professores fizessem um exercício de apresentar “o Paraná” 

para um estrangeiro. Eles estavam bem silenciosos e faziam poucas 

intervenções. Pareciam desinteressados. Na dificuldade de desenvolver o 

exercício e como ninguém teve a iniciativa de falar, ela mesma começou a citar 

exemplos: “comida típica”, lugares que indicariam como legais para conhecer, 

como é constituída a população.  

Os professores começaram a falar pouco a pouco algumas coisas. Uma 

professora afirmou que não havia negros em Curitiba na década de 1970 e que 

esses dias tinha ido à capital e achado as pessoas na rua “muito feias”. Percebi a 

impaciência de Andréia Prestes e de como se conteve para não ser rude. Ela 

pediu que os professores tomassem cuidado com determinadas falas e 

afirmações e que a apresentação da Caixa Paraná iria contribuir justamente para 

sair um pouco desse senso comum de que o Paraná é formado apenas de 

pessoas brancas, de origem europeia, pois o material busca demonstrar uma 



141 

 

  
 

diversidade de povos e práticas que às vezes desconhecemos e que esse 

desconhecimento é socialmente construído, às vezes reforçado nos próprios 

espaços escolares a até em museus.  

Esse foi um momento que fiz algumas anotações e isso despertou a 

atenção dos professores. Como Andréia interagia comigo, pude notar que essa 

comunicação estava gerando desconforto ou curiosidade nos professores. 

Geralmente não tomava a iniciativa de me apresentar nessas ocasiões, deixava 

que minha interlocutora fizesse alguma referência. Nesse caso, a pedagoga 

perguntou se eu era ajudante. Andréia pediu desculpas por ter se esquecido de 

falar sobre mim. Falei que era aluna da UFPR que estava fazendo uma pesquisa 

sobre a composição das Caixas. Andréia fez um comentário que já tinha ouvido 

em outros momentos: “o bichinho no microscópio não são vocês.”.  

Após o exercício, Andréia passou a falar sobre a Caixa Paraná e de como 

é composta: elementos da Congada da Lapa, do fandango do litoral paranaense e 

de povos indígenas do Paraná. Conforme ela ia passando as coisas de mão em 

mão, descrevia os contextos da criação da Caixa, contando como a equipe 

compôs algumas peças, das réplicas e miniaturas feitas a partir de peças do 

acervo do MAE.  Parece que a circulação dos objetos deixou o clima mais leve e 

os professores se soltaram mais, conversando e dando risada. Eles não sabiam o 

que era a Congada, nem a da Lapa e também afirmaram não saber quais eram os 

povos indígenas do Paraná, Andréia precisou abordar alguns desses aspectos 

históricos, trazendo algumas informações. 

O boneco do Rei do Congo foi o que mais resultou em comentários e 

questionamentos acerca da criação. Como havia sido feito? Que tinta havia 

usado? Foi feito a partir de que materiais? Eram algumas das perguntas. Além 

deles, circularam pelas mãos dos professores miniaturas de tamancos e rabecas 

trazidas de Paranaguá, miniaturas de panelas de barro, cestarias Kaingang e as 

Vicho’ranga – esculturas de animais feitas pelos Guarani Mbyá. Ao passo que ia 

falando sobre as peças e das pessoas envolvidas nas fabricações, Andréia 

também falava das procedências – enfatizando que no caso da não utilização do 

acervo, algumas coisas das Caixas haviam sido compradas. 
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Sobre os Xetá, Andréia usou a estratégia já explicada por Karlla Deparis 

sobre a composição da Caixa - disse que propositalmente não foram inseridos 

objetos nem réplicas na Caixa, justamente para poder problematizar o quase 

extermínio do povo, que restam apenas 12 pessoas vivas dessa etnia e mais seus 

descendentes. Alguns professores, inclusive da História, ficaram admirados, pois 

não sabiam da existência dos Xetá. 

Andréia Prestes sugeriu uma nova dinâmica, a partir de uma das atividades 

propostas na Caixa, com o uso de dedoches (fantoches de dedos). Depois disso, 

os professores iriam propor temas para produzir Caixas com seus alunos.  

Fizemos a atividade com dedoches, eu também participei. Eram interpretações de 

lendas que falavam sobre a formação do Paraná. Eu e outra professora (a terceira 

fugiu embora sem se despedir) interpretamos a lenda do fogo, sobre a formação 

dos Campos Gerais. O momento também foi mais descontraído.  

No momento de listar os temas, a tensão voltou. A pedagoga disse que não 

estava vendo nenhum cunho pedagógico na proposta, que seria melhor usar as 

Caixas do MAE mesmo do que eles desenvolverem Caixas novas, pois “juntar 

coisa e colocar numa caixa não diz nada, não tem intenção pedagógica, porque a 

gente não tem nem acesso a nenhuma peça que sirva pra isso”.  

Andréia deixou claro que o MAE não iria fazer escolhas por eles Deu várias 

sugestões de tema e trabalho. Uma das professoras de História perguntou se era 

viável que os alunos fizessem uma pesquisa com os pais e avós, trouxessem 

objetos, receitas de família, fotos antigas da cidade, histórias de pessoas, 

fantasias de carnaval. Andréia incentivou a ideia, afirmando que “esse é o espírito 

da proposta”. O professor que estava do meu lado balançava a cabeça 

negativamente, falando que iria dar muito trabalho: “essas coisas de mandar 

trazer de casa nunca dão certo”. Como nada ficou decidido, a escolha dos temas 

a serem trabalhados ficou como “tarefa de casa” para o próximo encontro, que foi 

marcado para uma sexta-feira, dali quinze dias e seria o último até as 

apresentações dos materiais, durante o Festival. 

Sabia de antemão que não poderia participar dessa atividade, Andréia 

Prestes me contou que a resistência havia sido parecida a do encontro anterior. 

“O que acontece é que em outros anos nós trouxemos tudo e eles participaram, 
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mas não precisaram começar nada do zero. Não sei se estão certos ou errados, 

mas não parecem motivados pra isso.” 

Quando o Festival de Inverno começou, me desloquei até Antonina para 

saber como haviam ficado as Caixas, se haviam seguido aquelas sugestões 

iniciais, as diferenças e semelhanças com o material do MAE e as formas de 

como haviam resolvido os possíveis impasses. Desembarquei na cidade no 

começo da tarde do dia 24 de julho e me dirigi até o local onde a equipe de 

bolsistas e funcionários do Museu se concentrava e expunha alguns dos materiais 

educativos. Pedi orientações sobre os locais de apresentação das Caixas feitas 

pelos alunos e professores e depois de algumas ligações e contatos feitos pelo 

coordenador da PROEC, professor Ronaldo Corrêa, recebi a informação de que 

nada havia sido feito. Os professores desistiram de desenvolver as Caixas. 

Andréia Prestes não havia sido informada dessa desistência. 

 

4.2 OFICINA DA AÇÃO EDUCATIVA CURITIBA PARA PROFESSORES DA 

ESCOLA MUNICIPAL IRATI 

 

Assim como a atividade com os professores de Antonina, Andréia Prestes 

me convidou com alguns dias de antecedência para participar da oficina na 

Escola Municipal Irati, em Curitiba. Ela me explicou que uma professora dessa 

escola soube da existência das Caixas por intermédio de outra docente que havia 

participado do projeto “O MAE visita a escola”, e entrou em contato com a Ação 

Educativa para que pudessem conhecer melhor o material. Após algumas 

negociações de dia e horário, a visita foi agendada para o primeiro dia de agosto 

de 2014, no turno da noite, na própria escola, que fica no bairro Cajurú, próximo 

ao terminal do Centenário. Andréia Prestes se deslocou até lá com o carro da 

PROEC. Eu acabei perdendo a carona. 

Quando cheguei, ela já havia começado a apresentação. Sentei nas 

últimas cadeiras que foram dispostas no pátio coberto da escola e contei que 

havia cerca de 60 professores presentes, a maioria de mulheres. O início da fala 

foi usado para falar sobre o MAE de uma forma geral, depois sobre as atividades 

desenvolvidas pela Unidade de Ações Educativas e por fim, sobre o 
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desenvolvimento das Caixas. Andréia Prestes explicou as várias temáticas, 

algumas das formas de criação, se utilizando do acervo do Museu, mas deixando 

claro que as produções não se restringem ao acervo. A ênfase, segundo Andréia, 

teve como base a experiência passada, com os professores de Antonina. Como 

estava sentada no fundo conseguia identificar a Caixa Cultura Popular, mas a 

segunda não, pois todas elas têm uma adesivagem padrão.  Até esse momento, 

quase todos os professores estavam em silêncio, alguns que estavam ao meu 

redor faziam anotações sobre dados do Museu, quantas Caixas existiam. 

Quando Andréia finalmente foi abrir as Caixas e começar a apresentação 

daqueles materiais, conseguiu me enxergar sentada nas últimas cadeiras, me 

chamou para que pudesse ajudá-la e pediu que me apresentasse aos 

professores. Disse o mesmo na oficina de Antonina, que era estudante da UFPR 

e fazia uma pesquisa sobre as Caixas. Só nesse momento, percebi que a outra 

era a Caixa Música, uma das que menos se utiliza de coisas do acervo. 

 Achei que a opção havia sido proposital, depois Andréia me explicou que 

essas eram as únicas Caixas que não tinham sido retiradas para empréstimo 

naquele dia, já que as circulações devido ao projeto com a SME haviam recém 

começado, mas que vieram a calhar devido à forma de composição, pois 

compreender que as Caixas podem ser feitas não somente com “coisas de 

museu” é importante nesse tipo de atividade. 

Como era muita gente, a exposição e manipulação se deram da seguinte 

forma: uma coisa era retirada da Caixa Cultura Popular, havia uma breve 

explanação sobre porque foi escolhida para compor o material, sua forma de 

procedência era explicada e assim, ia passando pelas mãos das pessoas. Eu me 

sentei em uma cadeira próxima à mesa onde as coisas foram dispostas e 

conforme as descrições eram feitas, repassava aos demais.  

Andréia pegava as peças e informava: essa foi feita no MAE, essa veio do 

acervo, essa foi comprada. “Comprada?”, perguntou das professoras. Andréia 

confirmou: “Sim”. “Mas isso é ótimo, porque é totalmente viável pra gente, então”, 

completou a senhora. Andréia explicou que sim, a compra não era um problema, 

mas as formas de aquisição deveriam ser pensadas em outros termos. Ela 

explicou:  
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Veja, vou dar um exemplo de algumas compras que fizemos. Nós temos 
esses tamancos e essa rabeca. Vocês podem encontrar isso em vários 
lugares, certo? Loja de artesanato, em feirinha. Mas, esses vieram lá de 
Paranaguá, da Ilha de Valadares, foi feito por alguém que tem 
envolvimento direto com o fandango. Então, tem uma diferença. Não foi 
simplesmente achar e comprar. O caxixi pequeno que tem nessa caixa 
aqui eu fiz, então tem um valor diferente, que não é o comercial, o maior 
foi comprado com os índios Kaingang. Vocês conseguem perceber a 
diferença? Não é só ir à loja e comprar, porque tem várias formas de se 
fazer isso, tem a história desses objetos, tem a questão de saber quem 
fez, de valorizar essas coisas. É uma referência. (Andréia Prestes, 
2014). 
 
 

Na abertura da Caixa Música, enquanto as coisas eram passadas, o 

barulho, a conversa e a risada se mesclavam com o som dos instrumentos. 

Andréia que falava ao microfone quase não era mais ouvida. Desistiu por alguns 

minutos, deixando que os professores se divertissem com os instrumentos. 

Depois, comunicou em tom de brincadeira, que aquele chacoalhar intenso do pau 

de chuva iria resultar em tempestade mais tarde e que ela havia deixado sua 

roupa secando no varal. Todos riram. Lá no fundo, uma professora pediu que 

passassem as coisas, pois o pessoal da frente estava “enrolando”. Havia três 

professoras que estavam brincando com a rabeca os tamancos e a miniatura 

caxixi. “Ah, são vocês! Parecem crianças.”, continuou reclamando. 

Quando os ruídos foram diminuindo, Andréia falou sobre as propostas de 

atividades que complementavam o material da Caixa. Como é de costume nas 

oficinas, propôs uma atividade. Pediu que abrissem bolsas, sacolas ou carteiras e 

escolhessem um objeto e depois pensassem sobre os motivos dessas escolhas e 

conversassem entre eles, mostrando suas coisas e explicando as opções.  

Três professoras se prontificaram a falar sobre as escolhas aos demais. 

Uma delas escolheu sua carteirinha funcional, um modelo antigo que indica que é 

docente vinculada a SME há mais de vinte anos. “Olha, veja com era uma 

mocinha, se fizessem um museu da SME, ia parar lá”, brincou. Andréia pediu que 

falasse mais, por que escolheu? A professora continuou. “Isso aqui é mais que 

uma carteirinha, ninguém aqui tem uma dessa, só eu. Quando alguém não me 

obedece, eu dou essa ‘carteirada’ nessas meninas. Tem que me respeitar que eu 

sou a mais velha. É minha história”.  
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Entre aplausos e risos, a segunda professora começou a falar, ela 

escolheu a meia de seu filho que carrega na bolsa. “Peguei uma meia do meu 

bebê e coloquei na bolsa, quando batia a saudade, pegava a meia e dava uma 

‘cheiradinha’. Aí, como já estava ficando com vergonha de cheirar a meia, 

coloquei meu celular dentro e uso como capinha do celular”. Uma de suas 

colegas brincou: “Por isso que ela vive com esse celular na mão, tá explicado”.  

A terceira levantou da cadeira onde estava e ficou do lado de Andréia para 

começar a contar. “Esse aqui é meu melhor amigo no momento” - levantando a 

mão e mostrando um frasco marrom, translúcido, com tampa branca – “é meu 

calmante homeopático, tá me fazendo feliz, tá me deixando tranquila, não vivo 

mais sem”. Uma das colegas desafiou: “Conta pra elas o que aconteceu, que 

você tava tomando isso errado”. A professora explicou que por não entender a 

letra do médico, estava tomando três gotas a cada duas horas, mas na verdade o 

recomendado eram trinta gotas. Alguém falou em voz alta que aquilo não fazia 

nenhum efeito e a professora respondeu. “Como não, se com três gotas eu já 

estava me sentindo maravilhosa, imagina com trinta!”. Andréia Prestes perguntou 

se eles tinham entendido a intenção da atividade. Uma das professoras que 

estava sentada na segunda fileira disse: “Que não precisa ser objeto de museu 

para ter uma história.” Outra complementou que eles “têm uma ligação não só de 

serventia, a gente tem uma ligação sentimental, um laço com eles e a gente pode 

falar sobre eles e eles dizem muito quem a gente é também.”.  

No momento das apresentações, muitos dos professores começaram a 

deixar a escola. Uma das coordenadoras pedagógicas chamou Andréia em um 

canto e perguntou se poderia acelerar a oficina, pois como a maioria ali estava na 

escola desde cedo, encontravam-se cansados, sem se alimentar, em plena sexta-

feira, a tendência era que fossem embora.  

Andréia pediu atenção e deu continuidade ao assunto de desenvolvimento 

das Caixas, perguntando se já haviam pensado em temas e como imaginavam 

fazer. Uma professora levantou a mão e disse: “sobre religião”. Andréia Prestes 

contou que, no começo, a equipe do MAE havia estabelecido que por ser um 

tema delicado, não seria abordado. Mas, que agora estavam repensando o 

assunto, já que muitos professores trazem essa demanda. A professora 
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concordou e complementou: “É delicado, é difícil, a maioria dos pais não gostam 

porque acham que isso é uma coisa da família, da pessoa e não da escola. Mas 

não é para ensinar religião, pra doutrinar ninguém, é pra diminuir os preconceitos. 

Tem que entender isso, é urgente”.  Andréia ressaltou esse aspecto, que os 

professores deveriam levar em conta que uma Caixa sobre religião deveria 

contemplar todas as que fossem possíveis e não somente as cristãs.  Um 

professor deu a ideia de que a escola poderia ter Caixas de uso coletivo, mas que 

cada sala ou professor, a partir de um tema mais específico, posteriormente 

poderia fazer a sua. “Acho que agora a gente tem que sentar e decidir isso, uns 

temas gerais, da escola”, completou.  Outras sugestões apareceram nesse 

sentido proposto: sobre jovens, bairros de Curitiba, periferia, o próprio bairro da 

escola. Uma das professoras me disse: “uma Caixa da Escola Irati, que fala da 

escola em si, da periferia, onde nos encontramos, sobre os jovens daqui, que 

estudam aqui, quero dizer”. Outra completou: “uma sobre os estudantes 

imigrantes, sobre os haitianos que estão começando a frequentar as escolas, eles 

mesmos poderiam ajudar”.  

Um pequeno debate sobre essas possibilidades temáticas começou, mas 

por conta do horário, a oficina foi encerrada por Andréia Prestes que passou os 

contatos do MAE e da Ação Educativa, pediu que eu também desse meu contato 

e me prontifiquei a ajudar caso os professores precisassem de algum tipo de 

amparo nesses desenvolvimentos. Já fora da escola, conversei com uma das 

professoras. Fiquei curiosa pela quantidade de pessoas presentes – e da grande 

maioria que permaneceu até o final – mas havia percebido que alguns 

professores não se conheciam. A professora confirmou minhas impressões, na 

verdade a iniciativa de convidar Andréia Prestes partiu dos professores do 

Colégio Irati. Eles negociaram com o núcleo regional do Cajurú, da SME, para 

poder chamar os professores das escolas municipais da região com a intenção de 

que a atividade, bem como os possíveis desdobramentos, pudesse vir a integrar o 

cronograma de formação continuada. Havia um consenso entre os professores, 

segundo ela, que eles deveriam se organizar mais vezes em torno desse tipo de 

formação, ao invés de apenas participar das atividades que são organizadas e 

oferecidas pela secretaria. A professora se despediu e voltei para ajudar Andréia 
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a guardar as coisas e conferir se todas estavam em ordem. Naquele mesmo dia 

choveu. Na última semana de novembro fui informada por Seu Eusio que a Caixa 

Paraná havia sido emprestada para uma nova atividade na Escola Municipal Irati. 

 

4.3 ATIVIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL LAPA COM A CAIXA ADORNOS 

 

Para poder acompanhar as atividades das escolas da SME que 

participaram do projeto com o MAE, foi necessária a avaliação do meu projeto 

pela equipe de pesquisa da Secretaria. Com a autorização em mãos, estabeleci 

contato com seis professoras, mas apenas duas consentiram minha participação 

em sala de aula. A atividade de uma delas, na escola Municipal Dom Bosco, 

bairro CIC, foi prorrogada por conta da paralisação nas escolas municipais na 

segunda semana de agosto.   

Antes disso, no dia 3 de agosto, conversei com Paulimery Taveira, 

professora da Escola Municipal Lapa, situada no bairro Boqueirão, em Curitiba. 

Ela havia feito a reserva da Caixa Adornos e combinamos sobre minha 

participação na aula destinada para a atividade com a Caixa. A orientação geral 

que as professoras participantes haviam recebido da SME sobre a condução 

metodológica dessas atividades partia da elaboração de um quadro investigativo: 

primeiro averiguar o que os alunos sabiam a respeito do tema escolhido, depois, 

em conjunto com eles, estabelecer o que queriam aprender e por fim, o que eles 

descobriram. Paulimery Taveira escolheu a Caixa Adornos porque se articulava 

com a proposta de abordagem sobre aspectos dos povos indígenas e da 

diversidade cultural no ano em que leciona.  Ela atua como professora das 

disciplinas de História e Geografia para o 5º ano (antiga 4ºsérie) do ensino 

fundamental. Nessa turma, as idades dos alunos variam, em geral, entre nove e 

onze anos. 

A professora já havia iniciado o tema, considerando que os conhecimentos 

prévios eram semelhantes àquelas construções dos livros de história mais 

antigos. Povos indígenas compreendidos por uma perspectiva genérica “de 

grupo”, no passado e essencialmente ligados à natureza. A aproximação inicial 

partiu dessa desconstrução. Contudo, a intenção da atividade com a Caixa 
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Adornos não era a de transformá-la em uma ilustração ou complemento dessa 

introdução, mas buscar explorar todos os seus elementos, partindo de sua 

composição. A retirada da Caixa se deu com antecedência, segundo ela, para 

que pudesse estudá-la e pensar nas formas de conduzir essas práticas.  

Cheguei à Escola Municipal Lapa, que fica bem próxima do terminal de 

ônibus do Boqueirão as 7h20. Havia esquecido a informação da professora de 

que, por acordo entre pais e professores, as aulas nessa escola começam às 8h e 

se estendem até ao meio-dia. Passei pela coordenação pedagógica para deixar 

minha autorização expedida pela SME - fui orientada para não identificar as 

crianças por meio de foto ou entrevista, a não ser que tivesse autorização prévia 

dos pais, caso houvesse a necessidade desses registros, eles ajudariam no 

contato. Expliquei para a coordenadora da escola que iria apenas acompanhar e 

observar a atividade, mas que as interações provavelmente seriam descritas, sem 

a necessidade expressa de identificação por meio das imagens e nomes dos 

alunos. Tive a passagem liberada e pude esperar Paulimery na sala dos 

professores. Assim que chegou, foi buscar a Caixa e nos encaminhamos para a 

sala de aula. A professora pediu que ajudasse na arrumação das carteiras, 

fazendo um grande semicírculo.  

Alguns minutos depois, as crianças começaram a chegar. Paulimery deu 

bom dia e pediu que me apresentasse, mas de saída já fez uma referência inicial, 

falando que eu era do “Museu da Universidade”. Dei bom dia e obtive como 

resposta um: “Bom dia, professora”. Bastaram essas duas situações para que eu 

fosse vinculada à Caixa e suas coisas, resultando em minha participação ativa 

durante toda atividade. Antes de começar qualquer menção à Caixa, a 

coordenadora pedagógica da escola parou na porta da sala e ordenou que os 

meninos retirassem o boné – já havia presenciado ação semelhante em outra 

escola. A professora interveio e disse que ela havia pedido que naquele dia todos 

viessem com seus adornos preferidos, pois fazia parte da atividade. A pedagoga 

se desculpou e reiterou-se. A chamada foi feita. Uma turma de 32 alunos, com 

cinco faltantes. 

Com a Caixa ainda fechada, os alunos foram questionados sobre o 

possível conteúdo. “Tem chimarrão”. “Coisas antigas”. “Tem fotos antigas”. A 
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professora relembrou do pedido da última aula. “Pedi que vocês viessem com o 

que hoje?”. Alguns responderam “com boné”, outros “enfeitados”. Uma das 

meninas respondeu: “Com adornos”. O contexto, que já havia sido falado de 

forma breve, foi ressaltado. Ela explicou que a Caixa continha adornos indígenas, 

que era do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, que em breve eles iriam 

fazer uma visita e pediu antes de dar prosseguimento, que se combinassem em 

grupos de quatro alunos.  

Como havíamos arrumado as carteiras, achei que iria ocorrer aquela forma 

de interação, que até então havia acompanhado nas demais atividades, passando 

as coisas de mão em mão. Mas, novamente ela pediu minha ajuda. As coisas 

foram retiradas da Caixa e arrumadas em cima de duas carteiras reunidas, cada 

adorno com seu texto correspondente, copiado do catálogo de peças. Quando 

entendi a arrumação, pensei, de antemão, nas formas das exposições museais. 

Mas, após isso, veio a explicação da professora. “Vocês vão vir aqui na frente, em 

grupos de quatro, para poder ver as peças. Vão poder pegar também, 

experimentar os adornos, com cuidado para não quebrar nada. Podem se 

demorar, mas não muito para que todos participem”. Os alunos ficaram muito 

surpresos com a possibilidade de tocar nas coisas. Alguns perguntavam se 

realmente era possível, pedindo que a professora confirmasse a notícia.  Ela 

reforçou que seria possível e novamente falou sobre o cuidado que deveria ser 

dispensado ao manipular o acervo.  

Quando o primeiro grupo se levantou, Paulimery pediu que me afastasse, 

considerando que talvez eles ficassem acanhados com a minha presença. Sentei 

em uma carteira próxima, mas uma aluna me chamou pedindo ajuda. A 

professora consentiu minha aproximação e orientou. “Acho que eles vão querer 

ajuda mesmo, perguntar coisas. Se você perceber que eles estão incomodados 

pode se afastar”. A aluna queria saber onde colocava a braçadeira. Coloquei no 

seu braço e indiquei que tinha mais informação sobre ela no texto. Mais perguntas 

de outros alunos sobre as coisas surgiram. Eles não estavam interessados nas 

informações do texto e a organização inicial, logo se desfez, pois a interação com 

os alunos que aguardavam e a ansiedade em levantar e ir até lá ver foi se 

intensificando. Vi uma das alunas que estava sentada, tirar suas luvas, guardar 
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lentamente na bolsa e aguardar sua vez sem tirar os olhos da mesa. A 

organização pretendida pela professora se desfez isso porque aqueles que 

passavam pela mesa, continuavam em pé e voltavam para interagir com as 

coisas. Apesar disso, não houve tumulto, apenas uma excitação inicial e depois 

uma intercâmbio mais intenso entre alunos e coisas.  

Os adornos foram experimentados, cheirados e sentidos. Alguns com mais 

atenção: o pente, o brinco do Alto Xingu e o colar Kaingang de estilo Krahô, que 

despertava a dúvida sobre sua composição. Uma das alunas, admirada me disse. 

“’Profe’, não pode. É muito pequeno para conseguir furar isso. Acho que eles já 

compraram assim e penduraram essas peninhas”. O pente foi a coisa que mais 

despertou a atenção. Um dos alunos disse que suspeitava que era um pente de 

tirar piolho, porque tinha as cerdas bem fininhas. O colega disse que não, “o 

cabelo quando é bem liso o pente tem que ser assim”. Com isso, o pente passou 

a ser usado para estabelecer um grau de proximidade com as características dos 

cabelos dos povos indígenas. Se ele passasse sem enroscar o cabelo era igual 

ao dos índios. Ouvi a seguinte conversa entre um aluno e uma aluna. “Olha, 

passa direto na minha franja.”, disse o aluno. A menina observou o pente e disse 

que nem ia tentar passar no seu cabelo. “Meu cabelo é cacheadinho, vai 

enroscar. Minha mãe disse que ele é assim que minha bisavó era negra”. O 

menino duvidou da informação. “Como que ela era negra se você é branca?”. A 

menina respondeu: “Claro que sim, ela era negra e eu branca, foi se misturando e 

eu fiquei com essa cor”.  

Os meninos ficaram detidos mais aos pentes, mas percebi que alguns 

resistiam em colocar os colares no pescoço. As perguntas, na maioria das vezes, 

era sobre qual idade podia usar aquele colar ou aquele brinco. Para minha 

surpresa e devido às experiências anteriores, o adorno labial não chamou a 

atenção. Geralmente, é um adorno olhado com certo exotismo. Talvez isso tenha 

ocorrido porque eles estavam mais interessados nas coisas que podiam 

experimentar em seus corpos. Aos poucos o interesse foi diminuindo e 

começaram a sentar. A professora quase não interferiu nessa prática. Apenas 

outra professora circulou pela sala para fotografar.  
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A atividade se estendeu até a proximidade do recreio. Mas antes disso, 

Paulimery propôs que eles fizessem seus adornos. “Bom, agora que vocês 

olharam os adornos de alguns povos indígenas, vamos fazer os nossos? Vocês 

perceberam que ali tem colar com sementes, penas, tem de miçanga também. 

Mas a gente vai usar somente contas de plástico.” Começou a distribuição e 

divisão dos materiais: miçangas, contas e fios de nylon. Um dos alunos sugeriu: 

“Professora, a gente podia ir no bosque recolher algumas folhas e sementes para 

fazer também”. O bosque era um pedaço do terreno da escola, com gramado e 

algumas árvores.  A princípio, a professora recusou a ideia, mas devido à 

insistência dos alunos, autorizou a saída em grupos pequenos e pediu que eu e a 

outra professora que estava fotografando ajudássemos na condução. Voltaram da 

coleta com algumas penas, sementes de ameixa amarela, folhas e flores. Quando 

o recreio começou, onze crianças ficaram em sala entretidas com a atividade, eu 

permaneci em sala. Paulimery se dirigiu para a sala dos professores. Algumas 

voltaram mais cedo do recreio. O maior desafio era furar as sementes com a 

ponta de um compasso ou de um lápis, na tentativa de passar o fio. As coisas 

permaneceram na mesa e volta e meia alguns iam até lá tentar descobrir a 

“mágica” de produzir um furo em uma semente tão pequena. Fui presenteada 

com uma pulseira e um colar por um dos alunos. Depois eles expuseram nas 

carteiras suas produções.  

A professora passou um dos documentários que integra o material, Kigrãg 

– Aprender, sobre educação indígena realizado a pedido da Secretaria de 

Educação do Rio Grande do Sul.  Antes da apresentação, Paulimery Taveira 

pediu que as crianças observassem pensando nas diferenças, mas 

principalmente nas semelhanças com a escola das crianças indígenas que 

aparecem no documentário. As crianças assistiram muito atentas, algumas 

fazendo anotações nos cadernos. Depois da exibição, a professora relembrou 

uma fala da aula anterior, quando contou sobre sua visita na aldeia Kakané-Porã, 

em Curitiba.  
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Lembram que eu falei que quando eu cheguei na aldeia as crianças 
estavam comendo panetone? E que isso não significa que eles tenham 
deixado de serem índios. Esse vídeo mostra bem isso, não é? Tem 
semelhanças, mas ao mesmo eles têm coisas que dizem respeito às 
suas culturas que são formas de viver desses povos. (Paulimery Taveira, 
2014). 

 

O que mais foi pontuado pelas crianças foi o ensino bilíngue, português e 

kaingang. Uma das alunas comentou: “eles aprendem nas duas línguas porque 

algumas coisas da cultura deles tá na língua dos avós”. A professora deu 

prosseguimento, orientando que, assim como no vídeo, eles também iriam 

produzir desenhos sobre a atividade. Desenhar principalmente os adornos que 

tinham produzido e determinou meia hora para que pudessem criar. Enquanto 

desenhavam, Paulimery me contou que a professora de Artes viu a Caixa e 

utilizou uma das atividades com seus alunos - “se pudesse viajar para onde iria e 

o que levaria na mala?”, para ser respondida por meio de desenhos ou colagens. 

Ela foi até a sala das professoras e pegou os desenhos para me mostrar. Com o 

término dos desenhos, Paulimery pediu que todos se sentassem e ficassem em 

silêncio para relembrar sobre a visita que iriam fazer na Sala Didática do Museu, 

marcada para o dia 29 de agosto.  

 Quando cheguei à Sala Didática no dia da visita parte das crianças já 

estavam sendo conduzidas pela exposição e a outra parte se encontrava na sala 

de atividades, participando da oficina. Apesar do pouco tempo de convivência e 

das semanas que haviam passado, os alunos me reconheceram e lembraram o 

meu nome. Na parte expositiva, relacionaram as coisas vistas com aquelas que 

tiveram a oportunidade de experimentar em sala. Uma das alunas me perguntou 

se aquelas eram as mesmas coisas da Caixa. Expliquei que não, mas eram 

parecidas nas suas procedências. Aqueles que haviam faltado no dia da atividade 

eram informados pelos colegas sobre quais coisas puderam usar em sala. 

Novamente os pentes expostos despertaram a atenção. Depois, no final da 

atividade, uma das alunas me cutucou para mostrar que seu pente “da Hello Kitty 

também era decorado”. 

  Ainda haviam as novidades da exposição da Cultura Popular e da 

Arqueologia. Um dos alunos perguntou se tinha Caixa sobre esses temas 
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também. Na oficina a atividade também foi com as miçangas e depois com os 

carimbos. Aqui, cabe ressaltar a sensibilidade de um dos bolsistas na condução 

da atividade. Um dos alunos demonstrava estar deslocado, ficava longe dos 

demais e se recusava a posar para fotos. Era visível que se tratava de um aluno 

mais velho. Ele que não esteve presente no dia de minha visita à escola. A 

professora me contou que ele tinha 16 anos e por problemas familiares ficou 

alguns anos afastado da escola. No momento da oficina, se recusou a participar e 

ficava quieto em um canto apenas observando. O bolsista Matheus Manhães, 

graduando em Artes Visuais, percebeu seu desconforto e sentou do seu lado para 

conversar. “Você não quer fazer um colar?”, o garoto respondeu apenas com a 

cabeça que não. “Você torce pra que time?” – insistiu Matheus. “Torço pro 

Atlético”. “Então, bora fazer um colar pra você, vermelho e preto, vai ficar bem 

legal. Vai pegando e procurando as miçangas ali que eu vou pegar um pedaço de 

fio e te ajudar”. O menino levantou e depois de alguns minutos veio me mostrar a 

sua produção, já no pescoço. Na atividade com o carimbo aconteceu a mesma 

situação, ele não quis ser carimbado. Matheus pegou uma caneta e perguntou se 

ele queria um desenho, o menino disse: “sabe aqueles diamante, que fazem em 

tatuagem?”. Matheus fez o desenho no braço do garoto. Quando as outras 

crianças começaram a pedir desenhos, o bolsista disse que apenas ele iria ter 

porque era mais velho. O menino deu um riso demonstrando satisfação e saiu 

explicando aos demais, na fila já formada para se dirigir ao ônibus, que só ele 

poderia ter a “tatuagem” porque já era adolescente – talvez aquela tenha sido 

uma das poucas vezes em que sua condição de aluno mais velho tenha sido 

colocada como uma vantagem em relação aos demais da turma.  
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Fonte: Autora – alunos E. M. Lapa. Colares feitos com miçangas, penas e flores por 
estudantes durante a atividade e desenho do Pente Wauja, feito por aluna. (Da esquerda para 
a direita e de cima para baixo) 

 

 

 

Figura 31 – Atividade com a Caixa Adornos na Escola Municipal Lapa.   
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4.4 ATIVIDADE COM O GRUPO DE PORTADORES DA SÍNDROME DE PÓS-

PÓLIO 

 No final de fevereiro de 2014, nos primeiros meses de pesquisa junto aos 

bolsistas da Sala Didática, Seu Eusio me comunicou que no dia seguinte, 27, uma 

terça-feira, os bolsistas André Martins, graduando em Psicologia e Mylena Mattos, 

de Ciências Sociais, apresentariam uma das Caixas para um grupo de apoio que 

costumava se reunir ali mesmo no Prédio Histórico da UFPR.  

 Quando cheguei para a demonstração, os bolsistas ainda não haviam 

começado a atividade. A reunião se deu em uma das salas do subsolo do Prédio. 

Na sala dez pessoas estavam reunidas, seis delas mulheres, a maioria 

demonstrando ter em 35 e 45 anos, apenas um moço mais jovem em relação aos 

demais, na faixa dos 20 anos. Desse grupo havia um homem cadeirante e uma 

mulher que portava muletas.  

 Ainda não sabia de que se tratava exatamente o grupo ou qual o objetivo 

do encontro. Mylena me apresentou para uma das senhoras, dizendo que eu 

havia sido convidada, pois estava desenvolvendo uma pesquisa sobre as Caixas. 

Essa senhora era Maria Clementina Menghini, responsável técnica do Centro de 

Psicologia Aplicada da UFPR e uma das coordenadoras do grupo, que consentiu 

minha permanência.  

 Os bolsistas tinham escolhido a Caixa Cultura Popular e afirmaram que a 

escolha foi pensada por se tratar de um público adulto. “Acho que pensando que 

muitas peças já fossem conhecidas por eles, objetos antigos que eles nem 

lembrasse mais, ou que já tivesse usado um dia”, explicou Mylena. Primeiro eles 

explicaram vários aspectos do MAE, das transformações, da criação e do que 

acontece na Sala Didático-Expositiva, falaram sobre as outras Caixas e seus 

temas e da Caixa Cultura Popular. Tiraram as coisas e colocaram sobre a mesa 

usada como apoio.  
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Bom, como vocês não são crianças e isso não é uma aula, a gente não 
vai fazer muitas explicações didáticas. Essa Caixa tem peças do acervo 
do MAE que são objetos antigos e tem ligação com nossa cultura 
popular, e a ideia é que vocês percebam que ser antigo não significa que 
deixou de ser usado ou importante, que algumas coisas se 
transformaram e outras ainda são do nosso cotidiano. Também ajuda a 
acabar com esse pensamento que museu é um lugar que guarda 
‘velharia’ ou que museu é uma coisa chata. (André Martins, 2014). 

 Antes que as coisas começassem a circular, Maria Clementina Menghini 

pediu a palavra para nos explicar o propósito com a demonstração da Caixa: 

Agora sou eu que vou explicar para vocês porque estamos aqui. Esse é 
um grupo de apoio formado por portadores da síndrome de pós-
poliomielite e nos encontramos sempre na última terça-feira do mês. 
Ultimamente as reuniões estavam virando ‘o muro das lamentações’. A 
gente se encontrava só para reclamar da vida, então decidimos que em 
todo encontro a gente ia fazer ao menos uma coisa diferente, pra dar um 
ânimo. Como eu sabia que tinha o Museu aqui no prédio, fui ali para 
saber se a gente podia marcar uma visita e o senhor que me atendeu, 
Seu Eusio, me mostrou essas caixinhas. Eu vi umas bonecas indígenas 
lindas, peças lindas. Então tive essa ideia que vocês viessem mostrar 
esse material. Depois vamos fazer a visita na Sala e assim, vamos 
arranjando coisas aqui mesmo da UFPR que tragam algo bom para a 
gente. (Maria Clementina Menghini, 2014). 

 

As coisas começaram a passar pelas mãos das pessoas. A Caixa ainda 

não tinha aquela decoração externa nem o pedaço de renda na composição. 

Algumas coisas despertaram mais a atenção do grupo por serem consideradas 

distantes de seu cotidiano ou nunca vistas: a lamparina, a colher e concha de 

coco, a caneta de pena e o amuleto, que causou espanto pelo tamanho. 

 O rapaz mais jovem foi alvo de brincadeira por desconhecer quase tudo. 

“Isso era do meu tempo” ou “Isso eu já usei muito na infância” eram comentários 

muito repetidos. Uma das mulheres ficou visivelmente emocionada quando tocou 

nos bilros e disse que havia se lembrado de sua avó. “Isso aqui é de fazer renda, 

isso aqui é lá do nordeste, né?”, perguntou para Mylena. A bolsista verificou no 

catálogo da Caixa e disse: “esses são de Paranaguá”. A mulher continuou: “Ah, 

mas é igual aos que têm lá. Minha avó era nordestina e sabia como usava, 

lembrei da minha infância agora.” Um dos senhores explicou aos demais toda a 

técnica da lamparina: “Isso aqui é o pai do lampião desses mais modernos que a 

gente usa quando vai acampar, é ferro puro isso aqui. A gente vai desparecer do 
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mundo e isso aqui vai continuar pro resto da vida. As coisas de hoje em dia é tudo 

plástico porcaria.” – ressaltou. 

A atividade acabou e eu saí de lá com a sensação de que a abordagem 

havia sido superficial. Um tempo depois, encontrei com uma das mulheres que 

haviam participado da demonstração, no mesmo prédio da UFPR. Paramos para 

conversar um pouco, relembrei que estava junto deles e perguntei se ela havia 

gostado da Caixa. Marilene da Luz, que é a atual presidente do Grupo de Apoio à 

Síndrome de Pós-Pólio, descreveu a atividade como maravilhosa e muito positiva 

para eles. Sua perspectiva me interessou, mas ainda não conseguia relacionar 

aspectos do grupo que pudessem se ligar com aquela atividade. Marilene da Luz 

afirmou que foram principalmente as lembranças de parentes e de coisas vividas 

na infância, proporcionadas pelas coisas, o ponto alto da atividade. “Olha, vocês 

acharam que a gente era tudo doido, né. Mas é que a gente vive um drama.” Pedi 

a Marilene mais informações e ela me ofereceu um longo relato sobre o contexto 

dos portadores da Síndrome de Pós-Pólio: 

A pós-pólio é uma síndrome que ainda é pouco estudada e conhecida 
pelos médicos. A gente que tem a doença e sabe o que passa, sabe 
mais que muito médico. Ela começa a aparecer, geralmente, uns vinte 
ou trinta anos depois que a pessoa teve a paralisia infantil. Mesmo quem 
se curou da doença, ficou sem sequela pode desenvolver. A gente tem 
um susto, porque tem uma vida normal e de repente começa a ter um 
monte de sintoma. Fraqueza nos músculos, fadiga, dificuldade de 
engolir, câimbra, dor de cabeça muito forte, não segura mais a vontade 
de ir no banheiro, tem insônia, depressão, muito frio e começa a perder a 
memória, esquece coisa antiga mas também o que comeu no almoço, 
como se desse um branco. Quando a gente vai no médico, faz um monte 
de exame e nada. Eu demorei pra descobrir o que tinha, porque eu podia 
ter tudo. Só que aí vem uma questão, digamos que política. Porque 
quando começaram a descobrir sobre essa síndrome, a pólio estava 
erradicada no Brasil. Então é o seguinte pensamento: pra quê gastar 
dinheiro com pesquisa, desenvolver remédio se daqui algum tempo 
essas pessoas vão morrer e a síndrome vai acabar? Porque que se a 
doença foi erradica, depois que a gente morrer, ninguém mais vai ter 
pós-pólio, certo? Só que é mentira, porque a pólio não foi erradica do 
mundo. Ainda tem muito caso, no Afeganistão, eu acho, na África ainda 
tem. No Brasil tem só um grande especialista, que é um médico lá da 
UNIFESP. (Marilene da Luz, 2014). 

 
 
 

 Perguntei para Marilene se, de acordo com seu relato, muita gente havia 

morrido sem saber o que tinha e como eles começaram a se encontrar ali na 

UFPR:  
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Nem durmo de noite pensando nas pessoas que passaram tudo o que 
passei sem saber o que tinham. A gente tem muito problema, inclusive 
na família, a gente é muito julgado. Porque, pensa bem, as pessoas te 
enxergam como alguém que conseguiu vencer uma doença, de repente, 
você fica desanimado, pra baixo, sem vontade de fazer nada. Acham 
que você é preguiçoso, tá fazendo corpo mole. Ai vem a depressão. 
Começou a aparecer muita gente aqui na psicologia pedindo ajuda e a 
Clementina começou a perceber que era gente que estava sofrendo de 
pós-pólio e formou o grupo em 2008.Somos uns trinta, mas nem todo 
mundo vai em toda reunião.  Depois veio a Associação, que é pra 
garantir nossos direitos e começamos a nos reunir também na 
Associação Paranaense de Reabilitação, ali no Cabral. Mas tem 
Associação no Brasil todo, é muita gente. (Idem). 
 
 

 Conversamos mais um pouco e nos despedimos. Mas, foi a partir desse 

relato que passei a compreender a atividade a partir de outros aspectos e as 

liguei a fala inicial de Maria Clementina Menghini sobre as “lamentações”.  

 

4.5 BREVE REFLEXÃO SOBRE AS TRAJETÓRIAS ACOMPANHADAS  

 

  As observações aqui relatadas podem ajudam na compreensão das 

possibilidades de mediação a partir das diferentes intenções daqueles que 

dialogam com as Caixas. Essa é uma das observações feitas por Chagas (2006) 

acerca de atividades educativas promovidas por instituições como os museus. 

Sobre as oficinas direcionadas aos professores de ambas as escolas, apesar do 

distanciamento notável que as práticas tomaram, pode-se sugerir que essas 

diferenças partiram de respostas análogas, que se relacionam com as feições 

impositivas determinadas pelas instâncias superiores dessas instituições 

escolares.  

 O caso do não desenvolvimento das atividades por parte dos professores 

na oficina de Antonina talvez tenha sido a reação ou não aceitação da proposta 

acordada entre a secretaria do município e PROEC, visando estabelecer uma 

maior participação desses professores durante o Festival. Já a oficina na Escola 

Municipal Irati partiu, como salientou uma das professoras, do anseio em 

desenvolver atividades com maior autonomia em relação as propostas oferecidas 

pela SME, por isso a articulação pode ser compreendida também como uma 

forma de resistência a uma prática imposta.  
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 Contudo, as compreensões sobre coisas e suas potencialidades como 

prática pedagógica tomaram dimensões bem distintas. Como já foi dito, as 

Caixas, pensadas nos limites da intenção de tornar um acervo museal acessível 

não são nem a prática original nem o objetivo específico. Mesmo porque, se o 

desenvolvimento dos materiais fosse pautado apenas a partir desses termos, não 

haveria a possibilidade de replicar esses materiais em contextos que extrapolam 

os Museus, já que dependem de acervo, nem de criação das próprias Caixas, já 

que elas se valem de coisas diversas ao acervo. Repetindo a reflexão de Andréia 

Prestes, não são somente as coisas, mas principalmente as formas de se fazer.   

 Por isso, a intenção de um passo-a-passo, como foi requerido por uma das 

professoras, não se adequa a proposta das Caixas porque essas criações em 

fluxo extrapolam predeterminações, são baseadas nas formas improvisadas de 

trabalho da equipe da Ação Educativa e vão de encontro as criticas sobre os 

modelos limitados sugeridos por uma chamada educação patrimonial, já 

discutidos em capítulo anterior.   

 No caso dos professores da Escola Irati, a oficina parece que serviu muito 

mais como forma de organizar suas próprias ideias e intenções a partir desse 

encontro com as Caixas, um diálogo com e a partir do material que abriu um 

leque de possibilidades a serem trabalhadas e exploradas. Como afirma Ingold 

(2010) sobre o ato de copiar:  

 

É um processo não de transmissão de informação, mas de 
redescobrimento dirigido. Como tal, ele envolve um misto de imitação e 
improvisação: isto pode ser mais bem compreendido, na verdade, como 
as duas faces de uma mesma moeda. Copiar é imitativo, na medida em 
que ocorre sob orientação; é improvisar, na medida em que o 
conhecimento que gera é conhecimento que os iniciantes descobrem por 
si mesmos. (Idem, p. 21). 
 

 Sobre a utilização da Caixa Adornos na escola Municipal Lapa e da Cultura 

Popular com o grupo de portadores da síndrome de pós-pólio, a reflexão foi 

pautada levando em consideração as próprias experiências que tive quando fiz 

uso da Caixa Beleza, em um contexto escolar. Isso porque percebi que os 

diálogos com os materiais se deram de formas bem distintas. Minha condução 

privilegiou pouco os aspectos materiais das coisas, talvez por me ater em 
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orientações evidenciadas por Strathern (1990/2014) que contribuíram para a 

separação entre “estudo dos artefatos e da cultura”.  

 A intenção em tentar explicar mais os contextos, possíveis usos e 

simbologias das coisas sem que nenhuma sugestão sobre cor, textura, cheiro, 

peso, fosse mencionada, talvez tenha desprivilegiado ou diminuído a experiência 

sensível dos alunos. Passados de mão-em-mão, as coisas fizeram o caminho das 

carteiras e retornaram para dentro da Caixa, que foi rapidamente fechada e posta 

como ilustração e presença limitada.  Isso não significa que as pessoas em 

contato com essas coisas tenham sido totalmente privadas dessa 

experimentação. Voltando as ideias de Strathern (Idem), artefatos não podem ser 

“domesticados” tal como os textos, pois a atenção se detém neles mesmos. Mas, 

nos termos de Ingold (2010), sobre a educação que se desenrola a partir de uma 

prática orientada, expostas no texto “Da transmissão de representações à 

educação da atenção”: 

 

Mostrar alguma coisa a alguém é fazer esta coisa se tornar presente 
para esta pessoa, de modo que ela possa apreendê-la diretamente, seja 
olhando, ouvindo ou sentindo. Aqui, o papel do tutor é criar situações nas 
quais o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste ou daquele 
aspecto do que pode ser visto, tocado ou ouvido, para poder assim 
‘pegar o jeito’ da coisa. Aprender, neste sentido, é equivalente a uma 
‘educação da atenção’. (Idem, p. 21). 

 

 A ênfase na condução da atividade da professora Paulimery não se 

concentrou nos textos ou nas coisas, mas na forma de mostrar. Ambos estavam 

presentes, mas a experimentação das coisas, o “pegar o jeito” da coisa foi 

explorado pelas crianças a partir de suas intenções de diálogos. As coisas da 

Caixa não foram a ilustração auxiliar de teorias e conceitos da atividade, mas 

atividade em si. Talvez isso também conjugue com uma ludicidade que é mais 

empreendida no ensino com crianças.  

 Sobre os usos da Caixa Cultura Popular, o diálogo com as coisas 

ultrapassaram tanto a proposta temática como a criação pensada para um público 

escolar. Pode-se pensar que as coisas da Caixa contribuíram para aquilo que 

Marilene considerou como experiência positiva, articulando aspectos que se 
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ligaram à memória das pessoas que participam daquelas reuniões, podendo 

contribuir para articulação do grupo.   

 Para Pollack (1992), a memória não se refere somente ao passado 

individual, mas ao presente vivido pelas pessoas. “A memória também sofre 

flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está 

sendo expressa. As preocupações do momento constituem um elemento de 

estruturação da memória”. (Idem, p.4).  Pode-se pensar que a utilização da Caixa 

Brinquedos talvez pudesse despertar diálogos semelhantes devido a sua 

composição, mas a Adornos, por exemplo, não iria constituir tais relações, visto 

que não era o tema da Caixa, mas a característica das coisas que foram 

articuladas como participantes do passado e da vida daquelas pessoas.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Se tivesse nova oportunidade de responder a pergunta do aluno que me 

inquiriu sobre a procedência das coisas que compõem as Caixas, diria que elas 

são fruto de relações e dinâmicas que se enredam e perpassam em múltiplas 

esferas e que, inclusive ele, o garoto, havia deixado sua marca, uma das tantas 

impressas nas biografias sociais dessas coisas. A princípio, esse estudo se 

amparou na suposição que o desenvolvimento desses materiais partia de um 

arranjo simples, que consistia na escolha e reunião de determinas peças que 

compunham um acervo etnográfico. Assim, toda a complexidade, tensões e 

correlações que envolvem coleta, estudos da cultura material e trabalho do 

antropólogo estavam cristalizadas em um “passado do MAE”. 

Diante desse entendimento, importava saber apenas que o Museu, a partir 

de sua revitalização e restauro, havia passado a congregar as práticas que 

definem o papel social dessas instituições: estabelecendo a universalidade do 

acesso, o intercâmbio institucional e a promoção de ações educativas. Bastava ao 

estudo partir da recém-criada Unidade de Ações Educativas para “o mundo”, 

acompanhando esses trajetos para apreender em que medida esses materiais 

contribuíam para a concretização dos preceitos regidos por uma educação 

patrimonial, já que as Caixas estavam vinculadas a uma proposta pedagógica.  

O retorno aos aspectos ligados à trajetória do MAE, desde suas 

configurações iniciais, passando pelas dinâmicas da própria teoria antropológica e 

das mudanças recentes se deu a partir da aproximação com as Caixas, com suas 

constituições, formas de criação e arranjo que envolvem as práticas da equipe de 

bolsistas da Unidade de Ações Educativas. Foram esses aspectos, partindo das 

coisas, que sinalizaram que o estudo estava se baseando a partir de um 

panorama estanque e segmentado, que impedia o olhar e a problematização 

sobre as muitas composições, direções e relacionamentos que se conectavam a 

propostas mais gerais e abrangentes da disciplina de antropologia e sua 

consolidação no Brasil até aspectos mais particulares, exibindo as tensões 

decorrentes entre Museu e Universidade, as formas de aquisição do acervo, 

compras, coletas e pesquisas. 
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As Caixas não poderiam ser pensadas apenas a partir de um preceito 

sobre sua “função” educativa, mas partindo de um movimento contrário e anterior, 

as abrindo e investigando suas constituições: Como foram pensadas? Em quais 

contextos? O que são essas coisas que as compõem? Quais as procedências? 

As classificações? Como as tensões entre as instituições, Museu e Universidade 

se desenrolam? Quais as pessoas que ajudaram nessas criações? E suas 

circulações?  

A busca por essas questões demonstraram que as Caixas se constituem 

como práticas relacionadas aos desdobramentos das transformações mais 

recentes, mas nem por isso deixam de manter um vínculo histórico e social com o 

MAE. Ao contrário, a investigação sobre as procedências das coisas oriundas do 

acervo demonstra que os meios e o período de aquisição desses materiais 

etnográficos se ligam as esferas muito mais amplas. Denotam, a partir dos 

registros de entrada dessas coisas nos primeiros anos de Museu, a falta deles 

durante algumas décadas e seu retorno recente, passos conduzidos pelas 

transformações da própria teoria antropológica.  

 Ainda, percebe-se a tensão que decorre da relação entre buscar 

estabelecer posturas mais simétricas com seu público, mas ao mesmo tempo 

precisa operar com dispositivos de classificação, controle e garantia de 

integridade do acervo, práticas que permeiam as atividades de resguardo nas 

instituições museais, visto ainda que se constitui de material vinculado a uma 

instituição pública. Essas tensões resultaram na busca por outras possibilidades 

de constituição das Caixas, como a compra, a feitura e a doação, mas sem perder 

de vista preceitos antropológicos detidos nessas relações. As opções 

demonstradas por Andréia Prestes, ao longo desse trabalho indicam que não era 

apenas comprar algo, mas buscar de alguma forma não destituir a autoria 

daqueles que produziram esses bens comercializados e que se transformaram na 

Coleção Manipulável. Também, as formas de criação foram pensadas a partir da 

compleição dessa equipe de bolsistas da Ação Educativa de Curitiba, centrada no 

trabalho de Andréia, que sem dúvida, foi a maior articuladora dessas práticas 

demonstradas.  
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 Foi a partir das soluções, maneiras de criar, que o estudo lançou mão da 

concepção de práticas de improviso. Não pensando a partir da falta de algo, de 

um projeto preestabelecido – e que talvez impossibilitassem essas criações - mas 

porque essas habilidades são as respostas dadas as próprias tensões descritas 

anteriormente: a negação do uso do acervo, a limitação do uso da verba ou o 

recurso escasso.  

 Se nos desenvolvimentos iniciais havia uma condição imperativa de feitura 

que se ligava a constituição do acervo e das divisões temáticas e teóricas do 

MAE, os diálogos promovidos a partir dessas andanças permitiram um 

“afrouxamento” temático que pode ser vislumbrado pelas criações oriundas a 

partir de demandas externas, de doações de coisas como reflexo do desejo de se 

ver de alguma forma contemplado a partir desses materiais. Outro aspecto 

apreendido diz respeito aos empréstimos e trajetórias das próprias Caixas e de 

como, a partir das muitas formas de interlocução possíveis, são estabelecidos 

caminhos completamente distintos. Ambos os movimentos se ligam a perspectiva 

de Ingold (2012) sobre as dinâmicas que se dão a partir dos fluxos dessas coisas 

no mundo e que sempre se transformam e se articulam em novos arranjos porque 

têm vida.   

 O empréstimo de acervo de museus para fins didáticos não é novidade. 

Contudo, as formas de concepção e de criação aqui demonstradas são únicas 

porque se vinculam e partem de características muito peculiares de saber e fazer. 

As Caixas, nesse sentido, são o MAE expandido.  

 Assim, pode-se sugerir que coisas, Caixas, constituição do acervo do MAE, 

revitalização da instituição, transformações de paradigmas e fazeres 

antropológicos, tensões e intercâmbios entre saberes diversos não são intenções 

ou movimentos estanques, integram e interagem e se sobrepõem de forma 

complexa. Talvez esse trabalho tenha puxado apenas um dos muitos fios desse 

emaranhado. 
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