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3 Apresentação 

 

É com grande satisfação que apresentamos mais um número da revista Acesso 

Livre. Para a composição do dossiê da edição nº 11, propusemos um debate sobre a 

relação entre arte e instituições de memória. Em um momento em que a arte e os artistas 

se veem sob duras críticas vindas de certos grupos políticos e as instituições de memória 

se encontram em grandes dificuldades, a Acesso Livre disponibilizou suas páginas para 

servir de espaço de reflexão. E, para nossa satisfação, nos foram enviados artigos 

interessantíssimos e que contêm excelentes contribuições para o debate. 

Para ilustrar a capa da presente edição, escolhemos uma imagem do quadro 

Independência ou Morte!, também conhecido como O Grito do Ipiranga, de autoria do 

pintor paraibano Pedro Américo (1843-1905). A obra já foi objeto de diversos estudos, 

que buscaram analisá-la sob diferentes aspectos, como seu discurso imagético, sua 

historicidade, os elementos estilísticos do autor etc. O quadro é um patrimônio do Brasil 

e se encontra sob a guarda do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 

popularmente conhecido como Museu do Ipiranga. Infelizmente, o belo Edifício-

Monumento, sede do museu, está fechado à visitação pública desde 2013, quando 

apresentava diversos problemas estruturais. Trata-se de uma situação lamentável para a 

museologia brasileira e para a população local, pesquisadores e turistas, que há anos não 

podem ter acesso a importantes itens do acervo. A partir de meados de 2018, milhares 

de peças foram transferidas para imóveis adaptados para recebê-las e a previsão de 

reabertura do museu é 2022. 

A situação do Museu do Ipiranga é apenas um entre os vários casos que 

demonstram as dificuldades pelas quais passam as instituições de memória no Brasil. 

Fechamentos, falta de recursos, descaso, negligência e perda do acervo por diversas 

causas são situações que não são raras no território nacional. O caso mais grave ocorreu 

em setembro de 2018, quando um incêndio de grandes proporções destruiu quase todo o 

acervo do Museu Nacional, no pior desastre na museologia brasileira. 

Isso mostra o quanto é importante discutir a situação das instituições de memória 

no Brasil. O presente número da Acesso Livre foi pensado tendo como objetivo abrir 

esse debate, particularmente no que se relaciona ao nosso patrimônio artístico. 

No primeiro artigo, intitulado “Sob o desígnio de Mnemosine: a preservação da 

memória em museus de arte”, a professora Maria Isabel Roque nos apresenta um amplo 
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4 debate sobre o papel do museu na contemporaneidade. Por meio de um referencial 

teórico baseado em análises que articulam a museologia, a sociologia e as humanidades 

digitais, a autora discorre sobre o aumento da afluência aos museus e analisa as novas 

formas de mediação cultural possibilitadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação. 

A seguir, o artigo de Elizabeth Catoia Varela, intitulado “O Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro e seu arquivo: fontes para a história da arte no Brasil”, 

discute a importância do arquivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM 

Rio, que tem sob sua guarda não só a documentação produzida pelo museu, mas 

também aquela produzida por artistas que tiveram seus trabalhos expostos na 

instituição. Por meio da apresentação de alguns casos específicos, a autora demonstra a 

importância desse arquivo para a história da arte no Brasil. 

Outra bela contribuição para o presente número é o artigo de Pedro Cantalice, 

que tem como título “Memória do Cavaquinho Brasileiro no Arquivo Nacional”. Em 

forma de relato de experiência, o autor apresenta parte de sua pesquisa, chamada 

“Memória do Cavaquinho Brasileiro”, e discute como o acervo do Arquivo Nacional 

contribuiu para a coleta de dados para sua pesquisa, o que nos permite conhecer um 

pouco mais sobre a relação entre documentos arquivísticos e manifestações artísticas. 

Nas páginas seguintes, Isis Pimentel de Castro, no artigo intitulado “As 

definições de histórico em movimento: as pinturas e os objetos históricos transferidos 

da Escola Nacional de Belas Artes e do Museu Naval ao Museu Histórico Nacional”, 

nos apresenta um instigante debate sobre as definições de objeto histórico e de museu 

histórico. Analisando a transferência de pinturas históricas da Escola Nacional de Belas 

Artes e do Museu Naval para o Museu Histórico Nacional, a autora apresenta 

discussões, tensões e conflitos que permitem compreender as convenções construídas 

em torno das definições de “valor histórico”. 

Em seguida, o artigo de Flávia Costa Reis, intitulado “A importância da pesquisa 

no Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte: o exemplo dos estudos sobre a Capela 

de Santo Antônio de Pompéu, em Sabará”, nos traz uma discussão sobre a importância 

da pesquisa nos trabalhos desenvolvidos no Memorial da Arquidiocese de Belo 

Horizonte para a proteção dos bens culturais da Igreja Católica. Por meio da análise de 

um caso específico, a autora demonstra como a inventariação e a catalogação de bens 
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5 culturais não apenas permitem o conhecimento do acervo, mas também se configuram 

como importantes meios para sua proteção. 

Outra contribuição relevante para as discussões propostas no dossiê é o artigo 

“Restauração da gravura ‘Sou 2 Contigo’”, de Danúbio Gonçalves: reflexões sobre 

tratamentos de remoção de manchas e critérios de intervenção”, de autoria de Ana 

Flávia Alves da Silva e Raquel França Garcia Augustin. As autoras partem de um 

estudo de caso para discutir o processo de tomada de decisão em relação às alternativas 

disponíveis ao profissional conservador-restaurador para remoção de manchas em 

gravuras. Ao longo de seu artigo, demonstram o alto grau de especialização requerido 

para que seja desenvolvido um trabalho de excelência no âmbito de instituições de 

memória para a salvaguarda do nosso patrimônio histórico-cultural. 

A presente edição também conta com importantes debates na seção de artigos 

livres. São três contribuições que levantam discussões importantíssimas para a ciência 

da informação, educação e literatura. 

O artigo de Davilene Souza Santos e Flávia Goulart Mota Garcia Rosa, que tem 

como título “Panorama de consumo da informação: da oralidade ao movimento de 

acesso aberto”, nos traz um debate interessante sobre como o Movimento de Acesso 

Aberto, em articulação com as Tecnologias de Informação e Comunicação, tem 

transformado as formas de consumo da informação. Em seu artigo, as autoras traçam 

um panorama das formas pelas quais a informação tem sido consumida ao longo da 

história e destacam o papel das editoras científicas na atualidade, que tem se constituído 

como propulsoras de um novo paradigma no consumo da informação. 

Nas páginas seguintes, Luana Andretta e Miguel Rettenmaier, em artigo 

intitulado “De Juan Cuernavaca a Josué Guimarães: movimentos escriturais nos títulos 

do romance Dona Anja”, nos apresentam uma discussão bastante interessante sobre o 

processo criativo do autor de obras literárias. A partir de um estudo das várias versões 

do título do romance Dona Anja, do escritor gaúcho Josué Guimarães, e da elaboração 

de hipóteses sobre o gesto laboral do literato, os autores evidenciam toda a 

complexidade do processo de escrita, assim como abrem a discussão sobre o potencial 

científico dos manuscritos, material por muito tempo negligenciado. 

Já o artigo de Sandra Noelia da Silva Souza e Luana Frigulha Guisso traz uma 

contribuição muito importante para discutir a questão ambiental nas escolas. Intitulado 

“A percepção dos alunos da UMEF Dr. Tuffy Nader sobre os impactos socioambientais 
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6 no Rio Jucu”, o artigo nos permite conhecer como estudantes percebem os impactos 

socioambientais em um rio com o qual mantêm um forte vínculo emocional. Sobretudo, 

as autoras destacam como a pesquisa junto aos alunos pode se constituir como base para 

a elaboração de atividades de Educação Ambiental. 

Em suma, tanto os artigos que compõem o dossiê quanto os artigos livres nos 

trazem consideráveis contribuições acadêmicas e sociais em suas respectivas áreas. 

Fruto de incansáveis esforços dos autores e das autoras, esses artigos permitem a 

circulação de conhecimento produzido com base em pesquisas e podem agora ser 

contemplados na 11ª edição da revista Acesso Livre. 

Boa leitura! 

 

Luiz Salgado Neto 

Doutor em História Comparada pela UFRJ 

Editor da Revista Acesso Livre 
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Resumo: O museu define-se como espaço de preservação da memória. Enquanto 

instituição criada no contexto eurocêntrico de sociedades dominadas por princípios 

nacionalistas, imperialistas e colonialistas, focava-se no propósito de constituir um 

repositório patrimonial representativo da arte e da cultura de uma nação ou de um 

império. Volvidos dois séculos, impõe-se uma reflexão ampla acerca do papel do museu 

na sociedade pós-moderna, pós-colonial e global. Com um enquadramento teórico 

assente em estudos que cruzam a museologia, a sociologia e as humanidades digitais, a 

análise dos impactos do aumento de afluência aos museus e espaços patrimoniais, muito 

por via do desenvolvimento do turismo de massas e do turismo cultural, e das novas 

formas de mediação cultural proporcionadas pelas tecnologias da informação e 

comunicação, pretende contribuir para essa análise acerca da função do museu na 

contemporaneidade. Como hipótese de partida, sugere-se que a hibridização dos 

públicos requer a hibridização das narrativas e das estratégias de comunicação, no 

sentido da disponibilização interativa e personalizada da informação e da construção de 

experiências imersivas e no pressuposto de que a articulação entre a cognição e a 

emoção favorece a perceção do sentido dos conteúdos expostos e fundamenta o papel 

do museu na sociedade. 

Palavras-chave: Discurso museológico; mediação cultural; objeto de museu 

(musealium). 

 

Under the design of Mnemosyne: the preservation of memory in art 

museums 

 

Abstract: Museum is defined as a space for the preservation of memory. As an 

institution created in the Eurocentric context of societies dominated by nationalist, 

imperialist, and colonialist principles, it focused on the purpose of constituting a 

Maria Isabel Roque 
Doutora em História. Professora da 

Universidade Europeia e da Universidade 
Católica Portuguesa. Membro do Centro 

Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades – Universidade de Évora 

(CIDEHUS-UÉ). 

 

Sob o desígnio de Mnemosine: 
 a preservação da memória  
em museus de arte 
 

 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

8 heritage repository, which could represent the art and culture of a nation or of an 

empire. After two centuries, a broad reflection on the role of the museum in 

postmodern, postcolonial and global society is required. With a theoretical framework 

based on studies that cross museum studies, sociology and the digital humanities, the 

analysis of the impacts of increased affluence on museums and patrimonial spaces, 

largely through the development of mass tourism and cultural tourism, and the new 

forms of cultural mediation provided by information and communication technologies, 

intends to contribute to this analysis about the function of the museum in contemporary 

times. As a starting hypothesis, it is suggested that the hybridization of audiences 

requires the hybridization of narratives and communication strategies, such as 

interactive and personalized dissemination of information and the construction of 

immersive experiences, assuming that the articulation between cognition and the 

emotion stimulates the perception of the meaning of the exhibited and it bases the social 

role of the museum. 

Keywords: Cultural mediation; museological discourse; museum object (musealium). 

 

Introdução 

 

Museu (do gr. mouseîon, próprio das Musas que, na mitologia grega, eram filhas 

de Mnemósine, memória, e inspiravam a criação artística ou científica) é assumido 

como um lugar de preservação da memória da criação humana e do meio cultural e 

natural que envolve o homem. Homero invoca as Musas, justificando: “pois sois deusas, 

estais presentes e todas coisas sabeis” (Ilíada, II, 485). Morando no Olimpo, participam 

da omnisciência de Zeus. No mesmo sentido, Hesíodo apresenta-as como detentoras do 

conhecimento e da verdade, aquelas que contam “aquilo que é, aquilo que será e aquilo 

que foi” (Teogonia, 38). Mais tarde, Estrabão descreve o museu, anexo ao palácio real 

de Alexandria, como um espaço comunitário, cujos membros poderiam ser descritos 

como acadêmicos, escolhidos pela sua erudição artística e intelectual (Geografia, 

17.1.8). Assim, o conceito de museu tem subjacente a articulação entre a preservação de 

memória e a busca do conhecimento. 

Os primeiros museus, criados no final do século XVIII e no início do século 

XIX, refletiam este sentido holístico, ao mesmo tempo que assumiam um propósito 

social de disponibilizar a todos os cidadãos os bens que, até então, haviam estado na 
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9 posse de alguns, circunscritos aos círculos privilegiados das cortes, das famílias 

aristocráticas e da hierarquia eclesiástica secular e regular. Os museus e, 

nomeadamente, os museus de arte assumiam os propósitos de testemunho histórico e de 

educação pública informal, dirigida em particular às classes trabalhadoras: 

 

Les objets qui doivent servir à l’instruction, et dont un grand nombre 

appartenoit aux établissements supprimés, méritent toute l’attention 

des vrais amis de la patrie: on les trouvera dans les bibliothèques, dans 

les musées, dans les cabinets, dans les collections; […] partout, enfin, 

où les leçons du passé, fortement empreintes, peuvent être recueillies 

par notre siècle, qui saura les transmettre, avec des pages nouvelles, au 

souvenir de la postérité (VICQ D’AZYR, 1793-1794, p. 2-3).1 

 

A narrativa formulada por esses museus refletia a cultura eurocêntrica e as 

mentalidades da época em torno dos ideais de construção das várias identidades 

nacionais e respetivas intenções imperialistas e colonialistas. Eram, por conseguinte, 

instrumentos da propaganda dos estados que os criavam e tutelavam. O museu “has 

manufactured an image of history. By collecting past artifacts, it gives shape and 

presence to history, inventing it, in effect, by defining the space of a ritual encounter 

with the past” (MALEUVRE, 1999, p. 1).2 Por outro lado, subentende-se, aqui, o 

artificialismo inerente ao museu, decorrente da descontextualização e da estetização a 

que os objetos eram sujeitos no próprio processo de musealização. 

Passados mais de dois séculos, a sociedade mudou substancialmente, enquanto 

os museus nem sempre acompanharam essa mudança, cristalizando as suas narrativas a 

pretexto da supremacia da sua autoridade enquanto emissor da mensagem. Por isso, são 

tão relevantes as reflexões e análises acerca da forma como se configura a função dos 

museus, não só a daqueles que estão a ser criados, como a da generalidade dos museus 

constituídos ao longo deste tempo, na sociedade contemporânea, pós-moderna (ou pós-

pós-, ou hipermoderna). Se a missão original do museu é a construção da identidade 

                                                           
1 Os objetos que devem ser usados para instrução, e dos quais um grande número pertence aos 
estabelecimentos excluídos, merecem a atenção dos verdadeiros amigos do país: eles serão encontrados 
em bibliotecas, museus, gabinetes, coleções. [...] em todo lugar, enfim, onde as lições do passado, 
fortemente impressas, podem ser colecionadas por nosso século, que as transmitirá, com novas páginas, à 
memória da posteridade. 
2 “fabricou uma imagem da história. Ao coletar artefatos passados, dá forma e presença à história, 
inventando-a, na verdade, definindo o espaço de um encontro ritual com o passado”. 
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10 através da preservação da memória, importa agora questionar que identidade deve ser 

construída e que memória deve ser preservada. 

Por outro lado, o discurso do museu era monológico e fechado, mantendo-se 

reservado a uma elite de especialistas. Convocando apenas uma apreensão sensível, ao 

nível da visualidade, os complementos textuais, descodificadores do sentido do objeto 

exposto, eram reduzidos, apresentando uma informação rudimentar e com um cariz 

mais identificativo do que interpretativo. Contudo, a iliteracia acerca do uso e do 

significado dos objetos, dos seus componentes intangíveis e simbólicos, tem vindo a 

aumentar à medida que se perdem os referenciais culturais das épocas a que reportam, 

impondo formas de mediação mais abrangentes e dinâmicas entre o museu e os seus 

públicos, em concorrência com as atuais modalidades de informação e comunicação. 

Por conseguinte, assumindo que a disponibilização do conhecimento se mantém como 

função central da prática museológica, importa também analisar a forma como o museu 

contribui para a construção de identidades e como é comunicada a memória que intende 

comunicar. 

Nesta conjuntura, em que o museu, por um lado, enfrenta a ameaça de propostas 

mediáticas mais interativas, dinâmicas e imersivas e, por outro, acolhe um número 

crescente de visitantes com interesses dispersos e vagos na exposição, é proposto, como 

hipótese, que o discurso museológico deva ser estruturado de forma segmentada, 

proporcionando experiências cognitivas, relacionadas com a transmissão do 

conhecimento, e emotivas, apelando às memórias afetivas e ao envolvimento ativo do 

visitante. É neste sentido que se defende que as humanidades digitais, pelas suas 

potencialidades não invasivas no campo da mediação, possam facultar a ocorrência de 

discursos paralelos, o acesso a um amplo conjunto de dados e diversas modalidades de 

observação do objeto, reforçando a missão do museu enquanto espaço de preservação 

da memória e da construção identitária face aos riscos de uniformização associados aos 

fenómenos de globalização e hibridização. 

Esta análise, de cariz teórico, assenta na pesquisa bibliográfica cruzando os 

termos “museu”, “memória”, “globalização”, “hibridização”, “mediação cultural”, 

“públicos de museu”, “humanidades digitais” e “turismo” e termos seus 

correlacionados. O estudo configura-se no âmbito da investigação qualitativa e 

descritiva, mesmo que assuma algumas componentes correlacionais na observação do 
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11 impacto do turismo e das tecnologias da informação e da comunicação na fruição dos 

espaços museológicos e na mediação cultural do museu com os seus públicos. 

 

Revisão da literatura 

 

O museu enquanto espaço de memória relaciona-se com o conceito de tempo e 

com as narrativas cronológicas assumidas pelos primeiros museus; no caso dos museus 

de arte, a organização do espaço e do discurso expositivo obedecia à sequência dos 

estilos proposta na obra seminal História da arte da antiguidade (Geschichte der kunst 

des altertums), de Johann Joachim Winckelmann, publicada em 1764 e anunciando já 

uma epistemologia historicista e positivista (WINCKELMANN, 2006). A partir da obra 

de Michel Foucault (1969), Tony Bennett (2004; 2009) analisou a conceitualização do 

tempo nos denominados “museus evolucionários”, cujo funcionamento é definido “as a 

new kind of memory machine” (BENNETT, 2004, p. 2).3 Partindo do estudo dos 

princípios evolucionários da classificação e exposição desenvolvidos nos museus de 

história natural, etnologia e geologia, a descrição de Bennett (2004) acerca da 

interpretação das sociedades ocidentais e não-ocidentais e da sua apresentação 

sequencial em função de um pretenso progresso civilizacional inclui análises 

comparativas com os museus de arte. Ainda na senda de Foucault, outros autores 

(CRIMP, 1983; LUKE, 2007; PEARCE, 1992) têm vindo a analisar a relação entre o 

museu e o poder, quer através da propaganda aos regimes instituídos, quer através do 

controle do conhecimento que veiculam. 

A crítica ao modelo historicista e hegemônico dos primeiros museus surge 

sobretudo no quadro dos discursos pós-modernos e dos estudos pós-coloniais, em 

particular, do texto fundador Orientalism de Edward Saïd (1978), onde o autor 

problematiza as representações do “eu” e do “outro” dominadas pela hegemonia 

ocidental e com consequências diretas na construção do discurso museológico. “By the 

1980s, the profound reappraisal of Western epistemology and its rationalist ambitions 

in orchestrating a modern socius had widened in many directions with the advance of a 

post-colonial critique of history” (MURPHY, 2005, p. 72).4 As questões acerca da 

                                                           
3 “Como um novo tipo de máquina de memória”. 
4 “Na década de 1980, a profunda reavaliação da epistemologia ocidental e suas ambições racionalistas na 
orquestração de um moderno socius ampliaram-se em muitas direções com o avanço de uma crítica pós-
colonial da história”. 
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12 representação da memória do passado e da pluralidade das suas culturas tornam-se 

indissociáveis dos estudos pós-colonialistas (BENNETT, 2004; EDWARDS; 

GOSDEN; PHILLIPS, 2006) e das recentes análises acerca da identidade (HAL, 2015 

[1. ed., 1996]) e da globalização e hibridização cultural (KNELL, 2019; PIETERSE, 

2015). Esta discussão – além de envolver um debate político mais amplo, 

nomeadamente, acerca dos direitos humanos e justiça social que não constituem, aqui, 

objeto de estudo – traz novas perspetivas acerca do poder, ética, propriedade e controle 

associados ao património e à sua exposição museológica (SCHRAMM, 2015; SMITH; 

WATERTON, 2012). Por seu turno, o tema da construção e preservação da memória no 

museu tem sido estudado (SIMINE, 2013; BENNETT, 2004; CRANE, 2000; 

DICKINSON; BLAIR; OTT, 2010; KAVANAGH, 2000; MACK, 2003; MALEUVRE, 

1999) em abordagens pluridisciplinares que envolvem estudos da cultura e de museus, 

antropologia, sociologia, arqueologia, historiografia, história da arte, geografia e 

turismo. Registra-se, ainda, as obras editadas por Katharine Hodgkin e Susannah 

Radstone (2014; 2017), que cruzam os estudos da memória com a museologia. Nestes 

estudos, a forma como o museu integra a função memorial está ligada às complexas 

questões da identidade individual e coletiva (identidade social e cultural), e aponta para 

a necessidade de reformular os discursos museológicos no sentido de uma maior 

autenticidade e rigor na recontextualização dos objetos e nas referências às respectivas 

culturas de origem, nas suas componentes tangíveis e intangíveis. 

Em simultâneo, o museu tende a transformar-se em atração turística, trazendo 

novos públicos com motivações diversificadas. Merriman (2016 [1. ed., 1991) foi 

pioneiro na análise deste fenômeno na perspetiva das ideologias e das suas 

representações. Embora centrado no caso particular do Reino Unido, a justificação da 

dificuldade do museu em conectar-se com uma parte substantiva dos seus públicos e a 

proposta de novas abordagens, envolvendo as memórias e as experiências pessoais dos 

visitantes, é replicável noutros contextos. O aumento do turismo cultural e de massas 

tem acentuado o impacto de novos visitantes em espaços museológicos, suscitando 

novos estudos (BONIFACE; FOWLER, 2003; McKERCHER; CROS, 2002; STAIFF; 

BUSHELL; WATSON, 2013; TIMOTHY; NYAUPANE, 2009; TIMOTHY, 2017) 

sobre este fenômeno, mas integrando o museu na abordagem mais ampla acerca do 

patrimônio. 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

13 O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação teve um 

impacto relevante no museu (MEECHAM, 2013) e na sua relação com os públicos reais 

e virtuais (BODDINGTON; BOYS; SPEIGHT, 2016). Neste âmbito, a investigação em 

humanidades digitais visa disponibilizar um maior volume de informação e enquadrar 

novas modalidades discursivas, adequadas aos diversos públicos, reais e virtuais, sem 

interferir na materialidade do espaço expositivo (ROQUE, 2018). Ao longo da última 

década, a tecnologia digital tem registrado um crescente impacto em todas as operações 

museológicas e, em particular, na interpretação das coleções e na sua comunicação, 

gerando um volume consistente de literatura científica no cruzamento entre os estudos 

de museu e as humanidades digitais (BAUTISTA, 2014; DECKER, 2015; DROTNER; 

SCHRØDER, 2013; HOSSAINI; BLANKENBERG, 2017; PARRY, 2010). Embora, 

nestes estudos, as tecnologias sejam assumidas como meios de comunicação e 

interação, complementares aos sistemas analógicos, continuam a ser utilizadas, 

sobretudo, para a representação virtual do objeto material, o que continua a ser redutor 

em relação à pretendida reformulação dos discursos museológicos e da mediação e 

interação entre o museu e o visitante, real ou virtual. 

 

O sentido da memória inerente ao objeto de museu (musealium) 

 

Um objeto-coisa transforma-se em objeto de museu (ou musealium) mediante 

um processo de musealização. Esta transformação insere-se numa questão mais ampla 

no domínio da metafísica: “Que é uma coisa?”, a qual, por seu turno, envolve as noções 

de espaço e de tempo que determinam as suas caraterísticas fundamentais, aquilo em 

que consiste o “ser da coisa” (HEIDEGGER, 1992). Heidegger propõe que se considere 

a “coisa” a partir da sua coisalidade, ou seja, a partir de aquilo que, provavelmente, 

pertence a todas as coisas e a cada uma delas enquanto tal (idem, p. 27) e define-a como 

um centro em torno do qual circulam propriedades mutáveis, estabelecendo relações 

com outras coisas, ou como um suporte onde essas propriedades se apoiam, subsistem e 

se modificam (idem, p. 40-41). Há uma relação de proximidade entre o eu-sujeito e a 

coisa que faz parte do cotidiano; em contrapartida, as coisas tornam-se objetos, ou 

objetum (literalmente, aquilo que está colocado à frente de), ao permanecerem em frente 

do sujeito, separadas dele (idem, p. 108). Ou seja, enquanto a relação entre sujeito e 

coisa se define pela continuidade e é natural, a relação entre sujeito e objeto define-se 
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14 pela diferença e é racional. O processo de musealização é similar, no sentido em que 

transforma os objetos-coisa, de uso comum, em musealia, igualmente separados do 

sujeito e do seu quotidiano. O termo musealia (“muzeálie”, em checo, neologismo 

criado a partir do latim museion: singular, musealium; plural, musealia) surgiu pela 

primeira vez na literatura científica num artigo de Zbyněk Z. Stránský (1970), tendo 

subjacente o mesmo conceito de transformação da “coisa” em “objeto”. 

 

Um “objeto de museu” é uma coisa musealizada, sendo “coisa” 

definida como qualquer tipo de realidade em geral. A expressão 

“objeto de museu” quase poderia passar por pleonasmo, na medida em 

que o museu é não apenas um local destinado a abrigar objetos, mas 

também um local cuja função principal é a de transformar as coisas 

em objetos. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 68). 

 

A transformação do objeto-coisa em objeto de museu (musealium) decorre de 

um fenômeno de descontextualização intrínseco ao próprio processo de musealização: o 

objeto deixa de ser parte integrante de um contexto que lhe era natural, numa relação de 

continuidade com o sujeito, para integrar um contexto artificial e representacional, onde 

passa a ser visto como algo separado do cotidiano e realidade extrínseca e separada do 

sujeito. “[…] a musealização é a operação de extração, física e conceitual, de uma coisa 

de seu meio natural ou cultural de origem, conferindo a ela um estatuto museal – isto é, 

transformando-a em musealium ou musealia, em um ‘objeto de museu’ que se integre 

no campo museal” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 57). A musealização implica 

operações de separação do contexto original e de suspensão das suas funcionalidades e 

uso. 

No que se refere ao objeto e às suas faculdades semânticas, a musealização 

acarreta perdas e ganhos. A mudança de estatuto de objeto para musealium implica, 

além da descontextualização e da separação, um processo de seleção através de uma 

análise crítica, avaliadora do valor patrimonial e, também, do seu valor documental, 

enquanto evidência de uma realidade. Por outro lado, o valor patrimonial não é 

necessariamente intrínseco ao objeto – um objeto vulgar ou de uso comum pode tornar-

se musealium – pelo que é a musealização a conferir-lhe valor. Os argumentos que 

fundamentam a sua seleção prendem-se com a capacidade de gerar significados e 
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15 estabelecer conexões com os restantes objetos da coleção e contribuir para a lógica da 

exposição. 

A museografia contribui para sublinhar a separação entre os musealia e o 

sujeito-observador. É a exposição que os torna disponíveis à observação e é através da 

forma como se integram no discurso museológico e evocam essas memórias que se 

tornam musealia. Ou seja, é o enquadramento do objeto na exposição e no discurso 

museológico que lhe confere o estatuto museal e lhe atribui uma realidade cultural 

específica. O musealium, separado do sujeito e do seu cotidiano, assume uma função 

documental, isto é, passa a funcionar como testemunho de uma cultura ou de uma 

realidade social, econômica ou política, fundamentando-se, no museu, como repositório 

das memórias desse contexto original. 

No objeto e, em particular, no musealium, distingue-se dois tipos de mensagem, 

a semântica e a estética, em consonância com as estruturas denotativas e conotativas da 

linguística (cf. BARTHES, 2012). Numa abordagem semiológica, a função-signo 

corresponde ao processo de semantização do uso do objeto, fazendo convergir a função 

e o sentido que lhes é intrínseco. No momento em que é produzido e ao longo dos 

vários processos de transformação do uso, o objeto adquire os significados que lhe 

advêm dessas funcionalidades ou utilizações. Os musealia são, por conseguinte, 

interpretados como signo, cujo sentido deriva das funcionalidades ou utilizações que 

assumiram a partir do momento de criação e que envolve, assim, o uso no cotidiano e a 

nova condição museológica. As sobreposições dos sentidos adquiridos pelos musealia 

constituem sedimentações das memórias, nas suas componentes tangíveis e intangíveis, 

denotativas e conotativas, incluindo as associações pessoais e socioculturais 

(ideológicas, emocionais etc.) do signo. Por conseguinte, o musealium é polissêmico, 

dado que carrega múltiplos significados, uns selecionados pelo emissor do discurso 

museológico, outros percepcionados pelos seus receptores. 

As memórias inerentes ao objeto não são imediatamente apreensíveis, nem são 

uniformemente percepcionadas por todos. Cabe ao museu resgatá-las e fornecer as 

referências para a leitura e interpretação da pluralidade semântica dos objetos e do seu 

sentido no contexto do discurso museológico. Enquanto, tradicionalmente, a 

musealidade atribuída ao objeto era definida por um grupo restrito de especialistas, os 

quais tinham uma relação racional com os atributos que destacavam, tende agora a 

convocar a participação das comunidades de origem (SMITH; WATERTON, 2012), 
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16 cuja cognição é de ordem prática e mantêm uma ligação emocional ao musealium. 

Ambas as vertentes concorrem para o conhecimento do objeto e, assim, para a eficácia 

da musealização e das ações de estudo, conservação, exposição e comunicação que lhe 

correspondem. 

Museums have a commitment not only to collect, conserve and 

document material evidence of the past but also to make it publicly 

accessible. In selecting what to collect they define what is or is not 

history. In preserving their collections in perpetuity, they act as a 

permanent memory store. In the way they display and interpret that 

material evidence, they construct and transmit meanings (BLACK, 

2011, p. 415).5 

 

O sentido dos objetos é recuperado e transmitido em função do discurso 

museológico, mas este tem a capacidade de espoletar as memórias e as emoções do 

visitante-observador. No museu, o objeto funciona como apelo à construção de 

conotações em função das memórias ou das experiências prévias do observador: o 

signo, composto por significado e significante, é usado como significante, ao qual se 

acrescentam outros significados. O observador usa o signo denotativo como significado 

e adiciona-lhe os seus próprios sentidos e conotações pessoais. Por conseguinte, o 

museu afirma-se como um lugar de memórias, não só das que são inerentes aos objetos, 

como também das que provoca nos seus públicos. 

 

A memória como instrumento de poder 

 

O modelo de instituição hegemônica, enraizada em princípios nacionalistas e 

colonialistas abstraídos das culturas consideradas marginais ou minoritárias e 

veiculando um conceito evolucionário de cultura (BENNETT, 2004) persistiu durante 

muito tempo, sobretudo nos museus da Europa e da América do Norte. Embora os 

primeiros museus, mesmo quando estabeleciam condições de acesso, sublinhassem a 

intenção de disponibilizar o acesso às artes, definindo-se como um espaço de educação 

                                                           
5 Os museus têm o compromisso não apenas de coletar, conservar e documentar evidências materiais do 
passado, mas também de torná-lo publicamente acessível. Ao selecionar o que coletar, eles definem o que 
é ou não é histórico. Ao preservar suas coleções em perpetuidade, elas atuam como uma memória 
permanente. Na maneira como eles exibem e interpretam essa evidência material, eles constroem e 
transmitem significados 
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17 informal, a patrimonialização dos acervos contribuiu para que a ação museológica se 

centrasse no objeto e na estetização e valorização dos seus aspectos formais e materiais, 

enquanto a organização cronológica ou estilística favorecia a ideia de evolução 

civilizacional num discurso de história global: 

 

Le projet d’une histoire globale, c’est celui qui cherche à restituer la 

forme d’ensemble d’une civilisation, le principe – matériel ou spirituel 

– d’une société, la signification commune à tous les phénomènes 

d’une période, la loi qui rend compte de leur cohésion” 

(FOUCAULT, 1969, p. 17-18).6 

 

Está, aqui, subjacente, uma intenção de institucionalizar as memórias das 

culturas expostas e de controlar o conhecimento que, através delas, era veiculado ao 

público. Além disso, o visitante era implicitamente vigiado e obedecia a rituais 

próximos da sacralidade, mantendo uma atitude passiva, ou subjugada, na contemplação 

das obras sublimadas (DUNCAN, 2010). O percurso do visitante no museu 

formalizava-se como um ritual cívico que reforçava o sentido de participação na 

construção dessa identidade coletiva. 

O estudo das relações entre o poder e o museu (BENNETT, 2004; CRIMP, 

1983; LUKE, 2007; PEARCE, 1992) tem sido bastante subsidiário dos estudos de 

Foucault (1969; 1994) acerca das ligações entre o exercício do poder e as diversas 

formas de conhecimento, sendo consensual a perceção de que os museus foram um 

instrumento político para a promoção e afirmação das identidades nacionais e da 

superioridade da cultura europeia. A elitização do museu levou à sua classificação como 

“heterotipia” (FOUCAULT, 1994), um espaço de alteridade, onde as relações entre os 

vários elementos se encontram modificadas, suspensas ou neutralizadas. 

 

En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée de constituer une sorte 

d'archive générale, la volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, 

toutes les époques, toutes les formes, tous les goûts, l'idée de 

constituer un lieu de tous les temps qui soit lui-même hors du temps, et 

inaccessible à sa morsure, le projet d'organiser ainsi une sorte 

                                                           
6 “O projeto de uma história global é aquele que busca restaurar a forma geral de uma civilização, o 
princípio – material ou espiritual – de uma sociedade, o significado comum a todos os fenômenos de um 
período, a lei que reflete sua coesão”. 
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18 d'accumulation perpétuelle et indéfinie du temps dans un lieu qui ne 

bougerait pas, eh bien, tout cela appartient à notre modernité 

(FOUCAULT, 1994, p. 752).7 

 

O esforço dos museus para categorizar, classificar e organizar os acervos 

seguindo um desígnio universalista, confere-lhes a permanência e rigidez que 

caraterizam as “hétérotopies du temps qui s’accumule à l’infini” (id., ibid,),8 em 

contraste com as heterotipias da contemporaneidade, mais precárias e fluídas. 

Por seu turno, o museu de arte assumiu um papel determinante na distinção e 

caraterização dos grupos sociais. A forma como as obras são expostas, sem informação 

adicional suficiente para permitir a sua descodificação, a compreensão das suas 

componentes conotativas, indicia um discurso elitista, reservado a grupos restritos de 

conhecedores. “Consumption is, in this case, a stage in a process of communication, 

that is, an act of deciphering, decoding, which presupposes practical or explicit mastery 

of a cipher or code” (BOURDIEU, 1984, p. 2).9 Por conseguinte, a exposição apenas é 

apreendida por aquele que tenha o conhecimento prévio e as competências necessárias 

para (re)conhecer o sentido das obras expostas e usufruí-las para lá da mera visualidade. 

“These have played a key role in the processes of social triage through which bourgeois 

elites select and differentiate themselves from the popular classes who, in the very 

process of this charismatic self-selection, are ‘othered’ as creatures not just of habit but 

of bad and offensive habit” (BENNETT, 2004, p. 188).10 A sublimação do objeto como 

obra de arte estende-se ao reconhecimento do público conhecedor como erudito, em 

oposição ao público nos registos da cultura de massas. Bourdieu adverte, ainda, que o 

sentido de familiariedade em relação a determinadas obras não exclui o equívoco 

resultante da aplicação de códigos errados (op. cit., p. 3). Este risco é proporcional à 

                                                           
7 “Por outro lado, a ideia de acumular tudo, a ideia de constituir um tipo de arquivo geral, a vontade de 
trancar num lugar todas as vezes, todas as eras, todas as formas, todos os gostos, a ideia de constituir um 
lugar de todos os tempos que é fora do tempo e inacessível à sua mordida, o projeto de assim organizar 
uma espécie de perpétua e indefinida acumulação de tempo em um lugar que não se moveria, bem, tudo 
pertence à nossa modernidade”. 
8 “Heterotopias de tempo que se acumulam ao infinito”. 
9 “O consumo é, neste caso, um estágio de um processo de comunicação, isto é, um ato de decifração, 
decodificação, que pressupõe o domínio prático ou explícito de uma cifra ou codificação”. 
10 “Estes têm desempenhado um papel fundamental nos processos de triagem social através dos quais as 
elites burguesas selecionam e diferenciam-se das classes populares que, no próprio processo desta auto-
seleção carismática, são ‘alteradas’ como criaturas não apenas de hábito, mas de maus e ofensivos 
hábitos”. 
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19 distância temporal, geográfica, cultural, ou outra, existente entre o contexto original da 

obra-mensagem e os contextos do museu-emissor e do próprio visitante-receptor. 

Apesar das críticas, nomeadamente, por parte de Bourdieu, à proposta da 

história-arqueológica descrita por Foucault, há nela alguns aspetos que merecem ser 

retomados na análise do discurso museológico. Sem abandonar o programa da história 

tradicional, Foucault estrutura as suas variantes (sociedade, economia, cultura etc.), não 

através da organização arcaica, por datas, estilos, povos ou civilizações, mas pelas suas 

práticas, explicando-as em correlação com as práticas vizinhas em que se apoiam, o que 

implica “définir ces objets sans référence au fond des choses, mais en les rapportant à 

l’ensemble des règles qui permmettent de les former comme objets d’un discours et 

constituent ainsi leurs conditions d’apparition historique” (FOUCAULT, 1969, p. 

65).11 A interpretação direta do objeto conduz a uma história estratificada, num processo 

de recolha dos muitos passados acumulados, daquilo que Tony Bennett designou como 

“past beyond memory” (2004),12 e que passam a ser articulados nos discursos 

enunciados pelo museu. 

Enquanto espaço de preservação da memória, o museu enquadra-se no conceito 

de “lugar antropológico” definido por Marc Augé. “Se um lugar pode se definir como 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como 

identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar” (AUGÉ, 

1994, p. 73). Na época que sucede à pós-modernidade (a supermodernidade, segundo 

Augé, op. cit.), a distância imposta pelos museus criados no contexto da cultura e das 

mentalidades Oitocentistas e que não reformularam os seus discursos, mantendo um 

caráter hegemônico, são “lugares antigos […] reportoriados, classificados e promovidos 

a «lugares de memória»” (AUGÉ, 1994, p. 73). Considerando que a perceção do lugar é 

subjetiva e que estes conceitos são “polaridades fugidias” (AUGÉ, 1994, p. 74), o 

museu torna-se um “não-lugar” ao distanciar-se do visitante, isto é, se este não se sentir 

conectado com a identidade que o museu lhe apresenta, ou as memórias aí evocadas lhe 

parecerem vazias ou adulteradas. “L’absence d’une vrai identité interne des lieux 

d’expositions (boîtes murées) provoque, chez le spetacteur, la réactiom déconcertante 

de perte territoriale, topographique, qui fait du visiteur un acteur un voyager nomade” 

                                                           
11 “Definir esses objetos sem referência à substância das coisas, mas relacionando-os com o conjunto de 
regras que permitem que eles sejam formados como objetos de um discurso e, assim, constituam suas 
condições de aparência histórica”. 
12 “Passado além da memória”. 
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20 (BIANCHI, 2016, pp. 150-151)13 e, por consequência, torna o museu um arquétipo de 

“não-lugar”. 

Se a preservação da memória é inerente ao museu, a forma como é 

tradicionalmente exposta é alvo de crítica. “In this way, the museum becomes both a 

product of modernity and also immune from its conditions of change and flux, and this 

allows for the uncertainties of the modern world to be measured against them” 

(HETHERINGTON, 2015, p. 35).14 Os museus eurocêntricos e hegemônicos estão a ser 

postos em causa pela diversidade cultural das sociedades pós-modernas e pelo impacto 

da globalização e do pós-colonialismo. A autoridade do museu, assente numa 

concepção representacional de algo segundo modelos que se tornaram arcaicos, deixa de 

ser sustentável no contexto das sociedades pós-modernas e da contemporaneidade, 

impondo uma revisão do modo como as instituições culturais moldam e exprimem a 

identidade cultural a que reportam. 

 

A preservação da memória no museu contemporâneo 

 

Em 1950, Theodor Adorno analisou as experiências opostas e, em certa medida, 

complementares de Paul Valéry, elitista e infeliz, e de Marcel Proust, amador entusiasta, 

nas suas visitas ao Museu do Louvre. O texto, intitulado “Valéry Proust Museum” (vd. 

ADORNO, 1983, p. 173-185) tornou-se uma referência nos estudos no domínio da 

museologia da arte. Apesar da evidente simpatia pelo pensamento de Proust, começa 

por esclarecer também algumas afinidades com o pensamento do primeiro, atribuindo 

uma conotação negativa ao conceito de museu, e insiste na morte de uma instituição (o 

museu-mausoléu) que continua presa nas contradições da sua cultura (cf. CRIMP, 1983, 

p. 43) 

The German word, ‘museal’ [‘museum–like’], has unpleasant 

overtones. It describes objects to which the observer no longer has a 

vital relationship and which are in the process of dying. They owe 

their preservation more to historical respect than to the needs of the 

present. Museum and mausoleum are connected by more than 

phonetic association. They testify to the neutralization of culture. Art 

                                                           
13 “A falta de uma verdadeira identidade interna dos locais expostos causa, no observador, a reação 
desconcertante da perda territorial, topográfica, que faz do visitante um ator nômade viajante”. 
14 “Desta forma, o museu se torna tanto um produto da modernidade e também imune às suas condições 
de mudança e fluxo, e isso permite que as incertezas do mundo moderno sejam medidas contra elas”. 
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21 treasures are hoarded in them and their market value leaves no room 

for the pleasure of looking at them. Nevertheless, that pleasure is 

dependent on the existence of museums (ADORNO, 1983, p. 175).15 

 

O caráter definitivo da morte atribuída ao museu é, sobretudo, uma crítica ao 

modo expositivo face à incapacidade do museu em recontextualizar o objeto exposto, ou 

seja, em recuperar as memórias que lhe estão associadas, mas, em simultâneo, anuncia 

uma reformulação teórica e uma nova atitude museológica. De fato, o museu não só tem 

sido alvo de uma análise crítica negativa em diversos domínios da investigação 

acadêmica, incluindo as ciências políticas (ver LUKE, 2002), como tem sido 

abandonado na planificação museológica, ensaiando práticas discursivas e 

comunicacionais em consonância com a complexidade da sociedade contemporânea. 

As transformações da sociedade pós-moderna, a partir da década de 1960, 

originaram uma mudança no paradigma do museu centrado no objeto (na sua 

valorização, conservação e segurança), para o museu centrado na comunidade, 

assumindo uma nova atitude discursiva e uma reflexão epistemológica acerca dos seus 

pressupostos. Enquanto, no primeiro, o museu era a autoridade e assumia o papel de 

guardião e transmissor do conhecimento veiculado a um público passivo, segundo um 

modelo de comunicação monológico, no segundo, a comunicação é dialógica e o 

conhecimento é construído de forma colaborativa solicitando a participação ativa da 

comunidade. 

Ao transferir o centro da sua atuação do objeto para os indivíduos que 

constituem a pluralidade dos seus públicos, consolida-se o conceito de museu integral e 

de ação: “musée integral, c’est à dire prenant en compte la totalité des problèmes de la 

société […] musée comme action, c’est à dire comme instrument dynamique du 

changement social” (VARINE-BOHAN, 2000, p. 182).16 Isto não significa que o museu 

deva sobrepor a ação social às ações de recolha e conservação dos espólios, que 

constituem a sua missão, mas que estas se devem realizar em função do 

                                                           
15 “A palavra alemã, ‘museal’ [‘museum-like’], tem nuances desagradáveis. Descreve objetos aos quais o 
observador não tem mais uma relação vital e que estão em processo de morrer. Devem sua preservação 
mais ao respeito histórico do que às necessidades do presente. O museu e o mausoléu estão conectados 
por uma associação mais do que fonética. Eles testemunham a neutralização da cultura. Tesouros de arte 
são guardados neles e seu valor de mercado não deixa espaço para o prazer de olhar para eles. No entanto, 
esse prazer depende da existência de museus”. 
16 “Museu integral, isto é, tendo em conta todos os problemas da [...] sociedade museológica como ação, 
isto é, como um instrumento dinâmico de mudança social”. 
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22 desenvolvimento da sociedade. O compromisso social do museu é aquilo que o 

distingue das restantes práticas colecionistas e paramuseológicas. 

Hooper-Greenhill (2007), ao analisar a forma como os museus constroem e 

difundem o conhecimento, denunciava a exposição como uma forma de autoridade e 

domínio, baseada no implícito afastamento do visitante, mas também no alheamento em 

relação à função e ao sentido original dos objetos expostos, e anunciava o surgimento 

do pós-museu:  

The post-museum will be shaped through a more sophisticated 

understanding of the complex relationships between culture, 

communication, learning and identity that will support a new 

approach to museum audiences; it will work towards the promotion of 

a more egalitarian and just society; and its practice and operations 

will be informed by an acceptance that culture works to represent, 

reproduce and constitute self-identities and that this entails a sense of 

social and ethical responsibility (HOOPER-GREENHILL, 2007, p. 

189).17 

 

Isto refletiu-se de forma mais imediata e evidente no desenvolvimento do 

movimento da Nova Museologia e no conceito de ecomuseu criado por Hugues de 

Varine-Bohan. “Le musée était à leur service et le public était admis, en payant parfois 

cher, à les contempler sans toucher et souvent sans comprendre. Nous proposons de 

renverser l'ordre des facteurs et de partir du public ou plutôt de deux types 

d'utilisateurs, la société et l'individu” (VARINE-BOHAN, 1976, p. 127).18 No 

ecomuseu, o poder de construir o discurso é transferido para a comunidade. Seguindo 

um novo pressuposto de democratização cultural, o museu continua a ser uma 

instituição de poder e veículo ideológico, mas o poder é conferido pela base comunitária 

que lhe define a ideologia. 

Refletindo esta orientação, os museus tendem a redefinir as suas funções na e 

para a comunidade, alterando as narrativas, os códigos comunicacionais e os processos 

                                                           
17 “O pós-museu será moldado por meio de uma compreensão mais sofisticada das relações complexas 
entre cultura, comunicação, aprendizagem e identidade que apoiarão uma nova abordagem para o público 
dos museus; trabalhará para a promoção de uma sociedade mais igualitária e justa; e sua prática e 
operações serão informadas por uma aceitação de que a cultura trabalha para representar, reproduzir e 
constituir auto-identidades e que isso implica um senso de responsabilidade social e ética”. 
18 “O museu estava ao seu serviço e o público era permitido, às vezes pagando caro, para contemplá-los 
sem tocar e muitas vezes sem entender. Propomos reverter a ordem dos fatores e deixar o público ou dois 
tipos de usuários, a sociedade e o indivíduo”. 
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23 de mediação e interação. “They define themselves now not as disciplinary spaces of 

academic history but as places of memory, exemplifying the postmodern shift from 

authoritative master discourses to the horizontal, practice-related notions of memory, 

place, and community” (ANDERMANN, SIMINE, 2012, p. 3).19 Assim, os vários 

discursos da modernidade são híbridos e contaminam-se mutuamente, criando um 

complexo e prolífero corpus de informação. 

Neste contexto, o contributo do museu para o desenvolvimento social implica a 

incorporação das memórias individuais e coletivas, esbatendo as fronteiras entre o 

museu e estas comunidades, tornando-se um espaço aberto e inclusivo. Por museu 

inclusivo entende-se aquele que, além de permitir o acesso aos indivíduos portadores de 

deficiência ou com necessidades especiais, assegura condições de inclusão dos 

indivíduos habitualmente marginalizados ou privados de oportunidades de tomada de 

decisão. Isto implica a construção de uma narrativa que integre as suas vivências e 

memórias e se adeque à sua formação, competências e experiências de vida (O’NEILL, 

2002, p. 24), sem os preconceitos hegemônicos, eurocêntricos e colonialistas que 

informaram os discursos dos primeiros museus (BENNETT, 2004; EDWARDS; 

GOSDEN; PHILLIPS, 2006). Nesse sentido, o museu assume um papel relevante no 

equacionamento das questões relacionadas com o multiculturalismo, a diversidade, a 

igualdade de oportunidades e a coesão ou divisão social. 

O museu deixa de ser o emissor autoritário de uma narrativa institucionalizada, 

para se concentrar na articulação das múltiplas narrativas individuais e dos significados 

ou sentidos poliédricos associados aos objetos expostos. Dessa forma, o museu recupera 

uma outra memória coletiva, agora relacionada com a identidade relativa à cultura das 

comunidades que representa. Nesse sentido, quando se constata que o museu muda o 

centro da sua ação do objeto para os públicos, isso significa também que passa a focar-

se nas narrativas desses grupos. “The museum has undoubtedly become one of the vital 

social institutions responsible for transforming living memory into institutionally 

constructed and sustained commemorative practices which enact and give substance to 

group identities and foster memory communities” (SIMINE, 2013, p. 1-2).20 As 

                                                           
19 “Eles descrevem sua posição no campo da matemática, como exemplificando a mudança pós-moderna 
do discurso autoritativo do mestre para as noções horizontais relacionadas à prática da memória, do lugar 
e da comunidade”. 
20 “O museu assumiu um compromisso duradouro com uma das instituições sociais vitais responsáveis 
por transformar a memória viva em práticas comemorativas, institucionalmente construídas e sustentadas, 
que promulguem e dêem substância às identidades grupais e fomentem as comunidades de memória”. 
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24 memórias do passados ou de outras culturas, construídas por sedimentações individuais 

e subjetivas, podem, precisamente por isso, ser contraditórias e antagônicas. Por seu 

turno, estas memórias são complementares aos discursos dominantes da história, 

enquanto o museu tende a abandonar a perspetiva de uma síntese aglutinadora. 

 

A representação das memórias face à heterogeneidade dos públicos 

 

A função do museu na contemporaneidade envolve a reflexão em torno do lugar, 

da identidade e do sentido de pertença, não só por parte das comunidades em que se 

insere, como também por parte dos grupos transitórios e ocasionais que constituem o 

seu público maioritário. Laurajane Smith e Emma Waterton (2012) desconstruíram a 

ideia de comunidade homogênea, propondo-a como um conjunto complexo e dinâmico 

de grupos com diferentes experiências, interesses e competências. Em sentido lato, o 

conceito de comunidade corresponde a um agregado, diversificado, heterogêneo e 

mutável de indivíduos que podem pertencer ou deslocar-se a outros grupos 

(nomeadamente, o de origem, ou de família), atendendo igualmente aos fluxos 

migratórios e ao fenômeno crescente da mobilidade de pessoas e grupos, em que se 

inclui o turismo nas suas diversas modalidades. 

Chegam novos públicos ao museu, os quais impõem uma reavaliação das 

narrativas e dos modelos comunicacionais. O turismo, em particular, tem sido encarado 

como um fenômeno detonador da apropriação do patrimônio nos moldes da cultura de 

massas. O impacto do aumento exponencial do turismo e, em particular, do segmento 

do turismo cultural, em espaços patrimoniais gera mútuos benefícios e, em regra, é visto 

mais como oportunidade do que como ameaça (McKERCHER; CROS, 2002). Do ponto 

de vista financeiro, a gestão patrimonial se beneficia com o turismo, por permitir 

receitas aplicáveis na manutenção dos espaços, na conservação e segurança das coleções 

e, mesmo, na reformulação do aparato expositivo e das estratégias de mediação cultural. 

Além disso, o museu recolhe o proveito das sinergias geradas pelas diferentes 

referências e memórias trazidas por esses grupos de caráter flutuante. O turismo é um 

dos agentes da mudança rápida, abrangente e contínua que carateriza a pós-modernidade 

(HAL, 2015 [1. ed., 1996]) e contribui para a interconexão entre as diferentes partes do 

globo e para as práticas reflexivas daí decorrentes. 
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25 O fenômeno contemporâneo de globalização e hibridização cultural não elimina 

os aspetos de descontinuidade, fragmentação, ruptura e deslocação (id., ibid.), dos quais 

o turismo continua a ser um dos principais agentes. No entanto, no contexto das 

sociedades pós-modernas, os processos de desdiferenciação rompem com as diferenças 

entre os grupos culturalmente dominantes e culturalmente dominados, e entre a cultura 

de elite e a cultura de massas, anulando ou, pelo menos, atenuando as hierarquias, 

dicotomias e fronteiras entre ambas, enquanto, em simultâneo, se assiste à criação de 

formas ecléticas de cultura e de consumo cultural. Contrariando os arcaicos 

pressupostos hegemônicos e eurocêntricos, “hybridization is an antidote to the cultural 

differentialism of racial and nationalist doctrines because it takes as its point of 

departure precisely those experiences that have been banished, marginalized, tabooed 

in cultural differentialism” (PIETERSE, 2015, p. 55).21 A hibridização que os novos 

públicos trazem para o museu favorece, assim, a recuperação de memórias obliteradas 

no discurso museológico e o aparecimento das narrativas relacionadas com as 

identidades culturais dos novos públicos. 

O museu situa-se nesta conjuntura da contemporaneidade não hierarquizada e 

globalmente interconectada. “The global contemporary is a museological age, for we 

have replaced the need for historical authentication and legitimisation with a freeform 

need to curate the cultural resources that surrounds us” (KNELL, 2019, p. 2),22 com a 

agravante de que “everyone can be a curator and everything can be curated” (id., 

ibid.).23 Entretanto, na sequência do desenvolvimento tecnológico no âmbito da 

informação e da comunicação, a partir da década de 1990, a desdiferenciação tornou-se 

um fenômeno global, com um impacto contraditório: enquanto promove a visibilidade 

de culturas marginalizadas ou incorretamente percepcionadas e interpretadas, também 

pode ser interpretado como uma imposição da cultura ocidental e, por conseguinte, da 

destruição das várias identidades culturais subjugadas. Schramm, numa análise do poder 

e da ideologia associada ao patrimônio, reflete este paradoxo: 

While they [as políticas da UNESCO] attempt to preserve the 

multiplicity of local cultural traditions perceived to be under threat by 

the forces of globalization, the resulting heritage regime itself seems 
                                                           
21 “A hibridização é um antídoto para o diferencial cultural das doutrinas raciais e nacionalistas porque 
toma como ponto de partida precisamente aquelas experiências que foram banidas, marginalizadas, 
tabuizadas no diferencialismo cultural”. 
22 “O contemporâneo global é uma era museológica, pois substituímos a necessidade de autenticação e 
legitimação históricas com uma forma livre de curar os recursos culturais que nos cercam”. 
23 “Todos podem ser curadores e tudo pode ser curado”. 
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26 to act as a homogenizing machine, objectifying and classifying distinct 

cultural forms as heritage and others not. Preservation effectively 

becomes transformation into a standardized format – as ‘culture’ is 

being patrimonized (SCHRAMM, 2015, p. 445).24 

 

Neste sentido, o museu assume um papel crucial na preservação dessas 

memórias e na sua representação. Em sintonia com a reformulação do discurso 

museológico centrado nas audiências e a fim de acompanhar as exigências destes novos 

públicos, o museu tenta compensar os elementos segregadores da cultura elitista com 

propostas que, eventualmente, se tornam simplistas e redutoras: discursos museológicos 

elementares e generalistas, reduzindo a informação textual; atividades performativas 

que interpretam o passado de forma anacrônica e obliteram o sentido do registro 

patrimonial; no limite, reconversões que alteram a aparência visual dos sítios. Se, por 

um lado, o desenvolvimento da indústria do turismo cultural impõe a manutenção e 

disponibilização dos bens culturais, por outro, ao assumir a mercantilização do 

patrimônio, também autoriza a sua manipulação, até ao limite da perda de autenticidade 

e rigor histórico (ROQUE, 2017). Algumas representações da memória cedem ao uso 

do patrimônio como um produto na indústria do entretenimento, mesmo que a sua 

mercantilização implique uma interpretação parcial ou desviada do passado. Por outro 

lado, constata-se uma atitude acrítica em relação à capacidade manipuladora destas 

práticas de consumo de massas em contexto museológico, realçando-lhes as 

potencialidades de interação e comunicação e o caráter reflexivo da cultura popular, e 

ignorando as formas complexas pelas quais as experiências passadas e presentes estão 

interligadas (SANTOS, 2003). 

Para lá destes desvios discursivos, o museu mantém a aura de “dream space” 

(KAVANAGH, 2000),25 onde a narrativa individual adquire a supremacia, misturando 

as experiências internas e externas. Ou seja, a memória e a realidade presente fundem-se 

numa experiência individual, singular e única, e implicam uma interação entre os 

objetos, as emoções, os sentidos e, em particular, a memória. Nesse sentido, confirma-

se a necessidade de os museus recuperarem as memórias inerentes aos objetos, bem 
                                                           
24 “Enquanto eles [as políticas da UNESCO] tentam preservar a multiplicidade de tradições culturais 
locais percebidas como ameaçadas pelas forças da globalização, o próprio regime patrimonial resultante 
parece atuar como uma máquina homogeneizadora, objetivando e classificando distintas formas culturais 
como patrimônio e outros não. Preservação transforma-se efetivamente em um formato padronizado – à 
medida que a ‘cultura’ é patrimonizada”. 
25 “Espaço de sonho”. 
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27 como de refletirem as narrativas que lhes possam ser conectadas, pesquisando as 

relações entre o passado e o presente como forma de representação da pluralidade e 

heterogeneidade dos seus públicos e como meio facilitador da comunicação com todos 

eles. 

Os museus assumem-se como espaços de interação entre identidades pessoais e 

coletivas (CRANE, 2000) e, por conseguinte, entre memória, cultura e história. 

“Representation and inclusion within the collective are also essential elements in the 

construction of both individual and community identity, for themselves and for others – 

a sense of belonging over time and space, of their place in the human story” (BLACK, 

2011, p. 422).26 Na medida em que criam conexões com o passado e com outras 

culturas, as coleções museológicas constituem um instrumento para despertar memórias 

e, também, para estimular as dinâmicas da construção do “eu” e do “nós” em relação ao 

“outro”, promovendo o reconhecimento e a aceitação da alteridade. 

A forma como o museu expõe e representa as culturas, na integralidade das suas 

conotações intangíveis, contribui para a construção dos traços identitários de cada grupo 

cultural, em contraponto ao enfraquecimento decorrente do fenômeno de globalização e, 

também, como defesa face a reações extremistas em sentido contrário. Assim sendo, a 

memória preservada no museu e a forma como é representada através do discurso 

museológico, podem contribuir para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, 

consolidando o papel do museu enquanto agente de cultura. 

 

Utilização das humanidades digitais para a mediação da memória 

 

O principal desafio que, agora, se coloca ao museu diz respeito à capacidade de 

processar todo o manancial de informação decorrente das memórias associadas aos 

objetos, na qualidade de musealia, e de as transmitir a um público fluído e heterogêneo, 

despertando as suas próprias experiências, conhecimentos e emoções. 

Embora inicialmente, as humanidades digitais se centrassem na digitalização e 

na disponibilização de fontes primárias, ao longo das últimas décadas, têm vindo a 

centrar-se na concepção de ferramentas para a análise e a visualização da informação, 

tornando a aquisição cognitiva mais imediata e intuitiva. No âmbito da prática 

                                                           
26 “A representação e a inclusão dentro do coletivo também são elementos essenciais na construção da 
identidade individual e comunitária, para si e para os outros – um sentimento de pertença ao longo do 
tempo e espaço, de seu lugar na história humana”. 
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28 museológica, as humanidades digitais contribuem para uma mediação mais eficaz, 

transmitindo a informação de forma ubíqua e segmentada, através de conetores como 

beacons, códigos de barras, QR codes (Quick Response Code), RFID (Radio-Frequency 

Identification) com padrões de codificação ou comunicação que permitem o acesso 

através de dispositivos móveis de uso pessoal. 

Os projetos mais complexos no domínio das humanidades digitais, incluindo a 

renderização de imagens, a modelação 3D, a criação de realidade virtual (RV) e 

realidade aumentada (RA), a aplicação de tecnologias de web mapping e storytelling, 

são aceitos enquanto projetos pontuais e experimentais, mas a sua generalização é 

encarada como uma ameaça à identidade do museu, sob o argumento de que “museums 

are redundant as sources of information, given the Internet; outdated as forms of public 

education and engagement, given their reluctance to share content and authority; and 

ineffective as sources of entertainment” (HOSSAINI; BLANKENBERG, 2017, p. 

XVII).27 As reservas em relação à tecnologia digital prendem-se com o receio de que o 

museu fique demasiado performativo, pela sobrevalorização da oferta de experiências 

imersivas, ou se transforme numa feira tecnológica. “Many museum professionals and 

the visiting public remain skeptical, even hostile, to digital applications in the museum, 

concerned about issues of authenticity, authority, ownership, and truthfulness of 

representation” (MEECHAM, 2013, p. 35).28 Porém, o museu digital não é obrigado a 

refletir as caraterísticas do museu analógico, assumindo que cada um tem as suas 

próprias formulações e propósitos que, além disso, são complementares entre si. “The 

museum might reclaim the fictive and illusory on the web, as creatively as it has in 

gallery, yet in a way that is appropriate to the medium” (PARRY, 2013, p. 26).29 Em 

ambiente virtual, o museu pode disponibilizar diferentes tipologias de dados (textuais, 

gráficos e multimídia) e um volume de informação muito superior ao que é permitido 

no espaço expositivo, além de permitir a criação entre objetos e coleções, conjugar itens 

dispersos ou completar elementos truncados. O acesso à informação é feito em 

terminais eletrônicos fixos ao longo do percurso ou nos dispositivos móveis pessoais 

                                                           
27 “Os museus são redundantes como fontes de informação, dada a Internet; desatualizados como formas 
de educação e engajamento público, dada sua relutância em compartilhar conteúdo e autoridade; e 
ineficazes como fontes de entretenimento”. 
28 “Muitos profissionais de museus e o público visitante permanecem céticos, até mesmo hostis, às 
aplicações digitais no museu, preocupados com questões de autenticidade, autoridade, propriedade e 
veracidade da representação”. 
29 “O museu pode recuperar o fictício e ilusório na web, tão criativamente como tem na galeria, mas de 
uma maneira que seja apropriada para o meio”. 
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29 mediante a introdução de códigos (como, por exemplo, o QR code) com ligação a um 

sítio web. A principal vantagem, porém, reside na gestão da informação e na 

possibilidade da sua disponibilização de forma estruturada e segmentada, adequando-se 

a vários perfis de utilizadores, aos seus variados interesses, competências e 

conhecimentos técnicos e científicos. 

O estudo das coleções, incorporando as narrativas das comunidades de origem, 

produz um corpus de conhecimento em constante reavaliação e reinterpretação, acerca 

dos seus contextos originais, dos produtores e utilizadores, das funcionalidades e dos 

usos, dos significados que eram intrínsecos aos objetos, bem como do seu historial, 

incluindo o percurso até musealização e as reações das novas audiências no museu. Esta 

informação pode ser disponibilizada em ambiente virtual de forma ubíqua, quer dentro 

do museu, durante uma visita convencional, quer no exterior e em circunstâncias 

prévias, póstumas ou autônomas da visita. 

As tecnologias da informação e da comunicação permitem a recuperação da 

pluralidade de sentidos e conexões que cada objeto encerra, contribuindo para 

incrementar o conhecimento da coleção, mas, também, para potenciar a qualidade da 

experiência no museu, ao veicular a informação de forma mais apelativa, interativa e 

lúdica do que seria viável no espaço expositivo analógico. A relação entre o visitante e o 

museu torna-se mais dinâmica. “Experiences subjugate the place because they can be 

taken away by the visitor, stored in memory, and often recalled through various 

strategies (analog and digital) that may no longer relate to the original place-based 

experience” (BAUTISTA, 2014, p. 10).30 A experiência deixa de ser determinada pela 

autoridade do museu para ser construída individualmente através das decisões do 

visitante e da sua capacidade de formular as suas próprias narrativas a partir do conjunto 

de informações e estratégias de mediação disponibilizadas e utilizadas de forma pessoal 

e autônoma. 

A qualidade da experiência no museu corresponde ao nível de empatia gerado 

entre o sujeito e o objeto. As tecnologias de informação e comunicação, ao ampliar o 

espectro de conetores entre ambos, promovem essa empatia, assumindo que a apreensão 

do objeto, a compreensão do seu significado, deriva não só dos aspetos cognitivos, mas 

também de fatores emocionais. A construção de diferentes narrativas oferece um campo 

                                                           
30 “Experiências subjugam o local porque podem ser levadas pelo visitante, armazenadas na memória e 
frequentemente lembradas através de várias estratégias (analógicas e digitais) que podem não mais se 
relacionar com a experiência original baseada em lugar”. 
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30 mais amplo de conexões com as memórias individuais, contribuindo para a percepção 

da autenticidade da experiência – que não coincide necessariamente com a autenticidade 

do objeto – e do sentido de pertença ao lugar. “The memories and experiences created 

and reinforced by heritage performances help bind communities and other social and 

cultural groups through the creation of shared experiences, values and memories, all of 

which work to help cement or recreate social networks and ties” (SMITH; 

WATERTON, 2012, p. 44).31 Embora o recurso à tecnologia digital não seja condição 

autônoma e suficiente para captar as memórias e as narrativas de todas as comunidades, 

as ferramentas que disponibiliza para a informação e comunicação facilita a ligação a 

grupos habitualmente marginalizados na elaboração do discurso museológico e 

promove a sua participação na recolha, conservação, estudo e interpretação das coleções 

e na conceção das exposições, com base nas suas memórias individuais e coletivas. 

 

Notas conclusivas 

 

A atividade museológica esteve, até meados do século transato, centrada no 

valor patrimonial do objeto o qual, além disso, era avaliado em função de princípios 

hegemônicos e eurocêntricos que ecoavam o passado colonialista de grande parte das 

nações ocidentais. Entretanto, o museu passou a colocar o público, isto é, o sujeito-

receptor da mensagem veiculada pelo objeto, no centro da sua ação e das funções 

curatoriais que lhe estão atribuídas. Esta reorientação promoveu o aparecimento de 

novas narrativas, realçando o valor antropológico do objeto e respectivas componentes 

polissêmicas, ao mesmo tempo que reabilitava e integrava o conhecimento das 

comunidades que haviam sido marginalizadas na elaboração do discurso museológico. 

No contexto das sociedades pós-modernas, o museu assume-se como um espaço 

dinâmico na recuperação e representação das memórias dos seus públicos plurais e 

fluídos. Assim, a relação com estes públicos deixa de ser monológica e cognitiva para 

se tornar dialógica e mais emotiva, confirmando a proposta inicial de que a articulação 

entre a cognição e a emoção favorece a perceção do sentido dos conteúdos expostos e 

fundamenta o papel do museu na sociedade. 

                                                           
31 “As memórias e experiências criadas e reforçadas por performances de patrimônio ajudam a unir 
comunidades e outros grupos sociais e culturais através da criação de experiências compartilhadas, 
valores e memórias, os quais trabalham para ajudar a consolidar redes sociais e laços”. 
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31 Enquanto se abandona a ideia de um progresso unívoco e linear das diferentes 

culturas e se assiste aos fenômenos de globalização ou de hibridização cultural, o museu 

surge como instituição cultural alternativa, sustentada no caráter único e autêntico dos 

seus acervos e na pluralidade de perspectivas que enuncia. O discurso museológico 

tende a abandonar o propósito de neutralidade, substituindo-o pelo reconhecimento e 

incorporação do “outro”, dando visibilidade a grupos e comunidades habitualmente 

esquecidas ou negligenciadas. Para que a representação da diversidade intercultural seja 

efetiva, o museu procura eliminar as barreiras que ainda dificultam a participação ativa 

da comunidade, aqui tomada em sentido lato, nas várias áreas de atuação museológica e, 

em particular, na investigação e na elaboração de projetos. 

Nesta conjuntura, as humanidades digitais fornecem novos métodos e 

instrumentos para a gestão, disponibilização e recuperação da informação, para a 

interpretação do conteúdo polissêmico dos objetos e para o registro dos contributos dos 

públicos. Por outro lado, permitem formas de mediação mais imersivas com um 

impacto positivo na experiência cognitiva ou lúdica do visitante no museu, em ambiente 

real ou virtual. 

O museu, enquanto concilia a identidade patrimonial que lhe é própria com a 

atualização das funções que lhe são cometidas, mantém-se como uma instituição viva e 

alargada à preservação, representação e difusão de todas as memórias. 
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Resumo: Criado em 1948, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM Rio – 

tem sido desde então muito importante no cenário artístico nacional, principalmente por 

meio de suas exposições. O artigo destaca, porém, a importância de seu arquivo, que 

guarda não apenas documentação produzida pelo Museu, mas também de artistas que 

nele expuseram. Através de alguns exemplos, como o da exposição Pré-Bienal de Paris, 

fechada pela ditadura militar em 1969, podemos perceber a importância desse arquivo 

para a construção da história da arte no Brasil. 

Palavras-chave: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; arte moderna; arquivo de 

arte. 

 

The Museum of Modern Art of Rio de Janeiro and its archive: sources for the 

history of art in Brazil 

 

Abstract: Created in 1948, the Museum of Modern Art of Rio de Janeiro – MAM Rio – 

has since then been very important in the national artistic scene, mainly through its 

exhibitions. The article emphasizes, however, the importance of its archive, which holds 

not only documentation produced by the Museum, but also of artists who exhibited 

there. Through some examples, such as the Paris Pre-Biennial exhibition, which was 

closed by the military dictatorship in 1969, we can see the importance of this archive for 

the construction of art history in Brazil. 

Keywords: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; modern art; art archives. 

 

 

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM Rio – foi fundado em 

1948 como uma sociedade civil sem fins lucrativos, num contexto de expansão do 

aparato cultural brasileiro. No mesmo período também foram fundados o Museu de Arte 
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36 de São Paulo – MASP e o Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM SP. Em 1951, 

o MAM SP realizou a I Bienal de São Paulo, alavancando o Brasil dentro do cenário 

artístico continental e possibilitando que os artistas locais conhecessem obras 

internacionais de várias delegações em um único evento. 

Nesse contexto, o MAM Rio se constituiu pretendendo ter biblioteca 

especializada, arquivo de arte fotográfica, discoteca e filmoteca, entre outras frentes de 

atuação, no intuito de “disseminar o conhecimento da arte moderna no Brasil”, 

conforme registrado em sua ata de fundação.1 Sua sede definitiva só foi construída 

alguns anos após a fundação do museu. O programa a ser atendido pelo projeto 

arquitetônico realizado por Affonso Eduardo Reidy já previa: “Documentação: 

biblioteca, mapoteca, fototeca, filmoteca e discoteca”.2 

O MAM Rio é muito conhecido por suas exposições, fruto do trabalho da 

curadoria de artes visuais, e por sua Cinemateca. Outra curadoria também existente no 

museu é a de Pesquisa e Documentação. Essa área é responsável pelas demandas de 

pesquisa e reúne arquivo e biblioteca de artes visuais, ou seja, junto ao arquivista e 

bibliotecário, também atua o historiador da arte, formando assim uma equipe 

multidisciplinar. As demandas de pesquisa são para realização de planos de trabalho 

propostos pela própria instituição, isto é, demandas internas, mas também o 

atendimento de pesquisadores externos, que em geral são graduandos, pós-graduandos, 

curadores e pesquisadores independentes, tanto brasileiros quanto estrangeiros. 

Durante a década de 1970, a biblioteca do museu ficava no terceiro andar do 

Bloco de Exposições, o prédio principal do conjunto arquitetônico do MAM Rio. Em 

1978, por ocasião do incêndio que atingiu o Bloco de Exposições, todo o acervo da 

biblioteca foi perdido. Contudo, segundo os documentos de época, o arquivo, por não 

ficar naquele espaço, não sofreu danos. Os documentos que hoje revelam algum dano 

físico provavelmente eram documentos ainda não pertencentes ao arquivo, à época. 

A partir de 1986, o então coordenador de arte, Paulo Estelitta Herkenhoff Filho, 

foi figura fundamental na formação do novo acervo da Biblioteca. Em depoimento 

recente, ele explicou como se deu esse processo: 

 

                                                           
1 MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO. Ata de Constituição do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 3 mai. 1948. 5 p. Manuscrito. Acervo MAM Rio. 
2 RELATÓRIO do ano de 1952. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 12, p. 4, 
jan. 1954. Boletim. Acervo MAM Rio. 
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37 A biblioteca tinha uma pauta de prioridades que era quase tudo. Como 

estratégia, eu enuncio certas prioridades, mas tudo é prioridade numa 

biblioteca de arte. Então, por que a biblioteca hoje serve tanto às 

pesquisas das universidades? Porque eu fiz uma lista de 450 autores 

da história da arte, desde os pré-socráticos até os contemporâneos, e a 

gente comprava metodicamente. A Bosch nos deu 10 mil dólares, o 

CNPq também colaborou. Hoje, ninguém faz uma tese no Rio de 

Janeiro sem passar pela biblioteca do MAM. O Consulado da 

Argentina também fez doações. Enfim, a gente ia trabalhando. Eu 

escrevia por ano 600, 700 cartas para museus do mundo inteiro 

pedindo livros.3 

 

Atualmente, a biblioteca de artes visuais encontra-se em fase de reformulação e 

intenso trabalho interno. Seu acervo possui cerca de 36 mil itens e é majoritariamente 

formado por catálogos de exposições de arte, sendo importante fonte de pesquisa para 

quem estuda arte brasileira moderna e contemporânea. É relevante registrar que a 

biblioteca detém catálogos de galerias de arte que, por serem instituições privadas de 

interesse comercial, atuam no cenário cultural, mas acabam por não formar uma espaço 

de pesquisa na qual destine e dê acesso às suas publicações. Ademais, várias dessas 

galerias não existem mais. A Biblioteca possui uma série de itens raros, como, por 

exemplo, quase todas as edições de Photogramma, periódico especializado em assuntos 

fotográficos, publicado entre 1926 e 1931, e os três volumes da revista Malasartes, 

publicados em 1975 e 1976. 

O arquivo de artes visuais é especializado nos períodos moderno e 

contemporâneo e dedica-se à arte brasileira e internacional. Mais especificamente, ele 

reflete o interesse curatorial do MAM Rio; ou seja, além de documentos internos, 

gerados dentro da instituição, também se coleciona documentos externos que se 

dediquem aos artistas e a temas de interesse do Museu. 

É previsto arquivar tudo que se dedique aos artistas que já expuseram no MAM 

Rio ou que fazem parte das coleções do museu, ou seja, a coleção MAM Rio acrescida 

dos outros dois comodatos vigentes: Coleção Gilberto Chateaubriand e Coleção 

Joaquim Paiva, esta última especializada em fotografia. Caso o artista nunca tenha 

                                                           
3 Memória do Patrocínio: Paulo Estellita Herkenhoff. Disponível em: 
<http://www.petrobras.com.br/minisite/memoria/patrocinio_pauloestellita.htm>. Acesso em: 7 out. 2013. 
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38 exposto no MAM Rio, nem faça parte das suas coleções, o terceiro filtro de triagem do 

material é a relevância histórico-artística do mesmo, durante os períodos moderno e 

contemporâneo. 

Como as exposições são concebidas pelo curador de artes visuais e as propostas 

de exposições externas passam também por sua seleção, resulta que os assuntos aos 

quais o arquivo se dedica refletem essas escolhas. Como o museu realiza mostras de arte 

moderna e contemporânea, o arquivo acaba por ter essa mesma especialização. No 

geral, portanto, o arquivo reflete a trajetória institucional e o interesse por artistas, 

exposições e temáticas abarcados pelo museu ao longo dos anos. Contudo, o próprio 

padrão gera suas exceções. Como exemplo, podemos citar uma exposição do 

Aleijadinho (escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial), ocorrida em 1978, 

passando o arquivo a colecionar documentos sobre ele. Há também dossiê sobre o 

fotógrafo Marc Ferrez (um dos principais fotógrafos do século XIX, no Brasil), por 

fazer parte da Coleção MAM Rio. 

Relembrar a relevância do MAM Rio para o cenário artístico nacional no século 

XX significa analisar a importância do arquivo para os estudiosos de hoje (estudantes 

acadêmicos, pesquisadores, historiadores da arte e curadores). Durante a década de 

1950, o museu ofercia uma série de cursos, entre eles o curso de pintura para crianças. 

No final de cada ano, ocorria uma exposição de trabalho dos alunos desse curso. Esse 

conjunto de ações é fato de profundo interesse por parte daqueles que hoje pesquisam 

sobre arte-educação. 

Em 1955, o museu sediou a segunda mostra coletiva do Grupo Frente. Na 

sequência, foi palco de exposições individuais de Alfredo Volpi, Milton Dacosta, 

Aluísio Carvão e Hélio Oiticica. Em 1959, ocorreu a I Exposição Neoconcreta e, no ano 

seguinte, a Exposição de Arte Concreta: retrospectiva 1951-1959, que era composta por 

artistas do núcleo concreto que atuavam em São Paulo. Dessa forma, para se realizar um 

minucioso estudo da arte abstrata geométrica no país, é necessário visitar o arquivo do 

MAM. Em contrapartida, enquanto o museu dava a ver a arte abstrata geométrica, 

paralelamente também difundia a abstração informal, tendo realizado exposições de 

Flávio Shiró, Manabu Mabe, Antônio Bandeira e do artista francês Gerorges Mathieu, 

que, em 1959, pintou uma tela no próprio museu, diante do público, acompanhado pelo 

Ballet Folclórico Mercedes Baptista. 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

39 Na década de 1960, três exposições são incessantemente buscadas por grande 

parte dos pesquisadores: Opinião 65, Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira, 

realizadas respectivamente em 1965, 1966 e 1967. Em Opinião 65, Hélio Oiticica 

apresentou os parangolés, ao som da escola de samba Mangueira. Em Nova 

Objetividade Brasileira, Oiticica apresentou o penetrável Tropicália. O catálogo dessa 

mostra publicou o depoimento de Hélio Oiticica intitulado “Esquema geral da nova 

objetividade”. Esse texto é conteúdo fundamental para o estudo do período, o que faz 

desse catálogo fonte importantíssima para os pesquisadores. Essas três mostras, 

portanto, trazem conteúdo obrigatório para se estudar a década de 1960 e a arte 

contemporânea brasileira. 

Na década de 1970, a Área Experimental, espaço reservado para jovens artistas 

que se dedicassem a explorar o experimental na arte, e os Domingos da Criação, eventos 

atrelados ao Curso Popular de Arte, que ocorriam aos domingos, no lado externo do 

museu, são também foco de muito interesse dos pesquisadores que buscam o MAM. 

Outro assunto menos pesquisado, porém nem por isso menos importante, é a 

exposição Representação Brasileira na VI Bienal de Paris, mais conhecida como Pré-

Bienal de Paris, ocorrida em 1969. O MAM Rio havia sido convidado pelo Ministério 

das Relações Exteriores a organizar a seleção brasileira. Seria realizada uma grande 

exposição no próprio museu para então serem selecionados os artistas e obras que 

fariam parte da representação brasileira no evento internacional. Contudo, no dia de sua 

abertura ao público, a mostra foi fechada pelos militares. Dentre os poucos documentos 

de época, existe no arquivo a listagem do júri, de artistas escolhidos para a exposição, 

os artistas selecionados, dos filmes e seus diretores e dos músicos. Por meio da lista de 

filmes, podemos perceber como as criações artísticas daquele momento faziam-se 

conscientes e posicionavam-se em relação ao período ditatorial que o país vivia. Não há 

no arquivo informações sobre as obras de arte, apenas o nome dos artistas. Entretanto, o 

mapeamento da produção de época de cada artista permite-nos visualizar o conjunto de 

obras dentro do qual foi possível montar a exposição, que, junto aos filmes, faz-nos 

perceber o embate silencioso que motivou sua censura. Segundo matéria publicada no 

Jornal do Brasil à época, o chanceler Magalhães Pinto declarou que “houve um abuso 

de confiança, pois, ao receber a incumbência de escolher as obras de arte, o MAM foi 

instruído para afastar aspectos ideológicos e políticos das obras concorrentes.”4 

                                                           
4 BRASIL irá à VI Bienal mas em parte. Jornal do Brasil, 4 jun. 1969. 
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40 Naquele ano, enviou-se como representação brasileira para a Bienal de Paris 

apenas arquitetura e música, excluindo pintura, escultura, gravura, fotografia e cinema. 

O fechamento da exposição no MAM Rio é um dos fatos mais marcantes da censura 

especificamente no campo das artes visuais. Essa ação reverberou fortemente entre os 

artistas da época. 

Em 2009, o então curador de artes visuais Reynaldo Roels Jr., por ocasião dos 

60 anos de fundação do museu, concebeu uma grande exposição dividida em diferentes 

módulos. Um deles era MAM 60 anos: Pré-Bienal de Paris. A documentação existente 

no arquivo foi fundamental para a pesquisa que fundamentou a releitura posterior desse 

evento, mesmo com a impossibilidade de se saber exatamente quais obras compunham 

aquele conjunto. Segundo o curador: 

 

Essa remontagem da Pré-Bienal de Paris é apenas parcial. [...] Ainda 

assim, a despeito das lacunas nesta remontagem, trata-se do resgate de 

um episódio da história – e não somente da história da arte – recente 

do País que, mesmo não sendo dos mais enaltecedores, convém não 

esquecer.5 

 

Com esses exemplos, podemos ilustrar a importância do arquivo para o MAM 

Rio. Ele reflete a trajetória do museu nas artes visuais e seus variados focos de interesse. 

Quanto mais impactante a história institucional for, mais potencialmente relevante o 

arquivo institucional pode vir a ser. Além de atuar na cena artística, a salvaguarda e 

disponibilização de fontes no arquivo da instituição dão suporte à construção das 

narrativas que constituirão a história da arte no Brasil. 
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Resumo: O presente artigo apresenta, em forma de relato de experiência, parte de 

minha pesquisa/acervo intitulada Memória do Cavaquinho Brasileiro, e como o acesso 

ao acervo do Arquivo Nacional contribuiu para a coleta de dados para tal investigação. 

Abordo inicialmente questões ligadas ao uso da nomenclatura “cavaquinho brasileiro” e 

a crescente produção de pesquisa voltada para o instrumento nos últimos anos. Em 

seguida, descrevo o processo de idealização do que chamo de pesquisa/acervo e como 

se deu o contato com fundos de pesquisa presentes no Arquivo Nacional, além de 

detalhar métodos que utilizei para acessar os seguintes fundos consultados: Delegacia 

de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro, Rádio Mayrink Veiga e Correio da manhã. 

Para melhor ilustrar os tipos de documentos que tive contato a partir deste acervo, 

utilizo imagens de documentos que foram coletados ao longo da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Música; Cavaquinho; Arquivo Nacional 

 

Memória do Cavaquinho Brasileiro at National Archives of Brazil 

 

Abstract: This article presents, in an experience report format, one part of my 

research/collection entitled Memória do Cavaquinho Brasileiro, and how the access to 

the collection of National Archives of Brazil contributed to the gathering of data to this 

investigation. Firstly, I approach issues related to the usage of the expression 

“cavaquinho brasileiro” and the growing production of research on the instrument in 

recent years. Following that, I describe the process of idealization of what I call 

research/collection and in what way the contact with the archive groups of National 

Archives of Brazil took place. Besides, I detail the method that I used to access the 

following archive groups:  Delegacia de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro, Rádio 

Mayrink Veiga e Correio da manhã. To best illustrate the kinds of documents which I 
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43 accessed through these collections, I show images of documents that were gathered 

along the research. 

 

Keywords: Music; cavaquinho; National Archives of Brazil 

 

 

Introdução 

 

De tantos assuntos relacionados ao estudo de um instrumento musical, um que 

constantemente me motiva diz respeito ao conhecimento de suas histórias, personagens, 

percurssos, transformações em diferentes práticas e culturas. Ao iniciar meus estudos 

com o cavaquinho no ano 2000, deparei com uma escassez de material que focalizavam 

tais assuntos. Desde então iniciei uma coleta desprenteciosa de dados para uso pessoal, 

em que reuni gravações, fotografias, depoimentos, manuais, informações gerais sobre o 

cavaquinho brasileiro. Recentemente ao perceber que guardava uma quantidade 

significativa de materiais relacionados ao cavaquinho, sendo requisitado como fonte 

para pesquisadores, reogarnizei e criei uma identidade para esse pequeno acervo.  

Distante de realizar um estudo aprofundado sobre origem ou história do 

cavaquinho, esse artigo busca, em forma de relato de experiência, apresentar um pouco 

de minha pesquisa/acervo intitulada Memória do Cavaquinho Brasileiro, desde sua 

idealização e propostas, e como o acesso ao acervo do Arquivo Nacional contribuiu para 

o enriquecimento na coleta de dados para tal investigação, culminando na  apresentação 

oral Memória do Cavaquinho Brasileiro no Arquivo Nacional: pesquisa em música no 

acervo, no evento “Com a palavra o usuário”1, em que pude expor o processo de 

pesquisa realizado na instituição. 

Como justificativa, essa comunicação visa contribuir com a produção de estudos 

relacionados ao cavaquinho, e pretende apresentar uma pesquisa/acervo com abordagem 

ampla a respeito do cavaquinho brasileiro, tendo como ponto chave a experiência de 

coleta de novos dados realizada no âmbito do Arquivo Nacional. 
                                                           
1 O evento “Com a palavra, o usuário” tem por objetivo dar voz a pesquisadores usuários do Arquivo 
Nacional, convidando a cada edição um pesquisador com experiência reconhecida pela instituição para 
apresentar seu percurso de pesquisa e busca de informações no Arquivo Nacional. São assim levantados 
os procedimentos feitos e as dificuldades encontradas, de maneira a fornecer um feedback para que 
possamos aperfeiçoar continuamente o atendimento ao cidadão e os nossos instrumentos de pesquisa. 
(ARQUIVO NACIONAL) 
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Para o etnólogo português Ernesto Veiga de Oliveira, “O Cavaquinho é um 

cordofone2 popular de pequenas dimensões, do tipo da viola, de tampos chatos, e 

portanto também da família das guitarras europeias” (OLIVEIRA, 2000, p.180). 

Corroborando com a afirmação anterior, Cazes (2010 p.8) relata que autores como 

Oneyda Alvarenga, Mário de Andrade, Renato Almeida e Câmara Cascudo são 

unânimes sobre a origem portuguesa do cavaquinho.  

Chegado via continente europeu, aqui o cavaquinho se destacou e tem grande 

participação nas músicas de tradição popular como nos informa no livro Escola 

moderna do cavaquinho: “No Brasil o cavaquinho desempenha importante função no 

acompanhamento dos mais variados estilos, desde gêneros musicais urbanos como 

samba e o choro, até manifestações folclóricas diversas como folia de reis, bumba-meu-

boi, pastoris, chegança de marujos”. (CAZES, 2010, p.8). Somada a esta prática, 

solistas como Waldir Azevedo, Garoto, Nelson Alves, dentre outros, contribuíram 

positivamente para o desenvolvimento da parte melódica do instrumento onde técnicas e 

sonoridades foram exploradas e reproduzidas criando assim uma linguagem própria do 

cavaquinho brasileiro, diferenciando-se de seus antepassados lusitanos, como afirma o 

músico português Paulo Bastos em recente pesquisa sobre o cavaquinho: 

 

Não é um instrumento português, dado que sofreu as suas próprias 

mutações, em relação ao cavaquinho português modelo urbano 

(instrumento que esteve eventualmente na sua origem). Estas 

mutações aconteceram a vários níveis, incluindo ao nível construtivo, 

criando, assim, uma identidade, até um repertório e contextos 

performativos muito próprios no Brasil. (BASTOS, 2018, p.35) 

 

Atualmente a nomenclatura “cavaquinho brasileiro” tem sido utilizada em 

diversos países para se diferenciar de outros modelos de cavaquinho existentes, como o 

cavaquinho português e o cavaquinho cabo-verdiano, por exemplo. Fato este que vem 

justificar a utilização do termo para a pesquisa aqui abordada. 

                                                           
2 Designação genérica para classe de instrumentos musicais cujo o som é produzido pela vibração de uma 
corda dedilhada, percutida, pinçada ou friccionada. (DOURADO, 2004) 
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45 Sobre o estudo das práticas, personagens e histórias do cavaquinho brasileiro, 

nota-se um desnível comparado a produção de métodos didáticos voltados para o 

instrumento, esses por vezes informam resumidamente nomes de intérpretes do passado, 

sendo grande parte da memória e trajetória do cavaquinho e cavaquinistas transmitidas 

via tradição oral. 

No entanto, a partir da primeira década de 2000, nota-se uma crescente produção 

de pesquisas e publicações relacionas ao cavaquinho brasileiro que o abordam em 

diferentes aspectos. Para ilustrar tal afirmação cito os seguintes trabalhos: O 

Aprendizado do cavaquinho: faltou luz mas a música continua, de Luciana Oliveira 

(2000), O Ensino do cavaquinho: uma abordagem metodológica de Alberto Boscarino 

(2002), O Cavaquinho como elemento motivador da iniciação musical de Izabella 

Neves (2006), A Parte rítmica do cavaquinho: uma proposta de método de Manoela 

Marinho (2010), O Cavaquinho na obra de Waldir Azevedo de Ana Cláudia César 

(2011), A Construção da práxis dos instrumentos de cordas: o cavaquinho como 

instrumento mediador no processo de musicalização de crianças em idade pré-escolar 

de André Newlans (2011), O Aprendizado informal do cavaquinho: um estudo de caso: 

Marcio Vanderley, de Pedro Monteiro (2013), O Aprendizado musical do cavaquinista 

e compositor José Siqueira de Alcântara de Wellington Monteiro (2013),  O cavaco 

rítmico-harmônico na música de Waldiro Frederico Tramontano (Canhoto): a 

construção estilística de um “cavaco-centro” no choro, de Jamerson Farias (2014), O 

Estilo interpretativo de Waldir Azevedo: aspectos técnicos e expressivos de Leonardo 

Benon (2017), Cavaquinho em mãos de ébano: três personagens de Carlos Eduardo 

Romão (2017), Antônio da Silva Torres (Jacaré): um cavaquinho na memória do choro 

pernambucano de Maíra Macedo (2017). 

Somado a isso, destaco a inauguração do curso bacharelado em cavaquinho na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no ano de 2013, que tem sido 

fundamental para um olhar com viés acadêmico sobre o instrumento, fomentando novos 

repertórios, práticas, discussões e pesquisas. 

 

Memória do Cavaquinho Brasileiro, uma ideia em evolução 

 

Desde o início de minha prática musical com o cavaquinho me interessei em 

saber de onde vinham as diferentes maneiras de tocar, quem eram as pessoas que 
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46 haviam dedicado grande parte da vida ao instrumento e que criaram seus próprios 

estilos e sonoridades, e demais curiosidades sobre o cavaquinho.  

Com um círculo de amizades diversificado, no qual por vezes a diferença de 

idade ultrapassava 50 anos (eu com 15 anos e colegas de 70 anos, por exemplo), tive 

acesso a relatos de experiências de épocas bem diferentes das quais eu presenciava 

naquele momento, reforçando a importância da transmissão do conhecimento via 

tradição oral. 

No entanto, percebi que tais conhecimentos iam se perdendo com a morte de 

alguns desses colegas mais velhos, e não havia a quem recorrer para adquirir tais relatos 

e experiências a respeito daquela prática musical. Assim, músicas, técnicas 

instrumentais, histórias, se perderam sem ao menos serem exteriorizadas por quem as 

detinham. Foi então que busquei registrar tais informações, com o auxílio de um 

gravador de áudio, realizando transcrições de partituras, ou em anotações espalhadas. 

Fui colecionando dados que com o tempo iam se completando, fazendo sentido e 

situavam melhor o que vinha vivenciando com o cavaquinho. 

A iniciativa que considero um marco para a idealização da pesquisa/acervo 

Memória do Cavaquinho Brasileiro, no que diz respeito a possibilidades de registro e 

resgate de um personagem ligado ao universo do cavaquinho, foi a gravação do CD 

Siqueira entre nós, onde fui coprodutor em parceria com o músico e produtor musical 

Wellington Monteiro.  

Nossa ideia inicial era registrar em partitura as músicas de Siqueira3, que em 

2010 estava com 73 anos de idade e cerca de uma centena de músicas autorais ainda 

inéditas, onde por vezes o único registro destas composições estavam apenas em sua 

memória. Em pouco tempo produzimos uma dezena de partituras das obras musicais de 

Siqueira, porém ao gravar em áudio uma dessas músicas, apenas como experimento, 

obtivemos um resultado satisfatório e decidimos que gravaríamos um CD totalmente 

autoral com músicas do cavaquinista. Foram 3 anos de trabalhos, resultando no 

lançamento do álbum no ano de 2013 na Sala Municipal Baden Powell, localizada no 

bairro de Copacabana, na cidade do Rio de janeiro. Com esse trabalho realizamos turnês 

passando por países como: Portugal, Argentina e França. Realização esta que deu força 

                                                           
3 José Siqueira de Alcântara – 21/09/1937, Recife – PE. Cavaquinista e compositor atuante na cena 
musical no Rio de Janeiro, tendo acompanhado artistas como Pixinguinha, Cartola, e atualmente tem 
apresentado seu trabalho autoral. 
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47 para lançar um segundo CD (2017) em homenagem aos 80 anos de Siqueira, e a criação 

de um pequeno acervo com partituras, fotografias e depoimentos do músico. 

Com isso, passei a vislumbrar a possibilidade de aumentar o acervo que vinha 

reunindo, com dados de outros cavaquinistas e mais informações sobre o cavaquinho. 

Periodicamente fazia visitas a músicos mais velhos ou às famílias dos já falecidos e 

coletava depoimentos, gravações musicais, fotografias, além de também realizar 

consultas em acervos virtuais e físicos. A partir de dados coletados, realizava 

cruzamento das informações e chegava a outros personagens, práticas ou histórias 

relacionadas ao cavaquinho, resultando na reunião de um pequeno acervo digital, 

organizado nas seguintes categorias: personagens (cavaquinistas ou compositores), 

gravações, fotografias, matérias em periódicos, métodos e textos acadêmicos. 

O passo seguinte foi divulgar para colegas que se interessavam pelo assunto, 

pois não fazia sentido para mim ter um banco de informações apenas para meu proveito. 

Essa iniciativa resultou no conhecimento de outros pesquisadores que buscavam 

informações em meu acervo para utilizarem em seus trabalhos, fomentando troca de 

materiais e novas ideias para futuras pesquisas.  

Ao sentir necessidade de formatar a ideia da pesquisa/acervo e divulgar para um 

maior número de pessoas, no dia 7 de novembro de 2018, inaugurei um canal no 

Youtube intitulado Memória do Cavaquinho Brasileiro, onde periodicamente faço 

publicações de gravações de áudio acompanhadas por fotos de cavaquinistas, além de 

um breve texto informativo a respeito do personagem apresentado. Fato este que tem 

servido para atrair novos olhares para a proposta, resultando em colaborações e 

sugestões de pessoas de várias partes do mundo. 

Atualmente a pesquisa/acervo Memória do Cavaquinho Brasileiro tem como 

objetivo unir, estudar e divulgar informações sobre o cavaquinho em diversos aspectos: 

personagens, prática, história, organologia4, repertório, manuais, etc. Bem como 

fomentar a pesquisa e publicações que incluam o instrumento, colaborando para 

ampliação da literatura direcionada. Dentre alguns recortes possíveis a serem abordados, 

destaco os seguintes: 

 

 

                                                           
4 Termo criado em meados do século XX para designar a disciplina voltada aos estudos dos instrumentos 
musicais e sua classificação em períodos históricos e entre as mais diversas culturas. (DOURADO, 2004. 
p.236). 
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48  Cavaquinistas e compositores: 

Catálogo de músicos que se dedicaram/dedicam ao cavaquinho brasileiro, e que de 

certo modo alcançaram lugar de destaque no meio que atuaram/atuam, além de 

compositores, sejam cavaquinistas ou não, que tenham peças dedicadas ao pequeno 

instrumento. 

 Afinações utilizadas no Brasil: 

Como instrumento popular muito utilizado em manifestações musicais brasileiras 

como afirma Cazes (2010, p.8), o cavaquinho pode ter suas cordas afinadas em diversas 

combinações, seja como recurso de scordatura5, visando uma sonoridade específica, ou 

mesmo em afinações cristalizadas como: Tradicional (ré-sol-si-ré), Natural (ré-sol-si-

mi) ou em Quintas como o violino (sol-ré-lá-mi).  

 Utilizações e repertórios: 

No samba, choro, frevo, baião e músicas folclóricas brasileiras, o cavaquinho é 

muito utilizado seja para fazer base ou melodia. Manifestações musicais como funk, 

música de concerto, jazz, o têm utilizado possibilitando outros modelos de atuação para 

músicos e compositores. A discussão de novas práticas é um dos objetivos propostos 

neste recorte. 

 Cavaquinho feminino: 

A partir de relatos e documentos, notamos que o cavaquinho foi um instrumento 

majoritariamente tocado por homens. No entanto, atualmente, o cenário tem sido mais 

diversificado com um número significativo de mulheres cavaquinistas especialistas. 

Fomentar a prática geral e estudar tal fenômeno fazem parte deste recorte. 

Dentre objetivos relacionados à Memória do Cavaquinho Brasileiro estão a 

criação de um portal na internet, onde possa disponibilizar conteúdos como partituras, 

biografias, fotografias e curiosidades relacionadas ao ambiente do cavaquinho em 

território brasileiro, a organização de encontros de músicos e pesquisadores que se 

interessem pelo assunto, e a realização de palestras sobre a pesquisa e o acervo. 

 

 

 

                                                           
5 Quando o músico utiliza uma scordatura, ele modifica a afinação de uma ou mais cordas de seu 
instrumento[...], com o fim de obter combinações que facilitem a execução de certas passagens ou 
tonalidades, ou mesmo simplesmente para produzir sonoridades diferente. (DOURADO, 2004. p.298) 
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49 Pesquisa no Arquivo Nacional 

  

Nessa seção descreverei como conheci e tive contato com o acervo do Arquivo 

Nacional, bem como a utilização das ferramentas de pesquisa acessadas pelo site da 

instituição. 

Em minha contínua coleta de dados para a pesquisa relacionada ao cavaquinho, 

tive acesso ao portal do Arquivo Nacional6 a partir de sites de busca pela internet. Ao 

acessar a página principal do portal, há no item “Consulta ao acervo”, o subitem “Bases 

de dados”, onde pude ter acesso ao Sistema de Informações do Arquivo Nacional - 

SIAN, que segundo informa o site “é o principal meio de acesso às informações 

relacionadas ao acervo custodiado pelo Arquivo Nacional” (SIAN, 2019). Para acessar 

o sistema foi necessário realizar um cadastro, e em seguida fazer login. No item 

“Fundos e coleções”, optei por realizar a opção “pesquisa livre”, onde figura um campo 

em branco para realização da busca pelo termo desejado. 

 A busca que me levou a investir tempo de pesquisa no acervo do Arquivo 

Nacional, foi ao pesquisar sobre o cavaquinista conhecido popularmente como 

“Pinguim”. Este personagem foi muito mencionado em depoimentos coletados de 

músicos mais velhos, segundo eles Pinguim teria sido um importante músico com uma 

linguagem própria e se destacado em sua época de atuação. Porém, até então, não havia 

em minha pesquisa informações básicas sobre esse músico, apenas seu nome e uma 

fotografia. 

 Em uma primeira tentativa, fiz a busca a partir do nome completo do músico, 

Vicente de Paula José Soares, porém, nenhum registro foi encontrado. No entanto, 

decidi seguir com a busca apenas retirando o último sobrenome na tentativa de 

aumentar as possibilidades de encontrar informações sobre o personagem desejado, 

inserindo no campo para pesquisa o seguinte nome: Vicente de Paula José. Foram 

encontrados 14 registros, entre eles o link mostrado na imagem abaixo: 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.arquivonacional.gov.br 
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50 Figura 1 – Resultado de pesquisa a partir do termo Vicente de Paula José 

 

Fonte: http://sian.an.gov.br 

 

Nela temos o código de referência do documento “BR RJANRIO 

OC.0.ABR.4350”, o nome: “soares, vicente de paula josé”. É válido notar que o item 

encontrado era justamente o nome completo que havia realizado em busca anterior 

apenas com ordem diferente, e data de nascimento: “15/06/1924”, que ao analisar pelo 

ano de nascimento havia grande probabilidade de ser um registro do músico “Pinguim”, 

comparando com relatos de seus contemporâneos. 

 Ao clicar no link fui direcionado para uma página com detalhes do documento, 

onde na aba “descrição” havia informações técnicas e na aba “arquivo digital” não havia 

informações. 

 Para ter acesso ao documento foi necessário visitar a sede do Arquivo Nacional, 

no Rio de Janeiro, para marcação de uma consulta, e aguardar 7 dias para ter acesso ao 

documento desejado. Tal documento faz parte do fundo7 da Delegacia de Costumes e 

Diversões do Rio de Janeiro, que é composto por fichas de identificação de artistas no 

período entre os anos de 1932 a 1959. 

 

Fundos pesquisados 

Durante minhas buscas no SIAN, tive acesso a diversos fundos e coleções que 

integram o acervo do Arquivo Nacional. Nessa seção abordarei apenas os fundos que 

utilizei com maior frequência para a pesquisa Memória do Cavaquinho Brasileiro. 

 

Delegacia de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro 

BR RJANRIO OC - delegacia de costumes e diversões do rio de 

janeiro [sic] – Fundo. Ficha de identificação de artistas na polícia, 

contendo número de registro, nome e pseudônimo, seguido de outros 

                                                           
7 Fundo - Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo(1) - 
Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa 
ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, p. 27; 97) 
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51 dados biográficos, caracteres cromáticos (olhos e cabelos), estatura e 

marcas particulares. No verso constam informações ligadas ao 

exercício profissional, como gênero artístico, cursos, data de início da 

carreira e contratos celebrados. Registros de bailarinas contendo dados 

biográficos e anotações referentes aos documentos apresentados. 

Produção Inicial: 1932. Produção Final:1959 (SIAN) 

 

A descrição acima apresenta de forma bastante explicativa o conteúdo presente 

no fundo. Quero aqui acrescentar que a categoria de artistas citada, além de bailarinas, 

há outras especializações como: músicos, cantores, diretores de orquestras, 

contrarregras, comediantes, maestros, atores. 

Com o nome ou código do fundo desejado é possível realizar outro tipo de busca 

direcionada pelo site do SIAN. Acessando o menu “Fundos/coleções”, e subitem 

“pesquisa multinível”, é possível pesquisar pelo nome ou código de referência do fundo 

desejado, onde o resultado é o link de acesso para todo conteúdo presente em 

determinado fundo. Este método de pesquisa foi o mais utilizado por mim para 

realização da pesquisa aqui abordada. 

 Ao acessar o link referente ao fundo, fui direcionado a 3 subitens: 

• BR RJANRIO OC.0.ABR - Artistas brasileiros 

• BR RJANRIO OC.0.AET - Artistas estrangeiros 

• BR RJANRIO OC.0.ETB - Estabelecimentos 

Para dar continuidade a busca acessei a opção “Artistas brasileiros”, e fui 

direcionado para uma página com uma longa listagem de nomes em ordem alfabética 

considerando o sobrenome de cada artista, antecedido por um código de referência e 

sucedido pela data de nascimento. 

A partir deste fundo, fiz meu primeiro contato com o acervo do Arquivo 

Nacional e iniciei uma longa pesquisa que ainda considero em fase de realização. Foi ao 

buscar informações sobre cavaquinistas brasileiros, na qual considero o músico Vicente 

de Paula José Soares, o “Pinguim”, como peça fundamental para tal aproximação, tive 

acesso a sua ficha e contato com informações fundamentais a respeito deste músico, 

como filiação e data de nascimento.  

Abaixo vemos um exemplo de ficha encontrada no fundo Delegacia de 

Costumes e Diversões do Rio de Janeiro: 
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52 Figura 2 – Ficha de: Vicente de Paula José Soares, o “Pinguim”. 

 

Fonte: Arquivo Nacional 

 

Vale frisar que para chegar a tais fichas foi necessário ter pelo menos o nome 

dos artistas procurados, e nos casos de músicos em que eu tinha poucas informações era 

necessário que se cruzasse as informações contidas nas fichas com outras fontes para 

confirmar que se tratava da mesma pessoa. Um fato interessante e que serviu para 

confirmar que a ficha acima era mesmo do músico conhecido como “Pinguim”, foi que 

além de ter conhecimento de seu nome completo, comparar sua foto com outra presente 

em meu acervo e mostrá-la para músicos que o conheceram, a informação sobre sua 

estatura também ajudou para confirmação de sua identidade, pois segundo afirmam 

alguns de seus contemporâneos, o apelido “Pinguim” teria surgido por causa da sua 

altura, 1 metro e 56 centímetros, como apresenta a ficha. Outra particularidade nessa 

ficha, é que por mais que o personagem acima tenha ficado conhecido por seu apelido, 

nada consta no campo pseudônimo. Suponho que por ter 18 anos de idade na época do 

fichamento talvez não fosse conhecido por seu nome artístico. 

 Após o primeiro contato com as fichas fiz um levantamento de nomes de 

cavaquinistas que poderiam estar registrados nesse fundo. Ao consultar obtive os 

seguintes nomes: 

 Aníbal Augusto Sardinha “Garoto”; 

 Ary Valdez “Tatuzinho”; 

 Heitor dos Prazeres; 

 Jorge Pereira Sima “Tico-Tico”; 

 Lino José da Silva; 
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53  Nelson Bezerra de Miranda; 

 Vicente de Paula José Soares “Pinguim”; 

 Vivaldo Medeiros; 

 Waldemar Pereira de Mello; 

 Waldir Azevedo; e 

 Waldiro Frederico Tramontano “Canhoto” (2 fichas; músico e diretor de 

orquestra). 

Posso afirmar que o conteúdo das fichas consultadas no fundo da Delegacia de 

Costumes e Diversões enriqueceram minha pesquisa, seja com novas informações ou 

confrontando dados já antes obtidos.  No caso de Heitor dos Prazeres, por exemplo, a 

data de nascimento que figura na ficha é 2 de junho de 1902, enquanto em sua biografia 

editada pela Folha de São Paulo informa: “Heitor dos Prazeres, nascido no Rio de 

janeiro em 23 de setembro de 1898”. (DIAS; ELEUTÉRIO, 2013, p.19).  

De fato, tais informações presentes nas fichas aqui comentadas, colaboraram 

positivamente para o enriquecimento de minha pesquisa, fomentando discussões e 

novas possibilidades relativas aos dados apresentadas acima. 

 

Rádio Mayrink Veiga 

 Sobre o papel que o rádio teve para a difusão e evolução da música brasileira a 

partir da década de 1930, Cazes (2005) informa que em cada emissora era indispensável 

o trabalho de um conjunto Regional8, pois sendo uma formação que improvisava com 

facilidade e conseguia acompanhar cantores profissionais ou calouros sem necessidade 

de ensaios. E para cada regional, além de violões, solistas e pandeiro, havia a 

participação de um cavaquinho. Na Rádio Mayrink Veiga, atuou um Regional que se 

tornou referência para os demais, o Regional do Canhoto, em que seu diretor era o 

cavaquinista Waldiro Frederico Tramontano, conhecido como Canhoto do cavaquinho. 

Outros regionais e cavaquinistas, também atuaram na Rádio Mayrink Veiga, como 

veremos. 

BR RJANRIO SG - Rádio Mayrink Veiga – Fundo. Fichas de 

registros de empregados, fichas de saúde, fotos, atestados, rescisões de 

contratos, memorandos, comunicações internas e correspondência 

                                                           
8 Tipo de conjunto ao qual, a partir dos grupos de choro, foram incorporados instrumentos de percussão 
de maior variedade. Tornaram-se muito populares com o samba e o choro. (DOURADO, 2004, p.276) 
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54 referentes aos funcionários atores e repórteres. Propaganda política e 

comercial. Produção Inicial: 1934   Produção Final:1966 (SIAN). 

 

 Para minha pesquisa, a descrição acima informa a presença de importantes dados 

presentes neste fundo, que somariam de forma positiva completando informações sobre 

cavaquinistas. A seguir descreverei um pouco do processo de pesquisa realizado até o 

resultado obtido ao consultar este fundo.   

Ao acessar o link referente ao fundo Rádio Mayrink Veiga, no site SIAN, a 

partir da “pesquisa multinível”, mencionada anteriormente, fui direcionado a 3 subitens: 

 BR RJANRIO SG.0.JIN – Jingles; 

 BR RJANRIO SG.0.MPO - Música popular; 

 BR RJANRIO SG.0.MRU - Música erudita. 

Como o foco nesse ponto da pesquisa eram músicos populares, acessei o link 

relativo a música popular para ter acesso ao catálogo de itens, porém essa opção não 

estava presente no site, e fez-se necessário uma consulta presencial.  

No catálogo há uma relação de profissionais que fizeram parte do funcionamento 

da Rádio Mayrink Veiga, separados por pastas, sendo seus itens organizados por ordem 

alfabética. Ao final desta listagem há uma pequena relação de títulos de partituras que 

provavelmente tenham sido utilizadas em programas da emissora. 

Ao agendar a consulta para acessar itens de músicos que fazem parte desse 

fundo, não foi possível precisar que material de fato seria encontrado, pois estes estão 

genericamente descritos no catálogo, tendo documentos tais como contratos, recibos, 

registros de empregados, dispensas, fotografias e etc. 

Durante a consulta tive acesso a documentos dos seguintes cavaquinistas: 

• Aníbal Augusto Sardinha (Garoto); 

• Nelson Bezerra de Miranda (Nelson Miranda); 

• Waldiro Frederico Tramontano (Canhoto). 

Esses documentos são fontes primárias que estão ligadas diretamente à vida 

profissional destes músicos, que para minha pesquisa vieram enriquecer fomentando um 

olhar a partir da prática musical desses cavaquinistas como profissionais atuando nas 

rádios, fazendo um contraponto com a tradição que antigos Chorões9 não consideravam 

a música como profissão. Abaixo alguns dos itens consultados. 

                                                           
9 Designação utilizada para os músicos que se dedicam à cultura do Choro. 
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55 Na imagem 3 vemos o registro de empregados de Aníbal Augusto Sardinha, 

contendo foto 3x4 e dados pessoais como filiação, ocupação, data de admissão e salário. 

 

Figura 3 – Registro do empregado “Garoto” 

 

Fonte: Arquivo Nacional 

 

Abaixo, na imagem 4, o recibo de pagamento ao cavaquinista Waldiro Frederico 

Tramontano por ter atuado no programa “Crepúsculo sertanejo” em janeiro de 1963. 

 

 

Figura 4 – Recibo de pagamento de “Canhoto” 

 

Fonte: Arquivo Nacional 
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56 Correio da manhã 

BR RJANRIO PH - Correio da manhã – Fundo. O acervo cobre o 

período de administração de três diretores: Paulo Bittencourt, Niomar 

Moniz e Maurício Nunes de Alencar. A documentação textual é 

composta de recortes de jornais, manuscritos e publicações e 

permanece com a organização recebida originalmente, em dossiês 

temáticos, como, por exemplo: recortes de jornais e manuscritos 

referentes a matérias de jornais sobre abastecimento, Amazônia, 

animais (proteção), aviões, bíblia, Brasília (fundação), classe média, 

crimes (trânsito), doenças. Produção Inicial: 1901. Produção 

Final:1974 (SIAN). 

 

Entre os fundos apresentados aqui, este é o que tem o maior tempo de produção 

(1901 - 1974) e talvez tenha a maior variedade no que diz respeito aos formatos de 

documentos:  

 BR RJANRIO PH.0.FIL – Filmes; 

 BR RJANRIO PH.0.FOT – Fotografias; 

 BR RJANRIO PH.0.MAP – Mapas; 

 BR RJANRIO PH.0.TXT - Documentos textuais. 

 

Para essa fase da pesquisa utilizei apenas fotografias presentes nesse fundo. 

Diferente dos já citados Delegacia de Costumes e Diversões e Rádio Mayrink Veiga, 

neste encontram-se grande quantidade de imagens digitalizadas e disponibilizadas em 

alta resolução e podem ser acessadas através do SIAN, sem necessidade de marcação 

prévia, a partir dos links de seus documentos. Porém, há também fotografias que ainda 

não foram digitalizadas e somente podem ser acessadas através de uma visita presencial. 

Tais fotografias têm papel importante para Memória do Cavaquinho Brasileiro, 

onde a partir delas, pude conhecer a fisionomia de músicos que até então havia apenas 

referências sonoras e alguns escritos a seu respeito em meu acervo, como é o caso do 

músico Joãozinho do cavaco: 

 

Um cavaquinho em HI-Fi – A fábrica “Chantecler” que vem lançando 

bons valores, realmente, [tem] escolhido com carinho na massa 

anônima de artistas que disputam a glória, está apresentando uma 

gravação em 12 polegadas uma nova descoberta: Joãozinho do 
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57 Cavaco. Quem é Joãozinho do Cavaco? Pois é um músico que toca 

seu cavaquinho com expressão, com valor e transmite, realmente, em 

suas interpretações que devem dar inveja aos mais antigos homens do 

cavaquinho dessa terra. (Diário de Notícias, 1959 p.10). 

 

O trecho acima citado não traz informações biográficas do instrumentista, porém 

dá pistas sobre a sua carreira musical e sobre a época em que gravou um disco, sendo 

estas uma das poucas informações que tive acesso a respeito deste músico.  

Para exemplificar a utilização das fotografias encontradas no fundo Correio da 

manhã, pude conhecer através das imagens o modelo de instrumento que se utilizava, 

um cavaquinho dinâmico, modelo criado por Ângelo Del Vecchio em 1930, e fabricado 

com exclusividade pela Casa Del Vecchio desde então. Este modelo é muito encontrado 

em violas e violões de repentistas, possui uma sonoridade metálica particular (DEL 

VECCHIO, 2019). Abaixo, duas fotos presentes no fundo Correio da Manhã, figurando 

os músicos Joãozinho do Cavaco e Simpatia, portando o mesmo modelo de instrumento 

já citado. 

 

Figura 5 – Joãozinho do cavado Figura 6 – Simpatia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Arquivo Nacional Fonte: Arquivo Nacional 

 

Sobre as imagens acima é válido esclarecer que tive acesso ao documento 

original da fotografia de Joãozinho do Cavaco, imagem 5, na sede do Arquivo Nacional, 

no Rio de Janeiro, através de marcação prévia. Já a imagem 6, de Simpatia, está 

disponível através do site do SIAN, nomeada com o seguinte código de referência: 

BR_RJANRIO_PH_0_FOT_01453_d0002de0032. 
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58 Considerações finais 

 

 Há no acervo do Arquivo Nacional uma grande quantidade de documentos que 

se relacionam com a música brasileira em geral. Nesta breve comunicação pude 

discorrer sobre alguns fundos que foram por mim utilizados para a pesquisa/acervo 

Memória do Cavaquinho Brasileiro. No entanto, gostaria de citar alguns outros fundos 

que tive acesso e poderão ser utilizados noutros momentos dessa pesquisa ou mesmo em 

outros trabalhos futuros, são eles: Casa Edson, Discoteca Arquivo Nacional, Humberto 

Moraes Franceschi, Partituras Musicais, Rádio MEC, Mário Lago, Divisão de Censura 

de Diversões Públicas, dentre outros. Concluo relatando o quão importante foi a escrita 

deste artigo para minha própria reflexão, e aproveito para fazer um convite a 

pesquisadores de música para conhecer o acervo do Arquivo Nacional, e que tal acervo 

continuará sendo consultado em outros momentos da pesquisa aqui apresentada. 
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Resumo: As pinturas de História são constantemente apresentadas nas exposições como 

objetos fetiches. Elas não só apresentam o passado, como constituem uma janela para 

ele; dessa forma, alheias aos processos sociais que tornaram aquelas representações 

possíveis. O presente artigo visa analisar a relação entre as coleções do acervo 

institucional e o Museu Histórico Nacional (MHN), especificamente, através dos jogos, 

tensões e narrativas subjacentes às transferências realizadas pela Escola Nacional de 

Belas Artes (ENBA) e pelo Museu Naval. Tais transferências foram promovidas por 

meio do Decreto-Lei n.º 15.596/22, que criou o MHN e estabeleceu que os objetos de 

valor histórico deveriam ser a ele cedidos. Desta forma, problematizaremos as 

definições de objeto histórico e de museu histórico, uma vez que esses implicam 

diferentes apreensões de tempo. Tais noções foram e são constantemente repensadas nos 

processos de troca, transferência e doação entre museus, assim como na reelaboração de 

sua narrativa museológica ao longo do tempo1. 

 

Palavras-chave: Pintura; Museus Nacionais; Aquisições. 

 

 

The moving definitions of historical: paintings and historic objects transferred from 

Escola Nacional de Belas Artes and from Museu Naval toward Museu Histórico 

Nacional 

 

Abstract: The paintings of History are often displayed in art exhibitions as fetish 

objects. They show the past and also build a window for it when they are apart from the 

social processes that made those representations possible. The following article aims to 

analyze the connections between the enduring collections and the Museu Histórico 
                                                           
1 O presente artigo é parte das conclusões apresentadas na tese de doutorado “Entre Batalhas: de relíquias 
ao revival da arte acadêmica” (CASTRO, 2018). 
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61 Nacional (MHN), especially the clashes, tensions and narratives present in the transfers 

made by the Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) and the Museu Naval. This 

transfer was promoted through Decree 15.596 / 1922, which created the MHN and 

established that objects of historical value should be given to it. Therefore, we will 

question the definitions of historic object of study and the definitions of historic 

museum, since they entail in different time assimilations. These understandings have 

been constantly rethought regarding the exchanging, transferring and donation processes 

among museums, as well as in the rebuilding of museum narratives during the years. 

 

Keywords: Painting; National Museums; Acquisitions. 

 

 

Todo e qualquer museu se define pela existência de um acervo composto por 

coisas – animais empalhados, armaduras, cocares, pinturas ou gravações audiovisuais, 

apresentadas em uma exposição. A composição de um acervo envolve uma ação 

deliberada de seleção de objetos que possuem uma potência como testemunhos 

(SCHREINER, 1985). Destituídos de sua função primária e deslocados de seu contexto 

original, esses objetos são transformados em índices dentro de sua própria categoria e 

tempo. Realocados em uma nova rede de atribuições dentro de uma coleção, passam a 

funcionar como semióforos – mensageiros daquilo que é ausente (invisível), sejam 

experiências, tecnologias ou mesmo organizações sociais já extintas (POMIAN, 1985). 

A relação entre os museus e seus objetos define o caráter das instituições e, mesmo com 

as profundas revisões sobre sua função e missão, três grandes grupos de instituições 

sobressaem-se em quantidade e tradição: os museus de Antropologia, os de arte e os de 

História. E é a categoria de museus de História que nos interessa neste artigo. 

Os museus históricos surgem como espaços públicos de controle da 

representação do passado, marcados pelo sentido da instrução pública, que visava 

regenerar e regular moral e culturalmente o conjunto dos cidadãos que compõe o 

Estado. Esse tipo de museu consolidou-se com o imperialismo, absorvendo o “outro” 

em uma lógica civilizatória.  

No Brasil, o Museu Histórico Nacional (MHN) foi criado em um cenário de 

crise política, que resvalava na legitimidade das instituições da República durante o ano 
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62 de 19222. Como forma de atenuar essas críticas e fomentar o espírito cívico, investiu-se 

em comemorações do Centenário da Independência do Brasil, das quais a inauguração 

do museu em questão fazia parte. 

Outras instituições museológicas já haviam sido criadas no século anterior, como 

o Museu Nacional (1890), que já conta como uma longa trajetória que remete a Casa de 

Pássaros (1784) e ao Museu Real (1818)3. O Museu Nacional caracterizaria-se por sua 

prática enciclopédica – coletar, estudar e exibir. Especialmente, identificar os produtos 

característicos do país, a fim de completar uma coleção de caráter universal, nos moldes 

dos museus europeus, tecendo uma história de continuidade com o mito do herói 

desbravador, agora, desbravando a fauna, a flora e a etnografia nativas, construindo os 

alicerces científicos de uma história natural.  

Enquanto o museu de história natural produzia uma taxonomia para as coisas da 

natureza e o museu de artes estabelecia uma linha evolutiva através do conceito de belo, 

o museu histórico nasceu com a função de construir uma classificação entre os povos a 

partir da ideia de progresso e civilização. A lógica dessas instituições estaria respaldada 

em “um saber que opera uma classificação, distinguindo o que se deve ou não ser 

preservado, aquilo que é ou não ‘histórico’, que possui ou não ‘valor museológico’” 

(LARA, 1992, p. 101).  

O caráter de um museu define a seleção de seu acervo e sua exposição; tais 

procedimentos são dinâmicos e variam com os perfis e as políticas assumidas 

institucionalmente no decorrer do tempo. Objetos outrora rejeitados por não se 

                                                           
2 O museu foi instalado em duas salas nas dependências do antigo Arsenal de Guerra da Corte, sob o 
Decreto-Lei nº 15.596, de 02 de agosto de 1922. 
3 Uma das instituições museológicas mais antigas do Brasil, teve seu prédio histórico e acervo inestimável 
destruído por incêndio no dia 02 de setembro de 2018. Sua história remete ao século XVIII: “Os 
antecedentes do Museu Real remetem à antiga Casa de História Natural, popularmente conhecida como 
Casa dos Pássaros, devido à grande quantidade de aves empalhadas. Criada em 1784 pelo Vice-Rei D. 
Luiz de Vasconcellos e Sousa, a Casa de História Natural colecionou, armazenou e preparou, por mais de 
vinte anos, produtos naturais e adornos indígenas para enviar a Lisboa. [...] Com a vinda da Corte 
portuguesa para o Brasil (1808) e o movimento intenso de naturalistas que aqui chegaram, houve por todo 
o país, mais acentuadamente na cidade do Rio de Janeiro, uma valorização dos estudos de história natural 
enfatizando o seu caráter prático. Neste ambiente, foi criada a primeira instituição brasileira dedicada 
exclusivamente ao estudo das ciências naturais. 
O Museu Real foi fundado pelo decreto de 06/06/1818, com a função de ‘propagar os conhecimentos e 
estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de 
observação e exame e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes’ 
(BRASIL, 1818). [...] Com a República, o Museu passou a se chamar Museu Nacional, sendo transferido 
pelo decreto nº 377-A, de 05/05/1890, para o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Em 
1892, conforme o decreto nº 1.160 de 2 de dezembro, passou a ocupar a sua atual sede na Quinta da Boa 
Vista, tornando-se na mesma época órgão do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, criado em 1891 
como resultado da junção de três ministérios - da Justiça, do Interior e da Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos” (MUSEU REAL, s/d.). 
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63 adequarem à concepção de história de um determinado museu histórico, podem ser 

incorporados ao acervo em outro momento, como veremos no decorrer deste texto. 

Afinal, a noção de valor histórico foi sendo alterada com as reformulações da própria 

disciplina de História. Mesmo que o diálogo do meio acadêmico com universo 

museológico em alguns períodos tenha parecido muito tímido, é parte fundamental de 

sua estrutura.  

Ao longo de sua trajetória, o Museu Histórico Nacional formou o maior acervo 

sob a guarda do governo federal, hoje com cerca de 287.000 itens de diferentes 

tipologias, podendo ser vistos em exposições de longa duração, temporárias e 

itinerantes, além de pesquisados em seus arquivos e bibliotecas. Sendo assim, este 

artigo buscará montar um panorama das políticas de aquisição de acervo do Museu 

Histórico Nacional4 por meio da análise de casos específicos de transferências com o 

Museu Naval (MN) e a Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), e, consequentemente, 

de como foram estabelecidas diferentes formas de pensar e definir o que é histórico. 

 

Figura 1. Victor Meirelles. “Combate Naval de Riachuelo”, 1882-1883. 460 X 820 cm. Óleo 
sobre tela. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional 

                                                           
4 De modo geral, no século XX, a política de aquisição do MHN poderia ser dividida em três momentos: 
de 1922 a 1956, quando a política de aquisição estava marcada pelo esforço pessoal de Gustavo Barroso 
em construir um acervo, passando pela centralidade da figura do presidente Getúlio Vargas como patrono 
do museu e pela importância das grandes doações de famílias e indivíduos de renome na sociedade da 
época; de 1956 a 1985, momento em que a instituição padeceu com sérios problemas estruturais e o fluxo 
de doações diminuiu drasticamente, contudo alguns casos isolados anunciariam uma mudança em relação 
à sua política de aquisição; e, por fim, de 1985 a 1990, período em que a instituição reformulou seu 
circuito expositivo e necessitou de peças que representassem outros atores e conteúdos históricos, 
inexistentes no acervo do MHN da época, passando, portanto, a encomendar e adquirir objetos que se 
encaixassem em sua nova expografia (Cf: CASTRO, 2018). 
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As pinturas históricas que compõem o acervo do Museu Histórico Nacional 

foram obtidas através de transferência, especialmente do Museu Naval5, do Museu da 

Marinha6, assim como da Escola Nacional de Belas Artes7, por força do Decreto nº 

15.596 de 1922, que especifica claramente que os quadros históricos e demais objetos 

de caráter histórico dessas instituições deveriam ser enviados ao MHN.  

Tais transferências não foram processos realizados sem mediação ou conflito. 

Vejamos o caso da tela “Combate Naval de Riachuelo”, de Victor Meirelles. A tela foi 

encomendada pelo Ministro da Marinha Affonso Celso de Assis Figueiredo ao pintor 

Victor Meirelles, no ano de 1868. A imagem trata da batalha naval vitoriosa realizada 

no rio Riachuelo, na Argentina, no dia 11 de junho de 1865, após a assinatura do 

Tratado da Tríplice Aliança8. A encomenda fazia parte de um projeto de construção 

visual da História do Brasil, na qual a Guerra do Paraguai ocupava um lugar de destaque 

por ser um acontecimento contemporâneo, ou seja, atraente para o artista, pelo interesse 

                                                           
5 No ano de sua fundação, o MHN solicitou a transferência de alguns objetos de propriedade do Museu 
Naval, expostos na Ilha Fiscal. Dentre os quadros estão: Passagem de Cuevas, Passagem das Mercedes, 
Combate Naval do Riachuelo, Ataque a Ilha do Carvalho e Ataque a Ilha da Redenção. No oficio de 
solicitação de transferência não há identificação de autoria, contudo, em outro processo de entrada de 
objetos do mesmo ano, refere-se ao quadro nomeado como “Combate Naval do Riachuelo” como uma 
“tela pintada e oferecida ao Museu da Marinha pelo Almirante argentino Murature, bravo veterano da 
guerra da Cisplatina e Comandante da Esquadra Argentina durante a guerra do Paraguai”. (PROC. 11/22, 
n.5; 08/22, n. 3). Anos depois, foi enviada uma série de telas de batalhas sobre a Guerra do Paraguai do 
pintor Edoardo De Martino, e “Passagem do Humaitá”, de Victor Meirelles;  Em 1927, são transferidos 
mais quadros a óleo do Museu Naval para o MHN: Passagem do Humaitá, de Victor Meirelles; onze telas 
de Edoardo de Martino, Chegada da Fragata Constituição ao Rio de Janeiro trazendo D. Teresa Cristina 
(Edoardo De Martino, 1843),  Acampamento de uma força brasileira no Chaco, Chegada ao Rio de 
Janeiro da Divisão Beaurrepaire, Passagem de Humaitá, Episódio de 2 de março de 1868, Abordagem 
da Corveta ‘aceio’ e escuna 2 de dezembro. (MHN. PROC 24/27, n. 6.28; DYER & SILVA, 1975, 
p.154.) 
6 Transferência do Museu da Marinha para o MHN, em 1927: Quadro pequeno a óleo – Forçamento da 
barra de Santos pelo República, Aprisionamento do General Dorrego, De Martino; Passagem de Curusú, 
De Martino; Passagem de Tonelero, De Martino; Abordagem da fragata Imperatriz, De Martino; 
Combate Naval do Riachuelo, De Martino; e Abordagem do encouraçado Barroso e Rio Grande, De 
Martino. (MHN. PROC 24/27, n. 6.27) 
7 Em 1923, a Escola Nacional de Belas Artes enviou uma série de pinturas de retratos e telas do gênero 
pintura histórica, já referidos anteriormente, para o MHN. As pinturas históricas eram: Juramento da 
Princesa Imperial, de Tirone; Primeira Comunhão na América, de E. Teixeira; O Precursor, de Pedro 
Bruno; Primeiros sons do Hymno da Independência, de Augusto Bracet; Sessão do Conselho de Estado, 
que decidiu a Independência do Brasil, Georgina de Albuquerque; e, Minha Terra, de Helios Seelinger. 
Em 1931, enviou a “Batalha Naval do Riachuelo”, de Victor Meirelles, e “Baile da Ilha Fiscal”, de 
Aurélio de Figueiredo. (MHN. PROCS. 16/23, n. 3 e 4; 06/31) 
8 “Em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires, foi assinado o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. Nele se 
determinava que só se negociaria a paz mediante a deposição de Solano López. Estabeleciam-se, também, 
novas fronteiras entre os países litigantes ao final do combate, assim como se sentenciava que o Paraguai, 
enquanto nação agressora, pagaria pelos gastos decorrentes da guerra” (SCHWARCZ, 2002, p. 303). 
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críticas negativas nos periódicos nos anos finais da batalha.  

O quadro foi exposto pela primeira vez na 22ª Exposição Geral de Belas Artes, 

no ano de 1872, na AIBA. Quatro anos depois, a obra foi exibida na Exposição 

Universal, que aconteceu na Filadélfia; no translado de volta ao Brasil, a tela foi 

destruída. O pintor executou uma segunda versão, em Paris, entre 1882-1883, que foi 

apresentada na Exposição Geral de 1884 e integrada ao acervo da Academia Imperial, 

chegando ao MHN nos primeiros decênios do século XX.  

No início da década de 1990, uma série de reportagens de denúncia foi publicada 

sobre a necessidade de restauração urgente da tela “Combate Naval de Riachuelo” e a 

ausência de recursos para fazê-lo. Uma delas foi a matéria “Uma batalha perdida”, 

publicada no Jornal do Brasil, na qual a jornalista Cleusa Maria (1991, p. 1) afirma: 

 
O Combate esteve em exposição até 1986. Mas, ameaçado pelos 

cupins, que dominaram a parede onde estava, o quadro teve de ser 

retirado do chassi e ficou enrolado em um cilindro de madeira até o 

final do ano passado [1990]. Um exame da situação fez os técnicos se 

decidirem por uma intervenção de urgência. ‘A pintura encontrava-se 

tecnicamente no limite do que poderia aguentar. Antes que ela se 

perdesse, decidimos desenrolá-la’, explica a coordenadora técnica 

[Solange Godoy]. A tela foi esticada e os técnicos enfrentaram sua 

primeira batalha contra os fungos que ameaçavam o suporte (tela) e a 

própria pintura. [...] ‘A tela está com problemas de oxidação e 

rasgões’, diz o técnico Luís Fernando Carvalho Abreu. [...] Até agora, 

não existe qualquer aceno de que os recursos cheguem a tempo. A 

direção do Museu Histórico Nacional enviou cópias do projeto e 

orçamento de restauração para 15 empresas particulares e tentou 

conseguir a piedade internacional, em vão. 

 
Após a repercussão das matérias, o diretor do Serviço de Documentação da 

Marinha, Justo Max Guedes, entrou em contato com a direção do Museu Histórico 

Nacional. Neste ofício de 1991, ele apresentou a trajetória da peça, vinculando-a à 

história do Museu Naval, uma vez que esta esteve sob sua guarda de 1890 a 1924.  

 
[...] e poucos anos veio, a ela [‘Passagem do Humaitá’] juntar-se a 

réplica do ‘Combate Naval do Riachuelo’, justa reposição de obra que, 
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66 custeada pela Marinha, fora perdida por incúria de outros órgãos 

governamentais. Adquirira-a [Escola Nacional de Belas Artes] o 

Ministério dos Negócios do Império, em três prestações de 6 contos 

cada. No inventário de 26 de maio de 1890 (manuscrito), o item 4 é o 

‘Combate Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865’, obra que 

também figura no Catálogo Histórico e Descritivo do Museu Naval, 

1910, ‘1ª Seção, Quadros a Óleo’, como nº 3. Já nesta ocasião o 

quadro (bem assim a ‘Passagem de Humaitá’) estavam abrigados na 

nova sede do Museu Naval, Rua D. Manuel, n. 15 inaugurada em 11 

de junho de 1907, também solenemente. O mesmo prédio abrigava a 

Biblioteca da Marinha, o Arquivo e o Conselho do Almirantado, onde 

foi exposto o ‘Combate Naval do Riachuelo’, conforme pode ser visto 

na tela de Ângelo Agostini (1919) que retrata a inauguração. O grande 

quadro pode ser perfeitamente visto bem atrás do Presidente Afonso 

Pena (MHN. PROC 06/1931). 

 
Ainda nesse ofício, o diretor chamou de “injustificável (tenho a tentação de 

escrever catastrófico) [o] fechamento do Museu Naval”. Ao que parece, as péssimas 

condições da tela no início da década de 1990 reavivaram antigas mágoas, alimentadas 

pela ideia de que sua salvaguarda junto à Marinha seria mais bem-sucedida. 

Obviamente, a solicitação de transferência não foi acatada, mas é uma demonstração das 

querelas envoltas nos processos de transferência entre instituições. 

Essas negociações sobre as transferências também estão pautadas em 

interpretações sobre uso do termo “caráter histórico” empregado no Decreto nº 

15.596/1922, que regula o envio das peças de outras instituições para o MHN. Definir a 

medida do “caráter histórico” de um objeto implica, portanto, se o mesmo deveria ou 

não fazer parte do acervo de um museu dessa natureza. Nos processos de entrada das 

telas “Combate Naval de Riachuelo” e “O último baile da Ilha Fiscal”, de Victor 

Meirelles e Aurélio de Figueiredo, pode-se observar, no parecer da Escola Nacional de 

Belas Artes sobre as solicitações de Gustavo Barroso, uma preocupação em estabelecer 

uma medida entre os valores históricos e artísticos das peças: 

 
A Comissão designada para analisar o requerimento “acordou em não 

ser conveniente a entrega do retrato de Maurício de Nassau, copia 

original de P. Nason, da maquete do ‘Combate Naval de Riachuelo’, 

de Victor Meirelles, nem da tela de Debret – “A Sagração de Pedro I”, 
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de Victor Meirelles não consta ainda do referido catálogo. No entanto, 

julga que se poderá atender ao referido pedido, no tocante ao retrato 

de Simom Bolívar, e oferecer as grandes telas “Combate Naval de 

Riachuelo”, de Victor Meirelles e o “Baile da Ilha Fiscal” de Aurélio 

de Figueiredo, cujo valor histórico e interesse documental naquele 

museu, melhor encontram lugar (MHN. PROC 06/31). 

 
Em alguns relatórios anuais do Museu Histórico Nacional, onde são realizadas 

avaliações das peças da instituição, um dos elementos sempre reiterados era a 

vinculação do objeto ao seu caráter de testemunha ocular de uma biografia ou de um 

evento, tornando-o único. Um exemplo é a avaliação feita sobre a muleta da Imperatriz 

Tereza Cristina, presente no Relatório do ano de 1942 (p. 4-5): 

 
[...] é bem difícil o trabalho de avaliação de objetos históricos. Há 

peças que, sem valor material, representa[m] fortunas pelos 

acontecimentos que evocam. Tudo depende do ponto de vista em que 

se coloque o avaliador ou menor conhecimento que tenham da história 

que o objeto relembra. Dei, por exemplo, a muleta da Imperatriz D. 

Tereza Cristina, o valor de Cr$10.000,00. Outros consultados, talvez, 

achem mesquinha ou vultosa a minha avaliação, levando em 

consideração tratar-se de um objeto único ou argumentado que a 

Imperatriz a ele se arrimava, unicamente para subir na carruagem 

(Grifos nossos). 

 
Esse valor de antiguidade, que evoca o caráter testemunhal do objeto, foi um dos 

principais argumentos para a compra e o pedido de transferência de peças para o museu. 

Uma peça era valorizada por sua vinculação direta a uma grande personalidade ou fato 

histórico, esse valor atribuído também era enfatizado pela imprensa ao reforçar a 

importância do museu até a reformulação das exposições e da estrutura da casa na 

década de 1990.  

Em 1955, por ocasião da reinauguração do museu, o jornal O Globo publicou: 

 
Na Sala Nobreza Brasileira, encontramos coleções de porcelanas e 

louças dos nobres do Império e de figuras de relevo da Igreja. Nem 

todas as coleções ou peças avulsas ali são de valor material 

relevante, mas se atendeu, em muitos casos, apenas ao valor histórico 
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68 de seu possuidor. (...) Como objeto raro, a sala da Nobreza Brasileira 

expõe dois pratos que pertenceram ao Duque de Caxias. Ainda muita 

gente lembra a ‘Rotisserie Americana’9, na Rua Gonçalves Dias, que 

pertenceu a antigo colecionador de louças raras, o espanhol Areal. Em 

suas ricas coleções figurava quase toda a louça que pertenceu ao 

Patrono do Exército. Pressentindo a sua morte, Areal fez leilão de suas 

coleções. Tirou, então, aqueles dois pratos da coleção de Caxias, 

oferecendo-os ao Museu. Há, ainda, um exemplar de cada, pratos que 

pertenceram ao bispo Dom Xisto Albano, ao monsenhor Passalacqua e 

ao cardeal Arcoverde. 

[...] Inteiramente nova é a sala do Barão de Cotegipe. Medalhas, 

pratos, louças, móveis e adornos foram deixados por ele, em 

testamento, ao Museu que, acrescentando outros objetos que a família 

está transferindo, estão construindo uma de suas mais bem arranjadas 

salas (PÁGINAS, 1955, grifos nossos). 

 
As telas de pinturas de história de Victor Meirelles selecionadas para esta 

análise, integrantes do acervo do Museu Histórico Nacional – “Passagem de Humaitá” e 

“Combate Naval de Riachuelo” –, retratam batalhas militares travadas pelo exército 

brasileiro na fase final da Guerra do Paraguai, entre 1868 e 1869. “Passagem de 

Humaitá” trata-se de uma cena noturna, na qual uma nau brasileira sob a autoridade do 

capitão Delfim de Carvalho acabava de passar, vitoriosa, a barreira paraguaia e garantia 

ao Império o domínio da navegação do Rio Paraguai em 1868. A pintura “Combate 

Naval de Riachuelo”, como já informamos, aborda o episódio anterior à posse de Caxias 

no comando do exército brasileiro. Victor Meirelles escolheu uma das primeiras lutas 

após a assinatura do Tratado Secreto da Tríplice Aliança, na qual a fragata brasileira 

Amazonas saiu vitoriosa de uma batalha naval na região do Riachuelo. 

                                                           
9 “A Gonçalves Dias, um ponto de glamour na cidade, abrigava logradouros famosos na época, como a 
Rotisseria Americana, o Café Papagaio e a Confeitaria Colombo, famosa até os dias atuais. Nesse 
estabelecimento, a frequência dividia-se em dois horários observados com rigor: entre 14 e 17 horas, o 
público era constituído pelas ‘senhoras de família’ e a partir das 17h30min começava a ser frequentado 
por prostitutas” (MEDEIROS; CARVALHO; TURA, 2018). / “Sua sala de visitas se dividia entre o 
escritório da rua do Ouvidor, a mesa cativa na Rotisserie Americana, onde almoçava e jantava todos os 
dias, e o amplo apartamento que alugara para viver no elegante Hotel dos Estrangeiros. O hotel se 
transformara no lugar da moda dos políticos por ter sido o palco, anos antes, do assassinato de Pinheiro 
Machado, ocorrido em seu saguão principal. Nesses lugares ele ficou amigo de uma fauna variada, que ia 
de gente como o industrial Jorge Street, os políticos mineiros Antônio Carlos e José Bonifácio Ribeiro de 
Andrada, a músicos como Catulo da Paixão Cearense, passando por figuras como o conde Modesto Leal, 
milionário português a quem os desesperados recorriam para tomar empréstimos a ’juros escorchantes’ de 
8% ao ano” (MORAIS, 2011, p.83-84). 
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69 Parte importante do processo de produção dessas telas passava pela escolha do 

tema, uma vez que a Guerra do Paraguai atraía o interesse dos visitantes nas Exposições 

Gerais da Academia Imperial de Belas Artes. Contudo, aliada ao assunto, a autoridade 

da verossimilhança impressa na pintura era parte fundamental da vinculação do 

observador com a pintura. Em minha pesquisa de dissertação, que analisou a relação 

entre a pintura histórica e a disciplina História durante o século XIX, foi possível 

perceber paralelos entre o trabalho do artista e do historiador na importância da pesquisa 

e do uso das fontes, por exemplo. 

 
[...] a pintura histórica marcou sua autoridade por meio da 

investigação científica e distanciou-se de categorias como imaginação, 

carregadas nesse momento de uma conotação negativa. Os pintores de 

história buscavam representar “o que realmente aconteceu” e 

deveriam, portanto, afastar-se de tudo que pudesse falsear ou camuflar 

esse passado. O pintor deveria permear todo seu trabalho por uma 

minuciosa pesquisa histórica e atenta observação, pois seriam elas as 

responsáveis por resgatar e provar a existência do fato que se desejava 

retratar, o que garantia sua legitimidade. De nada adiantariam todos os 

estudos de anatomia e de claro-escuro, caso na representação de um 

grande momento da história nacional, o artista não vestisse os 

personagens com a roupa da época ou não reconstituísse o ambiente o 

mais fidedignamente possível. As fontes tornavam-se o refúgio do 

artista. (CASTRO, 2007, p. 50 e 51) 

 
A pintura histórica, portanto, era validada por sua capacidade de evocar o 

passado da forma mais fidedigna possível. Em 1868, para realizar as telas sobre a 

Guerra do Paraguai, o artista Victor Meirelles permaneceu por seis meses nas regiões 

das batalhas para realizar estudos in loco, sobre a paisagem, a indumentária, o 

armamento dos soldados, além de ter permanecido em um navio de guerra para aprender 

sobre o cotidiano e chegou a assistir a tomada da fortaleza de Humaitá. Episódio 

pintado em 1871, que compõe o acervo do Museu Histórico Nacional.  

 
O artista precisa reunir dados sobre o fato a ser representado, e por 

isso realiza observação in loco, arrola a documentação e bibliografia 

existentes sobre o assunto e se possível entrevista testemunhas do 

evento. A orelha (akoê) e o olho (opsis), as bases do método 
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70 heroditiano, aparecem, aqui, como fortes marcas de enunciação. A 

pesquisa bibliográfica como uma dimensão do “eu ouvi”, das 

informações obtidas através do relato de terceiros. Enquanto, a 

observação dos cenários de guerra e de seus vestígios materiais 

configuram-se como uma extensão do “eu vi”. A pesquisa apoia-se na 

opsis, ou seja, na autópsia, aquilo que se pode ver, contudo quando as 

barreiras do tempo e do espaço se colocam a akôe a substitui. Mas é a 

autópsia a responsável pelo conhecimento de natureza mais verdadeira 

e confiável. Todo o tempo os pintores de história trabalham entre a 

opsis e a akôe, legitimando a partir dessas dimensões as suas 

narrativas como verossímeis. (Idem, p. 80-1) 

 
Esse procedimento impregnou as telas de Victor Meirelles de um caráter 

testemunhal, como se de tão fidedignas se transformassem em janelas para o passado ali 

retratado. Imagens canônicas, reforçadas nos livros didáticos de História em boa parte 

do século XX (SALIBA, 2002). Essa dimensão não passou despercebida por Gustavo 

Barroso, que, em 1926, solicitou ao Diretor da Escola Nacional de Belas Artes-ENBA, 

os objetos utilizados pelo artista para criar suas pinturas. 

 
Estando esta Diretoria informada da existência, nessa escola, que tão 

proficuamente V. Ex. dirige, de vários objetos de caráter histórico, 

como armas da guerra holandesa que serviram de modelos para os 

estudos e pinturas do grande Victor Meirelles, etc., venho 

respeitosamente solicitar-lhe a cessão das referidas relíquias, a 

exemplo do que já essa Escola fez para o Museu, anteriormente a sua 

gestão. Tal cessão enquadra-se perfeitamente em dispositivo legal: o 

n° 5 do art. 83 do Regulamento que baixou com o Decreto nº 15.596, 

de 2 de agosto de 1922, do qual tenho a honra de remeter-lhe um 

exemplar junto a este (MHN. PROC 19/26, doc. n. 1).  

 
Os objetos referidos acima faziam parte da Coleção Cunha Porto, adquiridos em 

1902 pela ENBA. Segundo José Mariano Filho em carta a Gustavo Barroso, a coleção 

era composta por seis punhais, dezesseis espadas de aço, quatro floretes de aço, um 

alfange (pequeno) de aço, dois pares de esporas, cinco pistolas de cavalaria, uma pistola 

pequena de dois canos, duas espingardas, um alabarte de aço, sete lanças, sendo uma 

sem cabo, três gatilhos de espingardas, seis  capacetes de aço, uma máscara de aço, para 
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71 cavalo, cinco couraças de aço, trinta e oito peças avulsas de aço para armadura, e a 

“Fragata Zardent” que serviu de modelo para a Igreja da Candelária, a Zeferino da 

Costa. 

As peças foram enviadas para o museu e em diversas reformulações das 

exposições foram exibidas de forma a referendar o caráter histórico das pinturas, 

apresentando não só o apreço com a pesquisa do artista, mas a força da mesma como 

testemunha ocular de um evento. Esses objetos evocam o passado, ou melhor, encarnam 

o passado, funcionando como relíquias do tempo.  

As tensões em função da transferência de objetos entre instituições permitem 

compreender a historicidade das convenções construídas em torno das definições de 

“valor histórico” resgatada através dos documentos que registram a composição do 

acervo do MHN. Até 1985, quando a instituição passou por uma importante 

revitalização nas suas exposições de longa duração e na sua política de aquisição, a 

ideia do que deveria ou não ser definido por histórico aproximava-se da noção de 

relíquia. Ou seja, o Museu Histórico Nacional seria responsável por salvaguardar e 

expor objetos que corporificassem um outro tempo, dentro de uma perspectiva 

museológica barroseana, na qual os objetos inseridos em uma tradição laudatória da 

história deveriam evocar os grandes heróis e eventos nacionais, uma vez que o caráter 

testemunhal impresso na materialidade do objeto autenticava essa narrativa. Sendo 

assim, as pinturas de História e os objetos considerados de valor histórico são objetos 

por excelência para compreender os jogos e tensões escondidos nas definições de 

histórico e nas construções de um passado que se deseja representar. 
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Resumo: O texto versa sobre a importância da pesquisa nos trabalhos do Memorial da 

Arquidiocese de Belo Horizonte, notadamente no Inventário do Patrimônio Cultural, em 

seu empenho na proteção dos bens culturais da Igreja Católica. O projeto busca não só a 

inventariação, mas sua catalogação, analisando cada peça relacionada em seus aspectos 

histórico, estilístico, iconográfico, técnico e estado de conservação, requerendo, assim, 

extensa pesquisa arquivística e bibliográfica. Nesse sentido, a título de exemplo, se 

apresenta, aqui, os estudos realizados na Capela de Santo Antônio, localizada no 

povoado de Pompéu, em Sabará, durante a elaboração de seu livro de inventário, mais 

especificamente aqueles desempenhados sobre os painéis localizados no forro e nas 

paredes da capela-mor, datáveis da primeira metade do século XVIII, perpassando pelas 

informações históricas e sua análise artística que fizeram parte do livro de inventário da 

capela. A catalogação de seus bens trouxe consigo não só o conhecimento de tão valioso 

acervo, mas também propiciou importante meio para sua proteção1. 

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural, inventário, pesquisa 

 

The importance of the reserch at Memorial da Arquidiocese de Belo 

Horizonte: The example of studies about the Capela de Santo Antônio de 

Pompéu in Sabará. 

 

Abstract: This article is about the importance of the research on the works of 

Archdiocese of Belo Horizonte's Memorial, especially in the Inventory of Cultural 

Heritage, in its commitment to the protection of cultural assets of the Catholic Church. 

This project seeks not only the inventory, but its cataloging, analyzing each piece 

related to its historical, stylistic, iconographic, technical and state of conservation 
                                                           
1 Artigo apresentado no Seminário Preservação dos Bens Culturais da Igreja do Brasil – promovido pela 
Puc Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte, em 2017. 
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74 aspects, thus requiring extensive archival and bibliographical research. In this sense, the 

studies about Santo Antônio Chapel, located in the district of Pompéu, in Sabará, during 

the elaboration of its inventory book, will be presented here, more specifically the 

studies about the panels located in the liner and on the walls of the main chapel, dating 

from the first half of the eighteenth century, through the historical information and 

artistic analysis that were part of the chapel's inventory book. The cataloging of its 

assets brought with it not only the knowledge of such a valuable collection, but also 

provided an important mean for its protection.  

 

Keywords: Sacred Cultural Heritage, inventory, research. 

 

 

O Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, inaugurado no ano de 2010, 

tem buscado ao longo de sua existência a valorização, divulgação e proteção dos bens 

culturais da Igreja Católica, no âmbito dos 28 municípios que o compõe. Sendo 

composto por quatro unidades: o Arquivo Arquidiocesano, o Inventário do Patrimônio 

Cultural, o Centro de Promoção e Divulgação Cultural de Religiosa e o Museu 

Arquidiocesano de Arte Sacra, seus projetos são levados adiante por equipe 

multidisciplinar composta por arquitetos, historiadores, museólogos e arquivistas, além 

das parcerias firmadas com restauradores, engenheiros, geógrafos, entre outros,  

Dentre os setores citados, o Inventário do Patrimônio Cultural, foi criado no ano 

de 2000, ainda como projeto da Puc Minas, como forma de atender ao apelo da Igreja 

Católica, divulgado em Carta Circular intitulada Necessidade e Urgência da 

Inventariação e Catalogação do Patrimônio Cultural da Igreja que diz: “Cuidar do 

patrimônio histórico-artístico eclesiástico é uma responsabilidade cultural que atinge a 

Igreja em primeiro plano.” (1999, p. 59). Partindo do princípio que se deve conhecer, 

para então proteger, é realizada a inventariação dos bens culturais dentro dos municípios 

da Arquidiocese de Belo Horizonte, com criteriosos estudos para a catalogação de seu 

acervo. 

Buscarei me deter aqui, em especial, na função exercida pelo historiador e seu 

trabalho de pesquisa, que carrega em si “[...] íntimo parentesco entre a construção do 

conhecimento histórico e o preservacionismo.” (D’ALESSIO, 2012, p. 79). Em sua 

atuação no Memorial da Arquidiocese, busca-se perpassar por vários campos de estudo, 

com um objetivo em comum: o conhecimento aprofundado dos bens culturais que se 
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75 pretende proteger. Especificamente no que diz respeito ao Inventário do Patrimônio 

Cultural, o acervo de determinada igreja é por ele analisado em seus aspectos histórico, 

iconográfico e estilístico. Além de serem feitas as análises técnicas e de estado de 

conservação. Toda essa análise é executada tanto nos bens imóveis, os edifícios das 

igrejas e capelas pertencentes à Arquidiocese – nesse caso, em parceria com o arquiteto 

–, quanto nas peças consideradas bens integrados, como retábulos, pias batismais, 

balaustradas, ou bens móveis, como peças de imaginária, cálices, castiçais e demais 

objetos litúrgicos ou paramentos. 

A pesquisa histórica é executada de forma mais aprofundada quando se trata de 

bem imóvel, entretanto ela também busca ser feita nos bens móveis, mesmo nos 

menores. Apesar da dificuldade de se encontrar documentos sobre tais objetos, já que 

grande parte se perdeu, ou muitas vezes não foi sequer registrada sua aquisição, 

pesquisa-se nos livros de Tombo, de atas, de receitas e despesas, ou qualquer fonte que 

tenhamos à disposição, que seja referente à igreja em estudo, visando localizar algum 

tipo de informação sobre seus bens. Utilizando-se dos meios possíveis na ocasião dos 

levantamentos, e com o curto prazo que normalmente é disponibilizado, se busca 

informações em arquivos eclesiásticos arquidiocesanos e paroquiais – de Belo 

Horizonte, Mariana ou mesmo Rio de Janeiro (caso haja possibilidade) –, Arquivo 

Público Mineiro, Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Arquivos do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan e Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico - Iepha/MG, além daqueles com conteúdo disponibilizado online, 

como Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a documentação do Arquivo Histórico 

Ultramarino, digitalizada no Projeto Resgate da Biblioteca Nacional. Ressalta-se que 

toda essa pesquisa arquivística vem acompanhada de ampla pesquisa bibliográfica sobre 

os objetos estudados e seu contexto histórico. 

Dá-se, a título de exemplo, a documentação que nos foi enviada pelo Arquivo 

Central do Iphan, no Rio de Janeiro, referente à Igreja de São Francisco de Assis, de 

Sabará, quando do período de execução do seu livro de inventário. Nela, pode-se ver 

listagens executadas por volta do ano de 1900, em que contavam todos os bens 

existentes na igreja à época, podendo-se fazer um comparativo com o que ainda 

subsiste. Sendo assim, todas as informações encontradas tornam-se importantes para um 

completo e satisfatório preenchimento das fichas catalográficas. 
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76 Os passos seguintes à pesquisa histórica, já citados, a análise iconográfica, 

estilística, técnica e de estado de conservação do bem, requerem, também, ampla 

pesquisa bibliográfica, estudos e leituras para sua execução, a fim de que os textos 

apresentados na ficha, apesar de sucintos, contenham o básico das informações que 

identifiquem a peça. Seguindo dessas diretrizes, executou-se o inventário da Capela de 

Santo Antônio2, no povoado de Pompéu, em Sabará, tendo sido finalizado no ano de 

2015. O texto que segue trata-se de uma compilação dos dados levantados pelo 

historiador no estudo da capela e, mais especificamente, dos painéis existentes em sua 

capela-mor. 

 

A Capela de Santo Antônio de Pompéu e a pintura mineira da primeira 

metade do século XVIII 

 

A pintura colonial mineira é tema já bastante estudado nos meios acadêmicos, 

notadamente aquela que se refere à segunda metade do século XVIII, de partido rococó, 

bem como as obras executadas ao longo do século XIX, ainda no citado estilo ou, mais 

tardiamente, nele inspirado. A maioria das obras desse período era executada nos forros 

das igrejas e capelas de Minas Gerais, tendo seus temas inspirados na iconografia de 

seus respectivos padroeiros. Geralmente se tratavam de pinturas com o emprego de 

elementos arquitetônicos executados em perspectiva, com o uso de balaustradas, 

balcões, colunas, arcos e mísulas. “Complemento das ambientações cenográficas da 

talha, as pinturas ilusionistas dos tetos abobadados em tabuado corrido tornam-se 

correntes no rococó mineiro, do qual são, sem dúvida, um dos aspectos mais originais. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 380). Não nos deteremos aqui, no entanto, no detalhamento de 

suas técnicas ou na descrição de seus grandes mestres, pois, como já foi dito 

anteriormente, trata-se de tema já bastante discutido, principalmente em seus pontos 

teóricos, por grandes estudiosos da História da Arte Mineira.  

As representações pictóricas executadas na primeira metade do século XVIII, 

entretanto, são bem menos discutidas nos estudos sobre a arte do período. Suas obras 

possuíam técnica bem diferenciada, e até menos apurada, em relação às pinturas de 

forro que seriam trabalhadas posteriormente. Eram comumente executadas em forro de 

caixotões, mais frequentes nas igrejas e capelas do início dos setecentos, ou em painéis 
                                                           
2 Tombada pelo Iphan no ano de 1958. Livro de Belas Artes; Inscrição:445; Data:8-9-1958. Nº 
Processo:0547-T. 
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77 parietais. Algumas delas tratavam-se de composições com “[...] arabescos florais 

desenvolvidos simetricamente em torno de um núcleo central” (COSTA, 1961, p. 177), 

havendo, também, as composições figurativas, apresentando histórias da Bíblia ou de 

seu santo padroeiro. Nestas “Além da intrínseca função decorativa, as pinturas dos 

tectos em caixotão, tem uma função catequizadora, transmitindo uma mensagem visual 

aos crentes.” (RODRIGUES, 2010, p 85.) Estilisticamente, possuíam figurações 

ingênuas e até estáticas, sem grande preocupação com profundidade ou perspectiva. 

Suas cores eram em tons de sépia, escurecidas, com “colorido sombrio” (COSTA, 1961, 

p. 177), sem grandes variações, com paleta que pouco variava além dos tons de terra, 

vermelho, marrom e ocre.  

Estudo publicado na Revista do Iphan nº 18, de 1978, aponta a carência de 

pesquisas relacionadas à pintura da primeira fase da ornamentação barroca, proveniente 

das primitivas igrejas mineiras, pois a maioria dos autores apenas perpassa, sem grande 

aprofundamento, por tal tema. “O estudo direito das obras dos antigos pintores mineiros 

não oferece, como já se adiantou, senão elementos escassos para o estudo de sua fase 

inicial.” (ANDRADE, 1978, p. 14). As dificuldades encontradas são muitas, entre elas o 

fato de a documentação de época ter em parte se perdido, o que acarreta o 

desconhecimento de autorias e de datas específicas. As análises podem ainda ser 

dificultadas pelo estado de conservação em que se encontram as obras que ainda 

subsistem, algumas delas muito deterioradas ou, ainda, alteradas por restaurações mal 

executadas. 

Dentre as igrejas remanescentes do período que ainda possuem exemplares de 

suas pinturas originais, Andrade cita a Capela de Nossa Senhora da Expectação do 

Parto, ou Capela do Ó, em Sabará, por sua “maior ancianidade” (p. 14, 1978). Citada 

por Germain Bazin como "uma das criações mais requintadas da arte barroca" (BAZIN, 

1956, p. 340), a capela é datável de 1720, nela se encontra bela amostra para estudos de 

ornamentação e das obras, tanto de pintura, quanto de talha, pois conserva a maior parte 

de suas feições originais, com poucas alterações. A Capela é totalmente revestida de 

painéis retangulares, um total de 44 deles, que ocupam as paredes e forros da nave e 

capela-mor (figura 1), além do forro do átrio. No arco-cruzeiro, a ornamentação é 

complementada por sete painéis com motivos de inspiração oriental, compostos por 

pintura a ouro sobre fundo azul escuro, com figuração de pagodes, vegetação e aves do 
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78 paraíso, conhecidos como Chinesices ou “Chinoiserie”, tendência decorativa encontrada 

em algumas igrejas e capelas do início do século XVIII. 

 

Figura 1˗ Forro de caixotões - Capela-mor - Capela de Nossa Senhora do Ó 

 
Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

No referido artigo, são citadas outras igrejas que conservam exemplares de 

painéis que se enquadram nessa tipologia, algumas já bastante modificadas, não só por 

um desfavorável estado de conservação das obras, mas também por alterações 

posteriores em sua ornamentação, com complementações decorativas de momentos e 

partidos posteriores àqueles primitivos. Pretendemos, aqui, acrescentar a essa lista, 

representando as obras do período, a pequena Capela de Santo Antônio3(fotografia 2), 

localizada no povoado de Pompéu, também em Sabará, que possui, em sua 

ornamentação, painéis com as características enumeradas anteriormente, que retratam 

milagres e cenas da vida de seu padroeiro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Pesquisa desenvolvida para o Inventário do Patrimônio Cultural, do Memorial da Arquidiocese de Belo 
Horizonte: Inventário do Patrimônio Cultural da Capela de Santo Antônio, em Pompéu, Sabará, 2015. 
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79 Figura 2 ˗ Capela de Santo Antônio - Pompéu – Sabará 

 
Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte 

 
 

A localidade onde a capela foi erguida era conhecida como Arraial do Pompéu. 

Originado em período faustoso da extração do ouro, em inícios do século XVIII, é 

citado em acontecimentos relativos à Guerra dos Emboabas já no ano de 1709 (Códice 

Costa Matoso, p. 198, v. I, 1999). Sua população, crescente à época, vivia basicamente 

de atividades ligadas à mineração, e com a decadência desta, o arraial cai quase no 

ostracismo, passando a ser citado em várias obras apenas como local de passagem, por 

sua proximidade com a Mina do Cuiabá e com a Serra da Piedade. Diogo de 

Vasconcelos, ao visitá-lo em fins do século XIX, faz a seguinte observação: “Visitamos 

o arraial de Pompeu, reduzido hoje a mui poucas casas, paupérrimas. [...] Respira-se 

naquele ambiente a lembrança de um povo, que o ouro iludiu em sua efêmera 

alacridade.” (p. 179, 1904). Também o Imperador Dom Pedro II por lá passou, quando 

em visita a Minas Gerais no ano de 1881. Partindo do centro de Sabará, onde visitou a 

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, rendendo-lhe elogios, seguiu em direção à 

Mina do Cuiabá. Ao passar por Pompéu, fez o seguinte registro em seu diário: “Às oito 

(h), pequeno arraial, quase abandonado de Pompéu, onde houve mina de ouro.” 

(ALVARENGA, 2012, p. 89). 

Apesar de não se poder precisar a data correta da construção da capela, sabe-se 

que já se encontrava ereta em 1731, ano referente a Registro de Batismo, preservado no 
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80 Arquivo Arquidiocesano de Belo Horizonte. Em estudos da área, ela é pouquíssimo 

mencionada e, além da informação documental do Registro de Batismo já citado, sabe-

se que no ano de 1748 seu capelão era José Lopes da Rocha (TRINDADE, 1945, p. 

366,) e que se tornara capela curada no ano de 1758, sendo esses os registros mais 

antigos que se têm documentado e que foram encontrados até o momento. Ávila aponta, 

ainda, documentos localizados no Museu do Ouro, datados de 1809, em que se descreve 

a existência de “alfaias consideráveis e importantes” na capelinha de Pompéu e, em 

outro documento, de quinze anos depois, a informação de que se tratava de “uma rica 

capela paramentada com todo o preciso” e dotada do “seu respectivo patrimônio” (1976, 

p. 57). Zoroastro Viana Passos, em sua obra “Em torno da História do Sabará” (1940), 

importante registro sobre a história da cidade e suas igrejas, apenas menciona, em 

alguns momentos, sobre o povoado de Pompéu, sem que fosse feita referência à sua 

Capela, como, por exemplo, no trecho: “O arraial da Barra servia de intermédio entre os 

do Rio das Velhas e da igreja e dos que ficavam à margem do Sabará, subindo até o 

Pompéu.” (p. 68). 

Para que fosse elaborado um histórico mais preciso da capela, seriam necessárias 

pesquisas documentais mais profundas e específicas, que, aparentemente, ainda não 

foram realizadas de forma efetiva. Contando-se, logicamente, que documentos a ela 

relacionados ainda subsistam, não tendo se perdido ao longo do tempo. 

Arquitetonicamente (figura 3), a capela segue partido em “T”, tendo no corpo 

principal nave e capela-mor e, nas laterais desta, a capela do Santíssimo Sacramento e a 

Sacristia. Quanto à sua ornamentação, possui, repetindo as palavras de Ávilla, interior 

“bastante despojado [...]” (p. 57, 1976). Isso porque sua nave não possui ornamentação 

parietal da época de sua construção. Seu púlpito, ainda existente quando da produção do 

texto do referido autor, era recente e, atualmente, já não existe. O coro possui 

balaustrada torneada e o forro da nave é confeccionado em esteira. 

Sua rusticidade e simplicidade se alteram, entretanto, quando se analisa a 

ornamentação da capela-mor. Seu arco-cruzeiro e retábulo possuem belíssima talha em 

estilo nacional-português. O primeiro, com talha profunda e rasa, atualmente não possui 

douramento ou policromia, à exceção de parte posterior, ao alto, e de trechos esparsos 

nos putti. Possui ornamentação com uso de arabescos em folhas de acanto e 

enrolamentos, putti, cartelas vazias e motivos fitomórficos. Infelizmente, parte de sua 

talha de se perdeu, sendo levada em ação criminosa sofrida pela capela no ano de 2002. 
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81 Figura 3 ˗ Capela de Santo Antônio - Planta baixa 

 

Fonte: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

O retábulo (figura 4) é ornado com talha profunda de acantos retorcidos e 

cartelas, e, nas colunas, aves, uvas e parreiras, mascarões e anjos atlantes. Possui farto 

douramento e policromia nas cores vermelho e azul. Há nele certa semelhança com o 

retábulo da Capela de Nossa Senhora do Ó e com a Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição, de Sabará. Em estudo de Bohrer, ele aponta a semelhança na talha de Santo 

Antônio e da Matriz: “Analisando essas duas peças, não podemos deixar de pensar nas 

composições da Capela de Santo Antônio de Pompéu, levando-nos a crer que nas duas 

igrejas atuaram o mesmo riscador (apesar da execução por artistas diferentes, ao que 

tudo indica).” (BOHRER, 2015, p. 304). 

Foi-lhe atribuída possível autoria das obras ao artista Manuel de Mattos, 

segundo inventário do Iphan (1987), devido à semelhança encontrada, também, com o 

retábulo da Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, de Cachoeira do Campo, especialmente 

nas esculturas dos putti. Esse último possui autoria documentada do referido artista. 

Cabe aqui um parêntese para destacar como a devoção a Santo Antônio era 

largamente disseminada nas Minas Gerais colonial. Segundo estudo realizado por Alves 

(2005), o número de imagens do santo, remanescentes do período, é superior ao de 

qualquer outra invocação, inclusive àquelas dedicadas a Nossa Senhora, o que 

demonstra sua força e popularidade na região durante o século XVIII. 
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82 Figura 4 ˗ Altar-mor - Capela de Santo Antônio - Pompéu – Sabará 

 
Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

Na capela de Pompéu, a ornamentação do forro e das ilhargas da capela-mor fica 

por conta dos já referidos painéis pictóricos, que retratam milagres e cenas da vida de 

seu padroeiro, e, apesar de já bem danificados pela ação do tempo, ainda são suscetíveis 

de análise. Alguns, já se encontram com a pintura bem esmaecida, com marcas de 

escorrimento e de umidade, e, em outros, no forro, parte do madeiramento se perdeu, 

sendo substituído em restauração, impossibilitando análise mais profunda, tanto das 

pinturas, como de sua iconografia. Apesar disso, aqueles localizados no forro 

apresentam uma melhor clareza da figuração até do que os que se encontram nas 

paredes. Apenas um deles, parietal, se perdeu totalmente, não se sabendo do que se 

tratava sua representação. 

Apesar do delicado estado de conservação das obras, os painéis da capelinha de 

Pompéu já estiveram em piores condições no início da década de 1980, quando foram 

prodigiosamente recuperados pelo Iepha/MG, em trabalhos de restauração efetuados em 

toda a capela, entre os anos de 1982 a 1984. Em relatório apresentado no período, a 

equipe de vistoria constata o seu péssimo estado de conservação: “O forro da capela-

mor é exemplo máximo desse tipo de ocorrência, pois caiu em sua maioria, fazendo-se 

necessária a retirada do restante pela população local, no ano de 1980, visto o perigo de 

ocorrer novos desabamentos.” Em outro trecho consta que “encontrava-se desmontado e 

entulhado debaixo da mesa do retábulo, juntamente com diversos pedaços de talha, em 
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contato constante com a umidade.” Sobre os painéis parietais, consta a seguinte 

informação: “Os forros parietais sofreram deslocamento e estavam bastante carcomidos, 

além de apresentarem repintura sobre os painéis inferiores.” (IEPHA/MG). 

Em número de doze, sendo seis no forro de caixotões e três em cada uma das 

paredes, os painéis têm formato retangular e apresentam emolduramento simples, sem 

grande detalhamento como nos painéis citados por Costa: “[...] emoldurados com talha 

ou desenho de arabescos [...]” (1961, p. 177), exemplificados na Capela do Ó. Restam 

neles, entretanto, vestígios de douramento, que se perdeu, e em alguns, pintura em 

vermelho e azul, em consonância com as cores encontradas no retábulo.  

A pintura foi executada em têmpera sobre madeira, segundo inventário do Iphan, 

e trabalhada em tonalidades sombrias e escurecidas, em sépia, sem grande variação das 

cores, prevalecendo os tons de ocre, terra, vermelho e azul. Sua figuração, como é 

comum nas obras do período, é apresentada de forma estática, sem movimentação, 

profundidade ou mesmo preocupação com proporções.  

As obras não têm autoria atribuída, mas Vasconcelos (p. 137, 1911) chama a 

atenção para a sua semelhança com as pinturas dos Doze Apóstolos que ornamentam a 

parte inferior do retábulo da Capela de São João Batista, em Ouro Preto, sendo, segundo 

ele, possivelmente de mesmo artista. Percebe-se, nelas, representações de forma 

primitiva e ingênua, que apresentam certa familiaridade, também, com aquelas 

encontradas na Capela de Nossa Senhora do Ó, talvez com menos toques de 

refinamento artístico, mas também apresentando traços de influência oriental, como na 

já mencionada talha do retábulo e do arco-cruzeiro, notadamente  nos olhos alongados 

das figuras, vestes e penteados. Pode-se, ainda, conjecturar mais de uma autoria das 

obras, se analisar a distinção entre as representações de Santo Antônio encontradas no 

forro e nas ilhargas (figura 5). Nessas últimas, nota-se mais claramente os traços de 

influência oriental. 

Conforme dito anteriormente, as composições assinalam passagens da vida de 

Santo Antônio e alguns de seus milagres, a maior parte deles relatados do Livro dos 

Milagres ou Florinhas de Santo Antônio, aos quais foram atribuídas denominação 

descrita a seguir de acordo com sua localização. 
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84 Figura 5 ˗ Representações de Santo Antônio. À esquerda, figuração de painéis parietais, e, à direita, de 
painéis do forro 

 
Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
 

 

Nas paredes da capela-mor, os painéis têm os seguintes temas: 

Do lado esquerdo: 

Santo Antônio salva um homem de morrer esmagado. 

Painel Mutilado. 

Responsório de Santo Antônio Siqueris Miracula. 

Do lado direito: 

Milagre do menino no caldeirão de água fervente. 

O fingido e o verdadeiro morto. 

Antífona O proles Hispaniae. 

Nos caixotões do forro, os temas são os seguintes: 

A genuflexão da mula diante do Santíssimo Sacramento. 

Visão de Santo Antônio (parcialmente destruído). 

Sermão aos peixes. 

Santo Antônio advoga por seu pai. 

Visão de Nossa Senhora com o Menino Jesus (parcialmente destruído). 

Morto fala em defesa do pai de Frei Antônio. 

 

Não se sabe se o artista teve a preocupação em colocar algum tipo de sequência 

na disposição das obras ou se elas podem ter sido modificadas de seus primitivos locais 

em meio às restaurações pelas quais passou. Apenas duas delas fazem parte de uma 
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pai, condenado injustamente por crime de assassinato. Esses painéis, no entanto, 

localizam-se em posições descontinuadas, tendo entre eles o painel Visão de Nossa 

Senhora com o Menino Jesus. Algumas de suas representações possuem milagres já 

bem conhecidos do santo taumaturgo, como o Sermão aos peixes e A genuflexão da 

mula diante do Santíssimo Sacramento (figura 6). “Oh! maravilha de contar! O animal, 

apesar de tão atormentado pela fome, quando ouviu as palavras de Santo António, logo 

parou de comer, e abaixou a cabeça, e caiu de joelhos diante do Sacramento.” (p. 77). 

Em outras, mesmo após inúmeras pesquisas, pôde-se apenas supor sobre o tema 

representado, como o painel Santo Antônio salva um homem de morrer esmagado, 

análise esta prejudicada pela pouca visibilidade da composição, já bastante danificada. 

 

Figura 6 ˗ Forro da capela-mor - Painel "A genuflexão da mula diante do Santíssimo Sacramento” 

 

Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte 

 

É importante salientar que, em todas as análises iconográficas, podem ser 

encontradas pequenas variações nos contos, dependendo da referência bibliográfica 

utilizada. No presente estudo, teve-se como base principal, o texto Florinhas de Santo 

Antônio ou O Livro dos Milagres, mas a bibliografia concernente aos milagres de Santo 

Antônio e sua vida, é vastíssima, sendo encontrados textos em vários idiomas e de 

vários períodos históricos, demonstrando a grande popularidade de sua devoção. 
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vivenciado de Nossa Senhora e do Menino Jesus, recebem lugar de honra ao centro do 

forro. Infelizmente, são essas as obras danificadas que tiveram seu tabuado substituído, 

não se podendo analisá-las com mais profundidade. Além desses, outro painel teve sua 

figuração prejudicada pela ação do tempo, desta vez, com perda total da figuração. 

Trata-se do painel localizado na parede esquerda, mais especificamente na porção 

superior direita. Da composição, resta apenas fração de par de pernas a caminhar, 

posicionados, entretanto, na horizontal, o que traz questionamento se faz de parte da 

pintura original. Mesmo esta, se encontra bastante esmaecida. 

A tendência orientalizante, tão em uso no período, pode ser percebida em suas 

cores, em especial no vermelho marcante, e nos traços das figuras. Esses são nítidos no 

painel Milagre do menino no caldeirão de água fervente, notadamente na figura 

feminina, evidenciada em seu penteado e olhos alongados (figura 7). 

 

Figura 7 ˗ Detalhe do painel parietal "Milagre do caldeirão de água fervente". 

 

Foto: Inventário do Patrimônio Cultural – Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte 

 

Chama a atenção a existência de dois painéis localizados na porção inferior das 

ilhargas da capela-mor, em que constam orações em latim, tradicionais da devoção a 
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por decoração voluptuosa com acantos e conchas em volutas e enrolamentos, dispostos 

simetricamente. Possui, ainda, rosácea ao alto e cornucópias com flores e ramagens nas 

laterais. O uso das cores repete a fórmula encontrada nos demais painéis, com tons de 

ocre, em sépia, e moldura em meia-cana em vermelho e azul. 

A oração Siqueris Miracula, constante no painel localizado na parede esquerda 

da capela-mor, é conhecida como Responsório de Santo Antônio. É uma de suas 

orações mais antigas, e faz parte do “Officium Rhythmicum S. Antonii” (Ofício 

Rítmico de Santo Antônio), datado de cerca 1235, atribuída a Frei Giuliano de Spira. É 

costume em muitas igrejas, franciscanas ou não, que se cante ou se reze o Responsório 

de Santo Antônio no dia 13 de junho, data que lhe é dedicada por ser o dia de sua morte. 

A segunda oração, localizada na parede direita da capela-mor, se trata da 

Antífona O proles Hispaniae, seguida do Oremus, Ecclesiam tuam. Essas duas, unidas, 

formam a Conclusio Horae, do Officium Parvum de S. Antonio Paduano. Encontrada 

em vários textos franciscanos, é atribuída a diversos autores, sem confirmação exata. 

Tratam-se, assim, de duas orações que deveriam ser “cantadas” em louvor a 

Santo Antônio. Em estudo realizado na obra Música no Brasil Colonial, Duprát destaca, 

entretanto, a singularidade da peça Siqueris Miracula entre as composições do período, 

que contém pouquíssimas obras dedicadas a Santo Antônio. As peças em louvor desse 

santo, novenas, trezenas, hinos e o responsório aqui apresentado, comuns em Portugal, 

não parecem ter tido a mesma voga no Brasil colonial. [...] É certo, porém, que ainda 

que escassas, não estão ausentes em Minas Gerais. (p. 14, 1994). Não se sabe o papel 

que teriam representado na capela. Se eram interpretadas em forma de canto, oração, ou 

se seus painéis teriam apenas sentido ornamental, mas aponta-se aqui a particularidade 

do conteúdo de tais obras em meio àquelas dedicadas ao santo no Brasil. 

A partir de todas essas observações apresentadas, conclui-se, enfim, que a 

Capela de Santo Antônio, em Pompéu, apesar de sua relativa simplicidade, guarda um 

acervo valiosíssimo, digno não só de nota, mas de estudo aprofundado. Tanto seu 

retábulo e arco-cruzeiro, quanto seus painéis da capela-mor, conservam amostras de um 

período opulento para a arte sacra mineira, que deve ser preservado não só por seu valor 

histórico e artístico, mas pelo grande valor devocional que ainda possui em sua 

comunidade, entre seus fiéis. Espera-se que o estudo efetuado pelo Inventário do 

Patrimônio Cultural, do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, seja apenas um 
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preservação do patrimônio, sempre primando pelo respeito à devoção das comunidades, 

impulso criador inicial de tantas obras de arte.   
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo expor o processo de tomada de decisão 

quanto às alternativas disponíveis para remoção das manchas em gravuras. Levando em 

conta uma meta realística de tratamento, apresenta-se a restauração da litogravura “Sou 

2 contigo”, de Danúbio Gonçalves, pertencente ao Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. 

Para tanto, realizou-se um estudo sobre as manchas usuais presentes em bens culturais 

em papel e as opções de tratamento mais difundidas, visando avaliar as opções de 

tratamento cabíveis à obra. A restauração utilizou como base a metodologia de Barbara 

Appelbaum, assim como considerou as ponderações de diversos teóricos da área, 

visando aos preceitos da distinguibilidade, retratabilidade, respeito ao original e mínima 

intervenção. A partir dos exames e análises realizados, foi feita a escolha do material e 

dos métodos. Finalizadas as intervenções, a obra foi acondicionada e retornou ao 

museu. 

 
Palavras-chave: Clareamento. Banhos. Metodologia. Restauro. Papel. 
 

 

Restoration of the engraving “Sou 2 contigo”, by Danúbio Gonçalves: 

reflections on removing stains and criteria of intervention 

 
 
Abstract: The present study aims to expose the decision-making process regarding the 

alternatives available for the removal of paper stains considering a realistic goal of 

treatment and the return of the "Sou 2 contigo" lithograph, by Danúbio Gonçalves, to 

the exhibition circuit of the Museum of Art Leopoldo Gotuzzo. For this, a study was 

carried out on the usual stains present in works of art on paper and the most widespread 

treatment options, in order to evaluate the appropriate treatment options for the work. 

The restoration process was based on Barbara Appelbaum's methodology, as well as the 
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91 considerations of several theorists of the area, aiming at the precepts of distinguability, 

retractability, respect for the original material and minimal intervention. The choice of 

materials and methods was made after the results of the exams and analyses. After the 

interventions, the work was prepared for storage and returned to the museum.  

 
Keywords: Bleaching. Washing. Metodology. Restore. Paper. 
 

 

Introdução 

 

O papel é um dos suportes mais utilizados para produzir os mais diversos tipos 

de bens culturais. Como material singular, apresenta algumas particularidades em 

relação a suas vulnerabilidades, degradações e deteriorações1, assim como tratamentos 

específicos. Um dos tipos de deteriorações comuns em obras de papel são as manchas, 

as quais podem ser derivadas de diversos fatores e, dependendo de sua dimensão e do 

tipo de obra nas quais se encontram, podem alterar ou não a sua leitura e uniformidade.  

Em virtude dessa problemática e da escassez de publicações especializadas (em 

português), o presente artigo tem por objetivo promover uma reflexão sobre o processo 

de tomada de decisão do profissional conservador-restaurador para a remoção de 

manchas em gravuras. Para isso, realiza uma coletânea de técnicas e materiais passíveis 

de aplicação para a finalidade supracitada, assim como seus prós e contras. 

Configurando-se como estudo de caso, o texto apresenta a restauração de uma 

litogravura do artista Danúbio Gonçalves2. Tal intervenção pautou-se na metodologia 

apresentada por Barbara Appelbaum (2010) em seu livro Conservation Treatment 

Methodology, a qual contempla os passos de caracterização do objeto e reconstrução de 

sua história; a determinação do estado ideal do objeto; decisão sobre os aspectos 

realísticos do tratamento; escolha dos métodos e materiais para o tratamento; preparo da 

                                                           
1 Bojanoski (2018, p.182) estabelece a distinção entre os termos “degradação” e “deterioração”, de acordo 
com os conceitos abaixo elencados:  

Deterioração — (...) Este efeito é baseado em processos de 
destruição microscópicos ou macroscópicos, que afetam o estado físico 
relacionado a um elemento estrutural-funcional. (...) 

Degradação — (...) os efeitos de degradação são cumulativos 
(diversas causas e resultados), sendo agrupados pelos efeitos químico, 
térmico, radioativo, biológico, etc., que, por sua vez, podem ser simples ou 
complexos (eletroquímico, termoquímico, bioquímico, fotoquímico, 
radioquímico, etc.) (...). (BOJANOSKI, 2018, p.182) 

2 A presente pesquisa é derivada de um trabalho de conclusão de curso do bacharelado de Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel. 
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92 documentação pré-tratamento; aplicação do tratamento; e preparo da documentação 

final. Nesse sentido, o presente texto estrutura-se de forma semelhante, apresentando 

inicialmente o artista e a obra; a problemática elencada da remoção de manchas e suas 

alternativas de tratamento; o objetivo da restauração frente à determinação do estado 

ideal da obra; e os procedimentos e materiais escolhidos para atingir o estado que se 

pretendia. 

 

O artista 

 

Danúbio Gonçalves (1925-2019), natural de Bagé/RS, pode ser considerado um 

dos mais destacados gravuristas do cenário gaúcho, tendo como especialidade a 

produção de xilogravuras e litogravuras. O gravador foi aprendiz de Candido Portinari 

no ano de 1943 e um dos fundadores do Clube de Gravura de Bagé. Além disso, 

participou do Clube de Gravura de Porto Alegre e ministrou a disciplina de gravura no 

Instituto de Artes do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Entre suas obras 

mais conhecidas, estão as séries “Charqueadas” e “Mineiros do Butiá”. 

Nos anos 1950, a produção de Danúbio seguiu temáticas sulistas, retratando o 

modo de vida do gaúcho. A partir de 1960, ele começa a se dedicar a gravuras, seguindo 

temas rurais e com figuras geometrizadas. Depois de um período inativo, nos anos de 

1980 e 1990, Danúbio imprime em suas obras um caráter mais ácido, com uma grande 

quantidade de cores, erotismo e colagens (TIBURSKI, 2014), como é possível verificar 

na obra objeto de estudo do presente trabalho. 

 

A obra 

 

A obra denominada “Sou 2 contigo” configura-se como uma litogravura sobre 

papel de alta gramatura, com dimensões 43,5 x 61 cm (FIGURA 1). É datada de 1994 e 

apresenta a imagem de uma figura feminina nua disposta no centro da imagem, sentada 

e com o perfil voltado para a esquerda. Seus cabelos são de tonalidade escura e seu 

rosto encontra-se voltado para cima. Na composição da cena, é possível observar 

elementos laterais. Possui uma predominância da tonalidade azul esverdeado em todo o 

fundo da imagem, além de variações do tom marrom avermelhado e da cor roxa, 

possuindo número de tiragem, título e assinatura legíveis. O exemplar faz parte da 
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sido doada ao museu no ano de 1995. 

 

 
Figura 1 – Registro fotográfico da obra sob luz direta no espectro visível 

 
Fonte: elaboração nossa. Acervo MALG/UFPel. 

Legenda: a) Anverso; b) Verso. 
 
 

A litografia utiliza como matriz a superfície de uma pedra polida composta de 

calcário (em grande concentração) e silício para a produção de impressões idênticas à 

imagem da matriz. Essa técnica baseia-se no principio de que água e óleo não se 

misturam, fazendo com que os materiais utilizados para impressão possuam partículas 

de gordura, como o crayon ou lápis litográfico. 

A obra de Danúbio encontra-se em estado de conservação regular, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos por Nascimento (2006, p.65), o qual foi atribuído em 

virtude da presença de processos de degradação iniciais que ainda apresentam a 

possibilidade de estabilização e consolidação da estrutura física do objeto, valorizando 

as suas características formais. Os danos observados são: sujidades superficiais devido à 

forma de exposição e acondicionamento; sujidades aderidas ocasionadas possivelmente 

por excrementos de insetos; manchas d’água decorrentes de excessiva umidade no 

ambiente de exposição ou contato direto com substância líquida; rasgos nas laterais que 

podem ter sido resultado de manuseio incorreto ou da remoção dos adesivos que a 

sustentavam na moldura; resquícios de cola provenientes do adesivo mencionado 

anteriormente; duas perfurações por algum objeto pontiagudo; foxing3 decorrente da 

                                                           
3 Tacón Clavaín (2009) denomina foxing as manchas de formato circular com tonalidade marrom 

amarelecido encontradas na superfície do papel. Segundo o autor, uma das suas possíveis causas é a 
presença de partículas de metais decorrentes do processo de fabricação que entram em contato com a 
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amarelecimento do suporte devido à acidificação do papel e à ação da luz; e vincos, 

dobras e ondulações provenientes provavelmente de manuseio inadequado e da 

flutuação dos valores de umidade relativa do ambiente. Conforme observado por meio 

da figura 1, as manchas presentes no suporte acabam por afetar esteticamente a imagem, 

ainda que de forma inicial, e demarcam a sua acidificação e sujidades, daí a necessidade 

de um levantamento a respeito da natureza das manchas e suas alternativas de 

intervenção. 

 

A problemática da remoção de manchas 

 

Manchas configuram-se como pequenas ou grandes áreas do papel que 

apresentam coloração diferente do original da obra, que causam uma interferência 

estética e danos ao transferirem ao suporte substâncias de caráter ácido ou que 

desencadeiam reações químicas, ocasionando deteriorações na celulose (PAGLIONE, 

2017). As manchas diferem-se de acordo com sua origem, podendo ser manchas d’água 

ou umidade4, foxing, derivadas de adesivos que possam ter sido utilizados5, decorrentes 

de materiais estranhos aderidos ou postos em contato, ou derivadas de gorduras 

decorrentes de manuseio. Ao observar essas manchas, deve-se identificá-las 

devidamente, para que seja feito o tratamento adequado. 

Muitas vezes as manchas não podem ser removidas completamente, mas 

atenuadas ou migradas para o verso da folha, o que faz com que esse tipo de tratamento 

seja frustrante, por não proporcionar um resultado de remoção total. Para tanto, é 

preciso estar ciente de todas as possibilidades de resultado para uma boa execução do 

                                                                                                                                                                          
umidade do ambiente e oxidam, provocando essas manchas. Outra hipótese é que elas possam ser 
causadas por ataques de fungos. 
4 De acordo com Bojanoski (2018), as manchas d’água são manchas ocasionadas por contato da obra com 
umidade do ambiente ou contato direto com a água; esse contato faz com que as substâncias solúveis do 
papel e os produtos decorrentes da degradação da celulose sejam arrastados, ocasionando manchas de 
tons mais escurecidos no papel. Geralmente possuem as bordas mais escuras. 
5 Segundo Paper Conservation Catalog (1984), as manchas ocasionadas por adesivos derivam de colas 
envelhecidas associadas a fitas ou não, as quais podem ter sido colocadas para conter rasgos, unir 
elementos separados ou para fixação do suporte. Algumas fitas adesivas e colas são compostas de 
material com caráter ácido, ocasionando danos algumas vezes irreversíveis à celulose do papel. A parte 
plástica do adesivo é de fácil remoção quando a cola presente está envelhecida, porém, quando ainda está 
ativa, consequentemente muito aderida, demanda técnicas de remoção química com solventes, remoção 
mecânica com produtos especializados, ou calor para a obtenção de um melhor resultado. Além de 
acidificar o suporte, a cola presente na fita provoca uma mancha no papel ao envelhecer e entrar em 
estado de degradação. Essa mancha possui um caráter amarelecido que, depois de um tempo, pode se 
tornar irreversível. 
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95 plano de restauro, pois se faz necessário contabilizar outras opções de tratamento como 

alternativas secundárias. 

Os procedimentos mais comuns para a remoção ou atenuação das manchas 

implicam                                                                                                                                                                      

a dissolução da substância estranha, procedimento que consiste em dissolver ou 

decompor o material de acordo com sua característica, escolhendo o melhor solvente 

para que o resultado seja satisfatório. Para Muñoz Viñas (2010): 

 

Se um sólido pode se dissolver em um líquido, é porque as moléculas 

do sólido são atraídas de forma semelhante à como as moléculas do 

líquido são atraídas. Dessa maneira, as moléculas do sólido são 

atraídas pelas do líquido e misturadas com elas. Se a quantidade de 

solvente for suficiente, as moléculas do sólido podem ser arrastadas 

pelas moléculas do líquido, o que permite sua eliminação (MUÑOZ 

VIÑAS, 2010, p.126, tradução nossa6). 

 

As alternativas para a remoção de manchas menos invasivas são as remoções 

com água deionizada7. Ela geralmente é utilizada para remover manchas d’água ou 

manchas decorrentes de materiais solúveis em água; essa remoção é feita transportando 

a mancha para o verso ou para um papel mata-borrão, por meio de uma propriedade 

denominada capilaridade, utilizada também para métodos de banho indiretos. Tal 

técnica pode ser realizada, tanto com água deionizada quanto com outras substâncias, 

conforme apontado por Copede (2003), que a denomina tamponamento e a descreve 

como uma técnica realizada indiretamente, com o auxílio de papéis absorventes ou 

talcos de caráter neutro. Nesse procedimento, as manchas podem não ser totalmente 

removidas, mas minimizadas, o que traz um melhor aspecto à obra, melhorando sua 

legibilidade e longevidade, mas não elimina completamente a interferência visual. 

A remoção de manchas com a aplicação pontual de solventes é mais invasiva. 

Normalmente esse procedimento é adotado para manchas de adesivo ou de natureza 

                                                           
6 “Si un solido puede disolverse en un liquido es porque las moleculas del solido se atraen de manera 
parecida a como se atraen las moleculas del liquido. de este modo las moleculas Del solido se ven atraidas 
por las del liquido, y se mezclan con estas. si la cantidad de disolvente es suficiente, las moleculas del 
solido pueden ser arrastradas por las del liquido, lo que permite su eliminacion. “(MUÑOZ VINAS, 2010, 
p.126) 
7 “Água que passa por um processo de purificação por meio de um equipamento denominado deionizador 
que elimina os íons positivos (cátions) e negativos (ânions) presentes na água comum” (BOJANOSKI, 
2018, p.7). 
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96 distinta, o qual deve ser testado antes de qualquer aplicação. Os solventes geralmente 

utilizados são de baixa toxicidade, e podem ser consultados no livro La Restauración 

Del Papel, de Muñoz Vinas (2010). 

Outra técnica recorrente na remoção de manchas de adesivos à base de água é a 

utilização de adesivos à base de éteres de celulose8, em forma de emplasto, para que os 

mesmos possam ser absorvidos pelo papel de forma gradual, ampliando o tempo de 

ação da solubilização. Para remoção, usa-se um instrumento metálico, como bisturi ou 

espátula odontológica, minimizando as manchas que estejam visíveis. Algumas obras 

podem apresentar outras manchas durante o processo de solubilização. 

Outro método eficaz para a remoção das manchas é a aplicação de banhos no 

suporte, os quais podem apresentar outras finalidades associadas à eliminação de 

manchas, como a remoção de produtos de degradação solúveis do papel, a atenuação do 

seu aspecto amarelecido, a inserção de substâncias alcalinas, ou outro. Muñoz Viñas 

(2010, p.135) define banho como a submersão de uma folha de papel em um líquido por 

um curto ou longo espaço de tempo de acordo com a necessidade. Tacón Clavain (2009, 

p.91) complementa, acrescentando que, por meio dele, são removidos os produtos da 

degradação que causam o amarelecimento do papel e sua acidificação. Deve-se ficar 

atento ao tipo de papel e de elemento sustentado presente antes de realizar o banho, pois 

alguns podem sofrer deformações durante a secagem ou apresentar solubilidade na 

substância utilizada.  

Além dos banhos de imersão, há outras técnicas menos diretas de aplicação, 

como o banho de flutuação e o banho com papel mata-borrão molhado. O primeiro 

consiste em manter a obra de papel na superfície do líquido apoiada sobre um suporte 

rígido, promovendo a interação com a água por capilaridade (BOJANOSKI, 2018). Já o 

segundo consiste na umidificação de mata-borrões, para que os mesmos permaneçam 

em contato direto com a obra também umidificada, fazendo com que, por capilaridade, 

os produtos de degradação sejam migrados para o mata-borrão. 

O banho é importante para restituir ao papel uma maior estabilidade química, 

além de favorecer suas propriedades mecânicas e melhorar a aparência. Outro efeito 

positivo no papel é a reestruturação da cadeia de celulose, regenerando as pontes de 

                                                           
8 Consistem em adesivos em forma de pó ou grânulos de cor branca ou levemente amarelada que são 
preparados geralmente dissolvidos em água ou álcool, possuindo distintas forças de adesão. Costumam 
ser preparados em soluções com concentração entre 0.5 e 4% (PAPER CONSERVATION 
CATALOGUE, 1984). 
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97 hidrogênio afetadas pelo envelhecimento do suporte (TACÓN CLAVAÍN, 2009). Os 

riscos desse procedimento são a remoção da encolagem e cargas originais do papel; 

deformações durante o procedimento de secagem; modificação do relevo do papel, 

alterando seu brilho, textura e seu aspecto; dissolução das tintas e pigmentos; e 

possíveis rasgos durante a manipulação da folha. 

Os tipos de banhos mais utilizados nos procedimentos de conservação e 

restauração dos bens culturais em papel são os que apresentam finalidade de limpeza, de 

desacidificação, de clareamento ou de estabilização de tinta ferrogálica9. Trataremos 

somente dos três primeiros no presente texto, em virtude de seus objetivos. 

Os banhos de limpeza do papel podem ser realizados somente com água com o 

pH 7, de preferência deionizada, em virtude de suas características já mencionadas. 

Também pode ser realizado com aditivos como álcool, que auxiliam na melhor 

penetração do líquido na superfície do papel, tensoativos para eliminar as sujidades 

mais incrustadas e de caráter mais apolar, ou colóides que possuem a função de reter 

partículas suspensas evitando a flotação. Além dessas alternativas há uma variação com 

a utilização de água morna, a qual acelera a velocidade da eliminação dos produtos de 

degradação do papel10. 

O banho de desacidificação é um dos procedimentos químicos mais difundidos 

na conservação de papéis. É usado para diminuir a acidez do suporte e deixar uma 

reserva alcalina para que esta neutralize futuros ácidos. Esse procedimento não impede 

que ocorram futuras degradações no papel, mas retarda seu processo de acidificação e é 

capaz de aumentar a sua vida útil, eliminando ou atenuando, por vezes, manchas não 

removidas anteriormente. 

Há também maneiras de realizar a desacidificação de forma não aquosa, mas 

esse tratamento não remove os produtos solúveis; esses apenas são neutralizados pelos 

compostos alcalinos, fazendo com que os sais permaneçam no papel. Geralmente esse 

                                                           
9 Segundo Gonçalves (2013), o banho para a estabilização da tinta ferrogálica, também chamado de banho 
de complexação de íons de ferro, é utilizado para estabilizar esse tipo de tinta composta por sulfato de 
ferro e ácido tânico, dentre outros materiais. Os danos ao papel derivados da tinta metaloácida mais 
observados são halos no contorno da escrita, migração da tinta para o verso da página e corrosão do 
suporte. Esse tratamento visa conter a hidrólise ácida e a oxidação da celulose provocadas pela tinta 
ferrogálica. 
10 Para mais informações sobre os métodos utilizados, recomenda-se a leitura do fascículo “Washing”, do 
Paper Conservation Catalogue, publicado pelo grupo Book and Paper  do American Institute for 
Conservation, disponível em: http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/pcc/16_washing.pdf, ou sua 
tradução para o espanhol “Lavado”, realizada pela Biblioteca Nacional da Venezuela.  
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98 método a seco é feito a partir da nebulização ou impregnação de soluções por 

dispersão11 (TACÓN CLAVAÍN, 2009). 

Para o clareamento do papel, é realizado outro tipo de banho, visando remover 

os grupos cromóforos12, que conferem cor ao suporte e acarretam o amarelecimento das 

folhas. Porém se trata de um procedimento polêmico, por poder caracterizar-se como 

nocivo, visto que as substâncias responsáveis pelo clareamento, principalmente as de 

caráter oxidante, podem destruir de alguma forma os demais componentes do papel, por 

não agirem de forma seletiva. Os danos mais comuns associados a esse método são a 

remoção de alguns tipos de pigmentos e aglutinantes, a redução da cadeia de celulose e 

a oxidação de grupos funcionais, acarretando uma menor resistência mecânica do papel, 

o que pode fazer com que as folhas voltem a amarelecer em curto prazo. 

Esse procedimento é indicado para aqueles documentos em que a informação 

(textual ou figurativa) do papel apresenta alterações relevantes na legibilidade, porém, 

por conta de questões estéticas relacionadas ao esbranquiçamento do suporte e da 

concepção de alguns de que o documento deve parecer novo após a restauração, esse 

método é muitas vezes usado indiscriminadamente. O clareamento do papel 

normalmente é um tratamento realizado de forma aquosa, por meio de banhos, quando é 

necessário tratar a folha em sua totalidade, ou de forma pontual quando é necessário o 

tratamento de pequenas áreas. Deve-se observar o tempo de aplicação e a integridade do 

objeto a ser tratado durante todo o período de sua realização. 

No mercado, existem as mais diversas substâncias para a realização do 

clareamento, e elas podem ser classificadas em quatro categorias, de acordo com Muñoz 

Viñas (2010): os oxidantes, os redutores, os ácidos e as reações luminosas. O autor 

comenta que muitas das substâncias utilizadas são consideradas tóxicas ao restaurador, 

exigem uma infraestrutura maior para realização ou não são totalmente inócuas para o 

papel. A partir disso, salienta que os produtos mais utilizados ainda hoje são as 

substâncias oxidantes, apesar de não serem mais indicadas por diversos estudos. Em 

casos nos quais o clareamento é realmente necessário, o autor recomenda a utilização de 

substâncias redutoras, por serem menos agressivas e poderem trazer algum tipo de 

                                                           
11 Os produtos indicados para desacidificação aquosa ou a seco podem ser consultados nas publicações de 
Tacón Clavaín (2009) e Muñoz Viñas (2010). 
12 Cromóforos são compostos coloridos formados pela oxidação de compostos orgânicos por meio da 
associação de ligações duplas entre carbono e oxigênio (C=O) e ligações duplas alternadas entre carbono 
e carbono (C=C). Caracterizam-se pela capacidade de absorver uma luz e emitir sua cor complementar 
(FIGUEIREDO JUNIOR, 2012). 
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99 benefício ao papel, porém destaca que seu poder de branqueamento é inferior ao dos 

outros químicos utilizados, e que seu efeito varia de acordo com a presença de lignina 

no suporte. 

Os métodos de clareamento à base de luzes são realizados para a remoção de 

pequenas ou grandes áreas afetadas pelo amarelecimento do papel. Inicialmente, esse 

método era realizado por meio da luz solar, porém se apresentava ineficiente em virtude 

da inconstância decorrente de intempéries e poluições, visto que é um processo que 

demanda bastante tempo de execução. Com a invenção das lâmpadas fluorescentes, os 

problemas de variações luminosas foram controlados e foi possível realizá-lo de forma 

eficaz. Para bons resultados, deve-se levar em conta o tipo de papel que irá ser clareado 

e a intensidade das manchas contidas, sendo o papel de trapo o que apresenta melhores 

resultados por conta da sua maior resistência (AMARO, 2004). 

Amaro (2004) descreve o procedimento realizado por via aquosa e, 

normalmente, por banho de imersão. Sua vantagem de realização é o controle do 

comprimento de onda das luzes e da sua intensidade, e as desvantagens desse tipo de 

clareamento são o aquecimento e a longa exposição do objeto ao banho, pois a maioria 

dos procedimentos apresenta por volta de quatro horas de duração, podendo provocar 

danos a alguns tipos de papel. 

Outro material também encontrado para a eliminação das manchas no papel é 

conhecido como Gellam Gum, ou goma gelana, que se configura como um gel rígido ou 

hidrogel formado por polissacarídeos produzidos por fermentações microbianas da 

bactéria Shimgomonas elodeas, associadas a acetato de cálcio13. Quanto a ela, Micheli 

et al (2012, p.1487) define: 

 

É um polissacarídeo composto por unidades de β-glicose, α-

ramnose e ácido β-glucurônico, que é capaz de formar uma 

membrana muito transparente, termorreversível, viscoelástica e rígida 

que pode gradualmente liberar a água contida no polímero. Sua 

aplicação tem demonstrado ser uma técnica alternativa válida, pois foi 

capaz de remover a degradação de substâncias de obras gráficas sem 

                                                           
13 O agar agar também é um polissacarídeo utilizado na conservação e restauração de forma semelhante à 
da goma gelana. Ambos formam géis rígidos e incolores que podem ser cortados na forma desejada, 
qualidade que os tornam atraentes para o papel. Dependendo do polímero específico a ser removido, estes 
géis podem ser preparados à base de água ou outras soluções aquosas, que utilizam quelantes ou outros 
tampões para ajustar o pH e a condutividade. 
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100 causar alterações morfológicas no papel (2012, p.1487, tradução 

nossa14). 

 

Essa goma também é utilizada nas indústrias, com a função de estabilizar a água 

contida nos produtos, visando a uma menor variação de temperatura, um maior tempo 

de armazenamento e maior qualidade do produto. O tratamento com a goma gelana é 

indicado para papéis que não podem passar por procedimentos aquosos, por não ser 

possível controlar a ação da água sobre o bem e, para obras nas quais o processo de 

secagem provoca maior estresse sobre a fibra do papel. Como se constitui como um 

meio de aplicação controlado de substância líquida, suas vantagens de utilização são a 

falta de necessidade de imersão do papel; um maior controle sobre o procedimento, pois 

a goma é translúcida; proporcionar a retirada da sujidade entre as fibras, pois tem 

grande poder de penetração; não depositar nenhum tipo de resíduo sobre a obra; possuir 

longa durabilidade de armazenamento (depois de pronta, a goma pode durar até 14 dias 

em baixa temperatura); ser composta de 98% de água e, com isso, constituir-se como 

um produto que tem baixa toxicidade; permanecer estável durante as variações de 

temperatura e de pH; e apresentar a possibilidade de adicionar a essa goma uma camada 

de solução enzimática, para que seja possível a remoção de outras substâncias. Um 

ponto negativo na utilização desta técnica é seu elevado custo, além da presença ainda 

de pouca informação sobre o assunto. 

Semelhante a essa goma, há géis de fluidos nanoestruturados, ou géis químicos à 

base de água (Nanorestore GelsR), que viabilizam a remoção de fitas adesivas, vernizes, 

ceras e outros revestimentos poliméricos. Esses géis compõem um procedimento novo 

que, assim como os hidrogéis, fazem com que não seja necessária a umidificação do 

papel, tornando-se uma opção para obras mais frágeis. Semelhante aos emplastos e à 

goma gelana, tratam-se de géis que atuam no papel como um veículo para a aplicação 

de água deionizada ou alguma outra substância polar, para que as manchas possam ser 

removidas com maior facilidade. Esses géis fazem com que não haja a evaporação do 

líquido com facilidade, e também fazem com que não haja uma total penetração em 

materiais que sejam porosos, proporcionando uma limpeza mais segura. Eles são um 
                                                           
14 It is a polysaccharide composed of units of β-glucose, α-rhamnose, and β-glucuronic acid which is 
capable of forming very transparent, thermo-reversible, viscoelastic and rigid gels that can gradually 
release the water contained within the Polymer network. Its application has been shown to be a valid 
alternative technique because it was able to remove degradation substances from graphic works without 
causing morphological changes in the paper. 
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101 meio de aplicação, promovendo condições para que os solventes atuem por um tempo 

maior na área e camada, desejadas em virtude do controle de sua evaporação e 

penetração. Esses géis se diferenciam dos outros por serem uma lâmina já preparada de 

partículas nanoestruturadas, sendo necessário somente a sua imersão no solvente 

desejado. 

Dentre as opções dispostas para remoção das manchas, podemos classificar as 

membranas e a goma gelana como os meios menos invasivos, porém com mais elevado 

custo para um resultado eficaz. Os procedimentos aquosos de banhos também 

funcionam satisfatoriamente em obras que suportam tal tratamento, sendo um 

procedimento mais acessível e também o mais utilizado. 

 

Reflexões sob uma meta realística e o conceito de mínima intervenção 

 

Em sua metodologia, Appelbaum (2010) insere etapas de ponderação sobre o 

estado ideal do bem cultural e sobre a definição de uma meta realística de tratamento 

em relação à infraestrutura e ao objetivo da restauração, trazendo à tona discussões 

sobre a tomada de decisão do conservador-restaurador em relação à estratégia de 

intervenção adotada. 

Quanto à determinação do estado ideal de um bem cultural, a autora argumenta 

que ele pode não ser aquele original. Comenta a relevância de levar-se em consideração 

a sua função e seu histórico para fazer uma avaliação de seu simbolismo que pode ter 

sido alterado, passando a exercer uma função diferente daquela inicial, sofrendo 

modificações ao longo do tempo. Para ela é necessário fazer um juízo de valor e fazer 

uma linha do tempo para sua análise. Assim, Appelbaum (2010) define três tipos de 

estado: quando o estado ideal é o original; quando o estado ideal é o estado usado do 

bem; e quando o estado ideal é o atual. 

Quanto à meta realística de tratamento, a autora a define a partir do limite da 

intervenção o ponto que deve ser alcançado e mantido, instigando o leitor sobre o papel 

da mínima intervenção nos tratamentos e a exequibilidade desses. Aponta que deve se 

realizar um questionamento do que é possível, gerar uma finalidade a ser realizável e 

alterá-la de acordo com o estado ideal. Se o resultado daquilo que foi proposto não é 

capaz de transformar os valores atribuídos ao bem, tem-se uma meta realística de 

tratamento. 
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102 Quanto à mínima intervenção, Camilo Boito (2002), precursor do restauro 

filológico – em assertivas reiteradas posteriormente por outros teóricos - recomenda que 

seja realizada a mínima intervenção, de modo a intervir-se somente no que for 

realmente preciso para a compreensão e apreciação da obra, visto que ela apresenta alto 

caráter documental. Para tanto, aliado a esse conceito, aponta critérios como a 

distinguibilidade das intervenções, o respeito à autenticidade e a documentação do 

processo de restauração.  Choay (2006, p.165) explica que “Boito (...) postula a 

prioridade do presente em relação ao passado e afirma a legitimidade da restauração 

(...)”. Em adição a tais conceitos, Brandi, grande nome do restauro crítico, no contexto 

do pós I Primeira Guerra Mundial, aponta uma visão fenomenológica da restauração 

indicando a relevância do reconhecimento da consistência física e das instâncias 

histórica e estética dos bens, hierarquizando-as de acordo com exemplos e 

argumentando que é preciso “mergulhar” na obra de arte para entender o seu processo 

de criação, entendendo a sua plenitude formal para que assim seja possível compreender 

sua realidade ontológica. Para Brandi (2004), o artista não planeja a obra para que ela 

seja imediatamente legível, mas a consciência daquele que frui é capaz de entendê-la a 

partir da lógica de sua estrutura. O autor ainda conclui que não se pode compreender 

uma obra de arte, mas sim reconhecer o seu processo de produção e isso é o que faz da 

obra de arte algo complexo, salientando a necessidade da intervenção estritamente 

necessária a tal processo de identificação: 

 

(...) definindo a restauração como o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte como tal, a reconhecemos naquele 

momento do processo crítico em que, tão só, poderá fundamentar a 

sua legitimidade; fora disso, qualquer intervenção sobre a obra de arte 

é arbitrária e injustificável. Alem do mais, retiramos para sempre a 

restauração do empirismo dos procedimentos e a integramos na 

história, como consciência crítica e científica do momento em que a 

intervenção de restauro se produz (BRANDI, 2004, p.100). 

 

Além disso, o autor destaca o princípio da reversibilidade das intervenções, ao 

argumentar que “qualquer intervenção de restauro não torne impossível, mas, antes, 

facilite as eventuais intervenções futuras” (BRANDI, 2004, p.48). Posteriormente, tal 

conceito foi questionado e “substituído” pela concepção de retratabilidade das 
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estruturais dos bens pós-intervenções. 

Em contraposição a tais autores, Muñoz Vinãs (2003) defende a inserção do 

interesse da comunidade afetada no processo de tomada de decisão da restauração. 

Também que ao invés de aspectos históricos, documentais ou estéticos, o prisma de 

interesse de um bem cultural é sua instância simbólica, a qual o configura como parte de 

um todo, patrimônio. 

Levando em consideração os autores mencionados e suas contraposições, 

reconhece-se que, no caso da obra estudada, Danúbio é um artista que possui 

significância para a comunidade local tanto pela sua produção artística e fundação do 

Clube de Gravura de Bagé quanto pela sua trajetória acadêmica. A partir dos valores 

que foram identificados na obra (simbólico nas instâncias histórica e artística15) 

determinou-se que o seu estado ideal nos dias atuais seria relacionado à possibilidade de 

visualizar a idade real da obra, com suas manchas atenuadas, gerando uma imagem mais 

homogênea, no entanto, ainda assim, com certa antiguidade, como uma “pátina” 

presente. Para determinação deste estado ideal, levou-se em consideração a principal 

expectativa do proprietário da obra: o retorno da mesma ao ciclo expositivo do museu 

para a sua apreciação pelo público. 

 

Intervenções realizadas 

 

A partir da caracterização da obra, reflexão sobre seu estado ideal e a 

ponderação sobre os tratamentos possíveis, optou-se por se realizar uma intervenção que 

possibilitasse a reexposição da obra, levando em consideração o tempo hábil para o 

tratamento, o orçamento disponível, o material e instrumental passíveis de uso, e os 

critérios de mínima intervenção, compatibilidade, retratabilidade e distinguibilidade de 

materiais para gerar sua meta realística de tratamento. 

Para tanto, realizaram-se os procedimentos de documentação iniciais, exames e 

testes (FIGURA 2). Esses demonstram, de forma mais clara, os danos presentes no 

suporte e suas extensões. Destacam-se os vincos e manchas.  

Objetivando limpar a obra e evitar a intensificação do processo de acidificação 

do suporte, removeram-se sujidades, materiais aderidos, resquícios de adesivo derivados 
                                                           
15 Para explanações ver RIEGL, Alois. El Culto Moderno a los Monumentos. Madrid: Visor, 1987 e 
MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoría Contemporánea de la Restauración. Madrid: Síntesis, 2003. 
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104 de montagem anterior e produtos de degradação, por meio de remoção mecânica, com 

instrumental metálico e pó de borracha. Com a finalidade de hidratar a obra, conceder 

maior flexibilidade às fibras e estabilizá-la quimicamente, realizou-se a umidificação 

direta por aspersão com água deionizada em pH neutro, e um banho de limpeza por 

capilaridade, seguido por desacidificação, por meio do mesmo método indireto. Optou-

se por seguir os tratamentos menos invasivos mais acessíveis ao laboratório e analisar 

seus resultados, antes de partir para intervenções mais profundas. Assim constatou-se a 

atenuação das manchas existentes com os banhos de limpeza e desacidificação, 

promovendo-se sua salvaguarda em longo prazo por meio da inserção de uma reserva 

alcalina entre as fibras. Tais procedimentos, associados à montagem da obra em passe-

partout de cor creme, resultaram em um aspecto mais homogêneo, de forma a tornar os 

resquícios de manchas remanescentes extremamente discretos, imperceptíveis a olhos 

não treinados. Optou-se por não se realizarem tratamentos clareadores que pudessem 

acelerar o processo de degradação da obra, visto que a interferência estética das 

manchas havia sido diminuída, a ponto de não causar tanta estranheza quanto 

anteriormente. 

 
Figura 2 – Registro fotográfico dos exames realizados com luzes especiais 

 
Fonte: elaboração nossa. Acervo MALG/UFPel. 
Legenda: a) Exame sob luz ultravioleta – anverso; b) Exame sob luz ultravioleta – 

verso; c) Exame sob luz transmitida – anverso; d) Exame sob luz rasante – verso. 
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Posteriormente, reencolou-se a obra com solução de adesivo de éter de celulose, 

promovendo reforço estrutural, e planificou-se a obra por meio de pesos, removendo a 

ondulação e os vincos presentes no suporte. Após tais etapas, reforçaram-se 

estruturalmente as áreas fragilizadas por perda de material ou rasgo com papel japonês e 

adesivo de éter de celulose, de acordo com a extensão do dano. Por fim, realizou-se uma 

reintegração cromática pontual para facilitar a legibilidade da obra, finalizando-se o 

processo de restauro com a promoção de um invólucro de acondicionamento em fôlder 

com janela interna, adequado às condições de conservação do suporte. 

 

Conclusão 

 

O presente texto teve por intuito trazer à tona discussões a respeito do processo 

de tomada de decisão incorporado à metodologia de intervenção de restauro. Para tanto, 

foram elencados aspectos como a ponderação de valores do testemunho material 

enquanto documento, dos tratamentos passíveis de aplicação e dos critérios envolvidos 

na reflexão sobre o propósito da restauração em bidimensionais sobre papel.  

A análise dos tratamentos aplicáveis à remoção de manchas sobre papel 

procurou destacar as vantagens e desvantagens de cada técnica, salientando suas 

características e meios de aplicação. Com tais reflexões, pretende-se abrir caminho para 

a disseminação de trabalhos sobre o aprofundamento das justificativas das escolhas de 

tratamentos dos objetos culturais, levando em consideração não somente os prós e 

contras dos tratamentos, mas também o objetivo da intervenção em relação aos valores 

da obra. Assim se infere a relevância da preparação teórico-prática do profissional para 

a atuação no mercado de trabalho. 
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Resumo: O Movimento de Acesso Aberto, com a contribuição das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, tem modificado consideravelmente as formas de consumo 

da informação. Este artigo tem por objetivo traçar um panorama dos modos como a 

informação vem sendo consumida, dos primórdios da civilização até Gutenberg, 

chegando aos dias atuais, em que a democratização tem sido possibilitada pela 

tecnologia, que influencia, diretamente, na adoção de modos de acesso à informação. 

Destacam-se as formas de transmissão do conhecimento, o conceito de informação e, 

posteriormente, adentra-se na invenção dos tipos móveis, realização de Gutenberg, e em 

sua importância para a propagação do conhecimento produzido, especialmente no trato 

da disseminação de estudos e pesquisas por meio de periódicos científicos. Evidencia-se 

o papel das editoras científicas nas motivações do Movimento de Acesso Aberto, 

propulsor de um novo paradigma no consumo da informação, mais acessível e 

democrático, tendo este sido propagado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), e pelas iniciativas da  Scientific 

Electronic Library Online - SciELO e do Portal de Periódicos da CAPES. Por fim, 

alerta-se para os cuidados que o consumidor da informação deve ter na era digital, na 

qual tudo se torna mais acessível e passível de ataques e inversões de valores. 

 

Palavras-chave: Consumo da Informação; Movimento de Acesso Aberto; Periódicos 

Científicos.  
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109 The Open Access Movement and the new paradigms in the consumption of 

scientific information 

 

Abstract: The Open Access Movement with the contribution of Information and 

Communication Technologies has considerably modified the forms of information 

consumption. This article aims to outline the ways in which information has been 

consumed, from the earliest days of civilization to Gutenberg, to the present day, where 

democratization has been made possible by technology and the adoption of access to 

information. It emphasizes the forms of transmission of knowledge, the concept of 

information and, later, enters into the invention of the movable types, realization of 

Gutenberg, and its importance for the propagation of the produced knowledge, 

especially in the treatment of the dissemination of studies and research through 

scientific journals. The role of scientific publishers in the motivations of the Open 

Access Movement, propelling a new paradigm in information consumption, more 

accessible and democratic, has been propagated in Brazil by the Brazilian Institute of 

Information in Science and Technology (IBICT) and by the initiatives of Scientific 

Electronic Library Online - SciELO and CAPES Portal of Periodicals. Finally, it warns 

of the care the information consumer must have in the digital age, in which everything 

becomes more accessible and susceptible to attacks and inversions of values. 

 
Keywords: Information Consumption; Open Access Movement; Scientific journals. 

 
 

 

Introdução 

 

Vivenciou-se, no século XXI, uma ruptura nos modos de consumo da 

informação, em especial da informação científica. Essa transformação e quebra de 

antigos paradigmas foram possibilitadas pela ascensão das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), aliada ao avanço da internet. Pesquisadores e cientistas, sendo 

propulsores e decisivos atores nesse cenário, foram incentivados pela necessidade 

constante de comunicação, divulgação e compartilhamento das novas descobertas, visto 

que é imperativo ampliar e democratizar o conhecimento, bem como atender às 

demandas da produtividade e do “produtivismo”. 
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110  Cientistas têm enfrentado a poderosa indústria editorial, monopolizadora dos 

direitos de publicação e distribuição do conhecimento científico produzido. Com o 

apoio da sociedade, iniciaram um movimento em prol da comunicação livre da ciência, 

conhecido como Movimento de Acesso Aberto (MAA). Tal movimento manifestou-se 

contrariamente ao modelo de aquisição da informação produzida pelos próprios 

pesquisadores, os quais, ao se tornarem novos consumidores, são taxados de forma 

exorbitante pelas editoras de periódicos científicos. 

Partindo da premissa apresentada, o objetivo desse estudo é traçar um panorama 

dos modos de consumo da informação científica, desde os primórdios da civilização, 

passando pela criação dos tipos móveis por Gutenberg até o MAA, e apresentar as 

contribuições que o movimento tem trazido para a democratização por meio da 

disseminação da informação produzida no meio científico. 

Em atendimento ao proposto, será realizada uma breve conceituação acerca do 

termo informação, o qual, segundo Messias (2005, p. 10), “[...] é o recurso que 

movimenta a economia global, sendo o principal elemento de produção das sociedades 

desenvolvidas”. Além disso, a informação é o componente de todas as ciências e 

atividades humanas. Em seguida, será abordada a evolução da circulação da informação, 

desde os primórdios da civilização até a consolidação da imprensa. Rodrigues (2012, p. 

196) destaca que o uso dos tipos móveis na impressão “foi o modelo que obteve maior 

sucesso, em vista de sua eficiência e economia”. 

Em seguida, serão contextualizados a origem das bases de dados e o crescimento 

destas em face do aparecimento dos periódicos científicos eletrônicos. Destacam-se as 

contribuições do MAA, e analisam-se a efervescência da disseminação em acesso aberto 

e a democratização do consumo informacional no meio científico. 

Como estratégia metodológica, a pesquisa tem caráter descritivo, buscando 

compreender, através do levantamento bibliográfico, as diversas facetas da informação 

no contexto científico, antes e depois da ascensão do acesso aberto, adotando uma 

abordagem qualitativa. O nível da pesquisa adotado foi o descritivo, que, de acordo com 

Gil (2008, p. 28), “tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno”. Já a abordagem qualitativa tende a ser a mais 

adequada no estudo relativo à informação e sua disseminação, visto que, de acordo com 

Minayo (2012, p. 21): “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares 

[…] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
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111 atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações”. Nesse sentido, a 

necessidade desse tipo de abordagem, no contexto desse estudo, torna-se proeminente.  

No levantamento bibliográfico, utilizou-se como estratégia de busca os termos 

“conceito de informação”, “consumo da informação”, “invenção da imprensa”, 

“periódicos científicos” e “MAA”, em periódicos científicos e bases de dados tais como 

Google Acadêmico, SciELO e Portal CAPES, tendo-se recuperado artigos científicos, 

dissertações e teses. 

 

A informação: dos primórdios da civilização a Gutenberg 

 

Nos primórdios da civilização, a informação era transmitida de forma oral, 

contando-se com o recurso da fala e da retórica para repassar o conhecimento adquirido 

aos descendentes. Assim aconteceu na Grécia Antiga, graças às discussões e reuniões 

para se debaterem questões ligadas à filosofia, na periferia de Atenas. Com o passar do 

tempo, novas descobertas contribuíram para a sistematização e o compartilhamento do 

conhecimento, como, por exemplo, a revolução da palavra escrita com a introdução das 

letras por volta de 700 a.C. Os gregos contribuíram não apenas com a criação do 

alfabeto, mas foram responsáveis pela cultura letrada do pensamento moderno. 

(MEADOWS, 1999).  

Galvão e Batista (2006, p. 407) proporcionam um vasto apanhado sobre a 

oralidade e a escrita, trazendo percepções e estudos de diversos autores, que destacam 

momentos distintos da história da humanidade, nos quais a relação entre oralidade e 

escrita poderia ser resumida em três fases. A primeira é caracterizada por uma grande 

distância entre a oralidade e a escrita, já que somente um pequeno grupo de pessoas, 

naquele momento, tinha acesso à alfabetização. Sendo considerado o impresso a 

primeira grande mídia da história ocidental por alguns autores, a escrita foi amplamente 

utilizada pela classe mais favorecida e pelo Estado, restando para a população em geral 

a comunicação via tradições orais. Rodrigues (2012, p. 192) acrescenta que isso se deve 

ao fato de que “esmagadora maioria não experimentava os efeitos cognitivos e 

intelectuais da leitura. Porém, com a invenção de tipos móveis, o baixo custo dos livros 

coincide com a crescente alfabetização da população europeia, quando têm início 

grandes transformações culturais”. 
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112 Já a segunda fase caracteriza-se pelo registro da oralidade, momento esse em que 

as comunicações orais passaram a ser transmitidas pela escrita, aproximando oralidade e 

escrita. Galvão e Batista (2006, p. 407) destacam que, “com a industrialização, a 

urbanização, a emergência das camadas médias e a participação política, as diferenças 

entre linguagens cotidianas e as tradições literárias começaram a desaparecer”.  

Por fim, uma terceira fase entre a oralidade e a escrita caracteriza-se por um 

novo distanciamento entre essas formas de comunicação. Nessa fase, a escrita assume 

um papel burocratizado, associado à escola, e passa a desempenhar um papel importante 

na sistematização das novas formas de comunicação.  

Galvão e Batista (2006, p. 408) acrescentam que “as culturas orais e as culturas 

letradas se diferenciam fundamentalmente na medida em que seus modos de 

transmissão e apropriação da linguagem são distintos”. Para o antropólogo francês 

Pierre Lévy (1993), o progresso alcançado pela humanidade relaciona-se diretamente ao 

fato de o homem falar, numa alusão à possibilidade de transferência da informação que 

se instala a partir desse evento. Lévy considera que a fala é uma das tecnologias da 

inteligência, sendo a escrita, a segunda, ampliando ainda mais a possibilidade de 

transferência, na medida em que é o primeiro registro dos atos e do pensamento do 

homem.  

Ao refletir sobre oralidade e letramento no contexto da comunicação científica, 

Barreto (1998, p. 123) considera que a informação científica percorreu três estágios em 

seu fluxo, com mudanças estruturais do conhecimento, a saber: a comunicação oral das 

culturas tribais; a comunicação escrita da cultura tipográfica; e a comunicação 

cibernética da cultura eletrônica.  

Nesse fluxo, lidamos com a oralidade, a escrita e a eletrônica. Walter Ong 

(1998), citado por Galvão e Batista (2006), relata que, por volta dos anos 1960 e 1970, 

acentuou-se um movimento em torno de estudos sobre as culturas da oralidade e da 

escrita, e defende que, nos anos 1990, predominava a oralidade secundária pautada na 

era eletrônica.  

Gleick (2011) considera ser a escrita uma tecnologia, e para tal, exige-se a 

premeditação e o domínio de certa arte. Ainda de acordo com o autor, “a escrita pareceu 

deslocar o conhecimento para longe da pessoa, ao guardar suas memórias num espaço 

de armazenamento. Também separou o orador do ouvinte, em muitos quilômetros”. 

Ainda segundo Gleick (2011), “o alfabeto foi uma tecnologia fundadora da informação. 
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113 O telefone, o aparelho de fax, a calculadora e, por fim, o computador são apenas as mais 

recentes inovações projetadas para armazenar, manipular e transmitir conhecimento”. 

Diversos símbolos e códigos foram experimentados e utilizados com o intuito do 

aperfeiçoamento e melhor disseminação possível. Gleick (2011) relata a existência da 

linguagem dos batuques através de tambores, que eram utilizados na África ancestral 

para transmissão da informação.  

Os primeiros registros de uma imagem mental para uma mídia externa 

aconteceram na era paleolítica, quando imagens de animais e homens representavam o 

cotidiano de um povo. Há uma imensa complexidade desse estado de transmissão da 

informação até chegarmos à escrita conforme a conhecemos hoje. Segundo Messias 

(2005, p. 7), “a informação apresenta-se enquanto um termo complexo, de múltiplas 

acepções e carregado de abstrações”. 

 Para Capurro (2003), não deveríamos considerar o conceito de informação 

isoladamente, mas vê-lo em relação a outros conceitos, como, por exemplo, documentos 

e mídia, ou seja, independentemente de suporte ou meio de veiculação, a informação é 

essencial ao ser humano, em termos de aquisição do conhecimento em menor ou maior 

escala. Octaviano e colaboradores (1999, p. 176) destacam que a “informação é 

considerada a quinta necessidade do homem, precedida por ar, água, alimentação e 

abrigo. Inclui-se entre os recursos básicos da sociedade, juntamente com materiais, 

alimentos, energia, espaço vital e mão de obra”. Com o intuito de suprir essa 

necessidade e/ou recurso básico, a informação deverá ser a mais acessível quanto 

possível, a fim de atingir uma quantidade significativa dos consumidores de 

determinado produto, ou seja, a própria informação.  

A informação pode ser entendida como o produto da união de dados que 

possuem relevância para um determinado público ou comunidade, podendo ser 

científica ou não. Segundo Wurman (1991, p. 138), informação “[...] é a matéria-prima 

que alimenta toda a comunicação, pois a motivação básica de qualquer comunicação 

está em transmitir, de uma mente para outra, algo que será recebido como informação 

nova”. 

Nessa dicotomia entre a linguagem oral e escrita, transmissão do conhecimento e 

conceituação da informação, adentramos na invenção dos tipos móveis por Gutenberg, 

destacando a tecnologia que possibilitou a reprodução da informação em série e a 

explosão informacional evidenciada na atualidade. O desenvolvimento da imprensa no 
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114 século XV representou um grande avanço em termos de disseminação da informação e 

do conhecimento produzido. 

 Para Barreto (1998, p. 123), “a tipografia terminou de vez com a cultura tribal e 

multiplicou as características da cultura escrita no tempo e no espaço. O homem passou 

a raciocinar de maneira linear, sequencial e alfabética, categorizando e classificando a 

informação”. Para alguns autores, dentre eles Rodrigues (2012), a invenção de 

Gutenberg trouxe efeitos e alcances extraordinários, visto que muitos leitores 

perceberam as vantagens possibilitadas pela imprensa, como ampliação da capacidade 

de produção, velocidade, distribuição, uniformização de textos e menor custo.  Ressalta-

se, no entanto, que “a transição da forma manuscrita para a forma impressa não se deu 

instantaneamente. Noticiários manuscritos, principalmente quando se destinavam a um 

público reduzido, continuavam a ser produzidos durante todo o século XVII até meados 

do século XVIII” (MEADOWS, 1999, p. 5). 

Antes da utilização da imprensa, a informação e o conhecimento eram 

reproduzidos de forma manuscrita, graças ao trabalho de escribas e monges copistas, 

respectivamente na Antiguidade e na Idade Média, inclusive muitos copistas instalaram-

se no entorno das universidades europeias surgidas nesse período. Nessa forma de 

reprodução, a informação levava meses, se não anos, para ser reproduzida, e mais tempo 

ainda para ser disseminada. Para Rodrigues (2012, p. 196, grifo do autor), “a impressão 

de caracteres tipográficos alfabéticos [...] assinalou uma ruptura psicológica. Ao 

transformar a escrita numa espécie de produto, foi a tipografia que introduziu pela 

primeira vez a ideia de ‘industrialização’ de uma mercadoria”. 

O primeiro livro impresso por Gutenberg foi uma Bíblia que continha 42 linhas 

por página e data entre 1450 e 1455, século XV, tendo sido um grande feito na época. A 

partir de 1465, a Europa toda já possuía máquinas tipográficas capazes de reproduzir 

textos. Já o Novo Mundo conheceu a imprensa a partir de 1539, primeiramente na 

Cidade do México, e quase um século depois nos Estados Unidos da América.  

 

Contextualizando o Brasil 

 

Apenas em 1808, com a vinda da Família Real Portuguesa, o Brasil passa a 

conhecer e utilizar a tipografia, ou seja, mais de dois séculos após o aparecimento na 
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salvo tipografias clandestinas que surgiram, sobretudo, na luta pela Independência. 

A divulgação científica intensificou-se no Brasil com a chegada da imprensa em 

1808, passando a fazer parte da vida cotidiana de forma mais ativa. De acordo com 

Freitas (2006), “a compreensão dos caminhos da comunicação científica no Brasil 

acrescenta uma faceta à história da nossa ciência”. Tendo sido a atividade tipográfica 

absolutamente proibida no Brasil até 1808 – o embora existisse de forma clandestina –, 

a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em setembro de 1808, foi o primeiro documento de 

publicação periódica impresso no Brasil. Essa atuou na divulgação de assuntos diversos, 

incluindo os científicos, assim como contribuindo para a realização de cursos, produção 

e venda de livros e textos científicos, o que representou o início das atividades da 

Impressão Régia (FREITAS, 2006).  

Em se tratando de periódicos científicos, ou melhor, jornais literários veiculados 

no Brasil, segundo Freitas (2006, p. 55), O Patriota, fundado em 1813, foi “o primeiro 

periódico especialmente dedicado às ciências e às artes no país”, seguido por O 

Guanabara em 1850. Juntos, os dois foram os jornais que publicavam à época notícias 

científicas. Esse último adquiriu status de periódico de divulgação científica ao 

promover uma mudança em seu perfil. Com periodicidade inicialmente mensal e 

abordando aspectos artísticos, científicos e literários, transformou-se, em 1857, na 

Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes, a qual passou a ser publicada 

trimestralmente (MASSARANI, 1998). 

Nesse período da História, percebemos uma transformação na forma de 

consumo, possibilitada pela presença da tipografia, que libertou a população das 

restrições impostas por Portugal para a aquisição e a comercialização de informação 

científica e cultural que não fossem realizadas por meio da sua intermediação.  

É possível constatar nos estudos de Freitas (2006) que os periódicos científicos 

de hoje no passado foram denominados “revista literária” ou “jornal literário”, quando 

na verdade o seu conteúdo era estritamente científico e especializado. A ciência e seus 

relatos foram introduzidos no Brasil “disfarçados” de periódico de miscelânea naquele 

período. 

Para Freitas (2006, p. 56), “a falta de escolas não produzia público leitor, a falta 

de tipografia, não produzia material de leitura e estudo e a falta de agremiações 

científicas e cursos superiores dificultavam a existência de produtores e de 
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ao Brasil. A Impressão Régia, maior tipografia até 1821, imprimia os mais variados 

tipos de documentos, fossem estes de interesse do Reino ou de interesse público, 

chegando a publicar dezenas de livros de cunho cultural e literário, tornando-se uma 

grande editora da época. 

Vários periódicos destinados à comunicação científica no período do Brasil 

Império tiveram vida curta, chegando a durar apenas um ano, a exemplo de O Patriota, 

vigente de 1813 a 1814. Esse fato deveu-se ao sistema educacional superior e científico 

em construção à época. 

 

Evolução dos periódicos científicos e bases de dados  

 

Considerando que a instituição universitária como a conhecemos hoje, e que já 

existia na Europa desde o século XI, somente se constituiu no Brasil a partir do século 

XX com a implantação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920, observamos uma 

fragilidade na concepção de uma identidade científica nacional (CUNHA, 2007). 

Destaca-se, portanto, que antes desse período, no Brasil havia apenas cursos superiores 

isolados. Segundo Cunha (2007), a primeira instituição de ensino superior que vingou 

no Brasil com nome de universidade foi a do Rio de Janeiro, diante de inúmeras 

tentativas frustradas em outros estados. Desde 1909, configuraram-se iniciativas de 

criação e manutenção da universidade, a exemplo dos estados de Manaus e de São 

Paulo. Porém, essas duas apresentaram uma vida curta para serem consideradas como as 

primeiras do Brasil. Apesar disso, acrescentamos que a primeira revista médica 

brasileira, estritamente voltada às publicações científicas e ligada a uma instituição de 

ensino, foi a Gazeta Médica da Bahia, tendo sido regularmente editada entre os anos de 

1866 e 1934, com breves interrupções, porém com atuação e disponibilização até o ano 

de 2011.  

Nesse contexto, os periódicos de agremiações científicas, que antecederam os 

periódicos científicos ligados a instituições universitárias, exerceram um importante 

papel na construção da identidade da publicação científica no Brasil. Algumas dessas 

agremiações foram:  

 

a) a Sociedade Auxiliadora Nacional (1833 a 1892); 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

117 b) o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1839 até hoje);  

c) a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. 

 

Em se tratando do fluxo da informação em ciência e tecnologia, estudiosos 

destacam a reestruturação dessa influência às atividades científicas por meio de novas 

dinâmicas. A forma de consumo da informação mostra-se alterada não somente pelo 

meio ao qual está sendo adquirida, mas também como, em que tempo e espaço, esse 

consumo tem se configurado diante da avalanche de atividades desenvolvidas por um 

pesquisador na atualidade. Diferentemente das obrigações do professor/pesquisador no 

início das atividades cientificas no Brasil, a rotina desse profissional atualmente exige 

cada vez mais respostas imediatas. O acúmulo de atividades que desempenham no 

campo do ensino e da pesquisa ultrapassa a fronteira entre as esferas pública e privada. 

A fragilidade desse distanciamento entre a vida pessoal e profissional, torna o tempo 

livre nos fins de semana como complemento dos dias laborais (BIANCHETTI; ZUIN; 

FERRAZ, 2018). 

Acrescenta-se que não somente a produção e a disseminação da informação 

científica foram modificadas, mas também o seu consumo seguiu a tendência em rede. 

Como a produção do conhecimento tem-se utilizado de artifícios tecnológicos para 

compartilhamento de dados e informação, o seu consumo não se manteve restrito aos 

modos utilizados e concebidos outrora, como os modelos impressos de distribuição e de 

disseminação do conhecimento produzido. De acordo com Meadows (1999, p. 1), “a 

informação científica em forma impressa existe há muitos anos, mas uma análise dos 

produtos físicos – especialmente revistas e livros científicos – mostra que sua aparência 

passou, com o tempo, por notáveis transformações”.  

A informação transpôs os limites das revistas científicas impressas e conquistou 

e se estabeleceu através de uma rede mundial de computadores, inicialmente como 

forma alternativa às mesmas revistas impressas, mas, posteriormente, como a única 

forma de distribuição, ou seja, exclusivamente em formato eletrônico no caso de alguns 

títulos, possibilitado pelo Movimento de Acesso Aberto (MAA), através do Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). 

A jornada até esse cenário atual foi longa e de muita persistência dentro da 

comunidade científica. Os fatores que desencadearam tal quebra de paradigma 

configuram-se nos altos custos de acesso aos periódicos científicos, monopolizados por 
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distribuição da informação produzida.  

Para Meirelles (2009, p. 23), “o papel de destaque do periódico científico […] 

fez com que este canal contribuísse, de forma significativa, para as mudanças do 

sistema de comunicação científica ao longo dos anos, adquirindo e absorvendo funções 

e características marcantes e bem peculiares”. O autor ainda caracteriza o periódico 

científico de modo a considerá-lo um dos principais canais de disseminação da ciência, 

de cunho formal e tendo como função a legitimação da autoria das descobertas 

científicas, ou seja, meio este utilizado pelos pesquisadores para publicização dos 

estudos realizados. Meadows (1999, p. 166) corrobora esse entendimento ao discorrer 

que “os artigos de periódicos sujeitos à avaliação e os livros científicos ainda são 

considerados como as publicações definitivas dos resultados de projetos de pesquisa. 

São, por conseguinte, os itens preferencialmente mais lidos e citados pelos colegas”. 

Os artigos de periódicos científicos eram indexados em documentos terciários, 

em ferramentas bibliográficas especializadas, tais como guias de periódicos, catálogos 

coletivos, índices de resumos, dentre outros, que compilavam as produções científicas 

por área de estudo em imensos livros que continham informações sobre o artigo, do tipo 

sumário, resumos e descritores, sendo necessário, portanto, que a aquisição de um artigo 

específico acontecesse com o intermédio de um profissional especializado, ou seja, de 

um bibliotecário. 

A forma de consumo da informação científica, que outrora ocorria de modo 

informal, através de cartas trocadas entre pesquisadores constituídos em colégios 

invisíveis, com o passar do tempo ampliou o seu modo de divulgação. A informação 

passou a ser consumida através dos meios de canais formais de comunicação, a exemplo 

de livros, mas que ainda assim, não atendiam a uma urgência e necessidade de maior 

celeridade na divulgação das descobertas. Para Meadows (1999, p. 2), “o meio 

disponível e a natureza da comunidade científica afetam não só a forma como a 

informação é apresentada, mas também a quantidade de informações em circulação”. 

Nesse contexto é que as editoras identificaram um nicho promissor de negócio, e 

introduziram-se no mundo científico com o intuito de controlar esse mercado 

informacional, monopolizando o acesso, a publicação e a disponibilização do 

conhecimento produzido. Com estas editoras, surgem grandes bases de dados, com a 

missão de reunir e disponibilizar de modo comercial o conteúdo constante desses 
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119 periódicos editados comercialmente. Donato (2018, p. 7) acrescenta que “indexar em 

bases de dados uma revista científica é primordial para realçar a sua qualidade, atrair 

audiência e aumentar a visibilidade”. Em busca desses atributos, muitos pesquisadores e 

instituições de ensino e pesquisa submetiam-se e submetem-se a essas editoras e bases 

de dados comerciais. 

As TIC possibilitaram que o periódico científico pudesse ser reformulado. Em 

um primeiro momento, muitos daqueles que se apresentavam de forma impressa, 

perceberam na tecnologia uma possibilidade maior de visibilidade, e passaram a adotar 

procedimentos de disponibilização de uma versão digitalizada de seus volumes na rede 

mundial de computadores. A partir dos anos 1990, as editoras identificaram a 

possibilidade de disponibilização de suas publicações em formato digital, segundo 

Meirelles (2009, p. 35), “como forma de disseminar o seu conteúdo de modo mais 

rápido e abrangente. Essas condições provocaram mudanças significativas na editoração 

e disseminação das informações, que ganharam impulso com a ampliação do uso de 

bases de dados e portais de acesso na web”. 

Para comportar o vertiginoso número de periódicos e artigos que surgiram a 

partir da interação com a tecnologia, algumas iniciativas, como bases de dados e portais, 

foram fundamentais para a organização, a disseminação e o compartilhamento do 

volume de informações produzidas, de interesse comum para membros de um 

determinado campo de estudo. Mais uma vez, identifica-se um processo de mudança, 

que altera formas e padrões, antes mais difíceis e exaustivos, ou seja, por meio da busca 

em catálogos físicos em bibliotecas, que por vezes poderiam não apresentar as melhores 

climatização e iluminação e interesse por parte do profissional adequado a prestar as 

orientações necessárias para a busca. 

No Brasil, a implantação da primeira biblioteca eletrônica ocorrida em 1998, a 

Scientific Electronic Library Online – SciELO, reunia uma vasta coleção de periódicos 

científicos brasileiros, otimizando e muito o tempo de quem busca informação e dando 

visibilidade aos pesquisadores. Outra iniciativa brasileira de excelente impacto no meio 

acadêmico e científico foi a criação do Portal de Periódicos da CAPES nos anos 2000. 

Com uma filosofia de suma importância para a pesquisa brasileira, passou a 

disponibilizar gratuitamente para pesquisadores ligados a universidades e centros de 

pesquisa conveniados enorme e vasta possibilidade de periódicos nacionais e 

internacionais, alterando de forma efetiva o modo de se fazer pesquisa. No caso do 
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essa disponibilização, uma vez que a maioria das empresas editoras desses periódicos é 

comercial. 

As bases de dados de fato exercem um papel fundamental no que concerne à 

comunicação científica mundial: agregam valor ao pesquisador e consolidam a 

pesquisa, ao reunir e compilar os mais variados temas de uma área. O que talvez esteja 

equivocado é a inversão de valores frente aos pesquisadores, produtores do 

conhecimento e da informação científica, tornando-os reféns do sistema editorial e do 

modelo de negócio adotado. A informação deve ser livre para todos. Independentemente 

de suas possibilidades monetárias, o conhecimento é direito de todo o cidadão em um 

estado democrático. Esse é o pensamento que desencadeia o Movimento de Acesso 

Aberto. 

 

Movimento de Acesso Aberto (MAA): democratização do acesso à informação  

 

O MAA surge da iniciativa de alguns pesquisadores na década de 1990 de 

possibilitar o acesso às pesquisas desenvolvidas através de um arquivo aberto 

eletrônico, conhecido como Arxiv. Esta ideia concretizada por Paul Ginsparg foi fruto 

da insatisfação e do descontentamento da comunidade científica, mais especificamente 

da área da física, a qual, para trocar experiências, comunicar seus estudos e difundir o 

conhecimento adquirido, viu-se refém das editoras científicas. Naquela época, as 

editoras já dominavam um vasto mercado produtor de conhecimento e necessitavam 

constantemente se retroalimentar, consumir e adquirir cada vez mais as informações que 

circulavam em diversas partes do mundo. Foi identificado um mercado promissor, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando, consequentemente, os países 

dependiam do auxílio da ciência para expandir as tecnologias, se recuperar e avançarem 

economicamente. Nesse cenário que os fundadores das respeitadas editoras científicas 

 Springer e Nature, que compactuaram uma fusão em 2015, visionaram um nicho em 

crescimento e investiram na consolidação do mercado consumidor da informação 

científica, a altos custos para os pesquisadores, instituições acadêmicas e de pesquisa, 

configurando em um oligopólio informacional da época. 

No instante em que pesquisadores perceberam a importância que tinham no 

contexto científico floresceu a semente da insatisfação e o anseio de uma nova 
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121 concepção para comunicação científica. Os cientistas deram-se conta de que mesmo 

sendo eles os produtores do conhecimento estavam submissos aos desmandos das 

editoras, que se utilizavam de informações por muitas vezes fornecidas gratuitamente 

em troca de prestígio e visibilidade, e devolviam-nas à sociedade e a esses mesmos 

cientistas o seu próprio produto e de outros pares a custos elevados. 

A partir dessa constatação, as reais facetas das editoras científicas foram 

questionadas pelos pesquisadores. Nesse contexto, inicia-se um movimento em prol do 

acesso irrestrito à informação científica, o qual possibilitaria a democratização e o 

compartilhamento de um bem considerado essencial ao desenvolvimento e ascensão de 

uma nação. Democratização, que na definição de Bobbio (1987, p. 155), é “[...] 

entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação 

dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo”. Sendo os pesquisadores os 

maiores interessados na distribuição, disseminação e visibilidade de seus estudos, estes 

passaram a lutar a favor de uma maior participação na comunicação de seus feitos. 

Outro fator decisivo ao MAA foi a adesão das instituições, que ao enfrentarem 

grandes crises econômicas, precisavam buscar alternativas para continuarem a oferecer 

os seus serviços com qualidade e segurança, levando à chamada “Crise dos Periódicos”, 

a qual vivenciaram as bibliotecas universitárias e suas mantenedoras. Segundo Camargo 

Júnior (2012, p. 1092, grifo do autor), “a definição de acesso aberto pleno (full open 

access) requer o entendimento concomitante de três condições: fácil acesso online; 

disponível para qualquer pessoa sem custo; disponível para usos adicionais sem 

restrições, exceto a atribuição à fonte”. Essa definição de acesso aberto ameaça 

diretamente a indústria editorial e o enfretamento é irreversível.  

O MAA apresenta-se mais consolidado ao passo que as instituições de ensino e 

pesquisa se juntam aos desbravadores dessa ação, os cientistas, e emitem documentos 

declaratórios de intenção e participação no novo modelo de compartilhamento de 

informações científicas. A mais decisiva dessas declarações foi a Declaração de 

Budapeste, originada na reunião de criação da Budapest Open Iniciative BOAI, em 

fevereiro de 2002, que objetivou analisar as iniciativas de acesso aberto, que se 

configuravam isoladamente e propor um trabalho em conjunto com a perspectiva de 

fortalecimento do movimento, considerada como um marco no MAA. Na Declaração de 

Budapeste foram recomendadas duas estratégias que seriam utilizadas no movimento: o 

autoarquivamento, conhecida como a via verde, e o acesso aberto aos periódicos, 
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122 conhecida como a via dourada, que foi possibilitada pelo SEER1 no Brasil, por meio de 

uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

que traduziu e customizou o Open Journal Systems (OJS), software de gerenciamento e 

publicação de revistas eletrônicas desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP), 

da University of British Columbia.  

Contudo, o evento que desencadeou o ideário do MAA foi a Convenção de 

Santa Fé, ocorrida em 1999, no Novo México. Este possibilitou delinear os objetivos e 

os caminhos para a construção de um novo paradigma na comunicação científica, 

assegurado pelas novas TIC e pelo uso da rede mundial de computadores.  

Para Rosa (2011, p. 120), “a conexão do mundo através de redes, caracterizada 

pelo acesso à informação, em tempo real e de forma global, impõe-se graças às TIC, 

nascidas em ambiente militar e desenvolvidas em ambiente acadêmico na busca pela 

democratização do saber”. Podemos constatar a clara e real intenção proposta pelo 

MAA, ou seja, a abertura do acesso para democratizar e incentivar futuras gerações ao 

desenvolvimento da ciência.  

No Brasil, o MAA tem sido difundido pelo IBICT, que tem o caráter de 

promover ações ligadas à informação em ciência e tecnologia, e que, nesse sentido, 

manifestou-se publicamente ao movimento ao lançar o Manifesto do Acesso Aberto em 

2005. O IBICT tem desempenhado importante papel na consolidação do acesso aberto 

no Brasil, ao interagir com as instituições de ensino e de pesquisa, disseminando os 

conceitos do movimento, e, ao mesmo tempo, buscando fomentar a concretização das 

estratégias propostas por esse movimento a fim de inserir o país no rol das nações 

conscientes de seu papel no âmbito da ciência e da tecnologia, possibilitando condições 

de trabalho economicamente mais democráticas e efetivas aos pesquisadores. O IBICT 

tem estendido grandes esforços na propagação dos conceitos do acesso aberto e na 

estimulação do seu crescimento, a exemplo do incentivo dado na implantação de 

repositórios institucionais e na criação de periódicos eletrônicos, contemplando assim as 

duas estratégias do MAA: a via verde e dourada, respectivamente. 

É notório que o MAA veio agregar valor e reconhecimento ao pesquisador, mas 

por outro lado, os consumidores da informação científica na atualidade necessitam ficar 

ainda mais atentos, pois ao passo que os conteúdos tendem a serem disponibilizados em 

acesso aberto, outros fatores negativos se configuram neste cenário, com o surgimento 
                                                           
1 Informações obtidas em agosto de 2018. Disponível em: <http://www.ibict.br/pesquisa-
desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/sistema-eletronico-de-editoracao-de-revistas-seer/historico>. 
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123 de periódicos predatórios, que oferecem rápida publicação e poucas exigências 

investigatórias e de avaliação, contanto que se disponha ao pagamento de uma taxa de 

publicação, também conhecida como Article Processing Charges – APC / Taxa de 

Processamento de Artigos. Segundo Donato (2018, p. 7), “as editoras e revistas 

predatórias são um constrangimento ao modelo genuíno de acesso livre. Embora 

reivindicando o acesso livre, estas revistas raramente são indexadas em bases de dados 

relevantes e não estão registradas no Directory of Open Access Journals - DOAJ 

[diretório on-line que indexa e fornece acesso a revistas em Open Access de grande 

qualidade]”.   

Nesse contexto do MAA, é evidente a contribuição da SciELO no panorama 

atual de acesso à informação ao disponibilizar, de forma gratuita em sua plataforma, 

cerca de 1.285 periódicos ativos, 52.356 fascículos e aproximadamente 745.182 artigos, 

compreendendo as mais diversas áreas do conhecimento e abrangendo diversos países 

da Iberoamérica2. 

Já o diferencial do Portal de Periódicos da CAPES é a disponibilização de 

aproximadamente 258 bases de dados, dentre elas a Web of Science, que possibilita 

consultar referências e resumos em todas as áreas do conhecimento, com uma cobertura 

de cerca de 12.000 periódicos3. 

 

Considerações finais 

 

A revisão de literatura proposta por este artigo permitiu refletir sobre o processo 

de transformação no que tange o consumo da informação, considerada recurso básico 

para inserção social, e identificar como o avanço da tecnologia contribuiu para uma 

maior oferta de produtos informacionais no aspecto científico. As TIC têm um papel 

fundamental na democratização do conhecimento, ao possibilitarem redução das 

distâncias e, consequentemente, a aproximação de indivíduos com interesses comuns, 

contribuindo para uma maior cooperação entre os cientistas e transformando de modo 

irreversível as formas de consumo da informação.  

                                                           
2 Dados obtidos em agosto de 2018. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php>. 
3 Dados obtidos no Portal de Periódicos da CAPES em agosto de 2018. Disponível em:< http://www-
periodicos-capes-gov-
br.ez10.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=81>. 
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124 Os caminhos percorridos no processo de aperfeiçoamento dos modos de 

aquisição do conhecimento, desde os primórdios da civilização aos dias atuais, 

possibilitaram explorar o comportamento da sociedade em períodos específicos na 

transição ocorrida entre a oralidade e a escrita, assim como a entender os motivos que 

levaram a comunidade cientifica a se manifestar contrariamente à indústria editorial. 

Dados observados nesta revisão, principlamente através do  Directory of Open Access 

Journals- DOAJ, revelaram um aumento exponencial nos veículos de comunicação 

científica oferecidos em acesso aberto e que adotaram uma das suas estratégias, aquela 

denominada via dourada, que sugere a criação de periódicos eletrônicos para a 

comunicação científica em acesso livre.  

Outro dado evidenciado no estudo diz respeito ao papel fundamental das 

instituições brasileiras que apóiam a ciência e que procuram incentivar e fomentar o 

aumento ao consumo da informação científica ao disponibilizar gratuitamente 

periódicos científicos e dispor de bases de dados nacionais e internacionais, mais 

especificamente a SciELO e o Portal de Periódicos da CAPES, além das inúmeras 

contribuições do IBICT, parceiro incondicional da ciência no Brasil. 

Por fim considerou-se de grande importância a utilização da tecnologia no que 

concerne a comunicação científica e a aproximação entre os produtores e consumidores 

da informação, tendo o mínimo de intermediação possível. Porém, há que se fazer uma 

ressalva: é necessário estar-se atento e vigilante quanto ao mau uso da liberdade 

oferecida por esta tecnologia, que é benéfica, porém, um tanto maliciosa em aspectos 

que envolvem segurança e ética. A informação é um insumo básico ao 

desenvolvimento, democratizar o seu acesso é mais do que natural, contudo, produção e 

consumo devem ser realizados de forma responsável e consciente. 
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Resumo: A investigação de materiais prototextuais em acervos literários é um trabalho 

complexo e multifacetado, pois depende do olhar interpretativo e unificador de um 

geneticista. Tudo o que ele reconstrói é um dossiê possível, mas artificial de onde 

podem sugerir hipóteses para compreender determinados pontos do processo criativo de 

um escritor. Tendo por base essas concepções, o presente artigo visa analisar os 

movimentos escriturais – variantes – dos títulos do romance Dona Anja, do escritor 

gaúcho Josué Guimarães em quatro prototextos selecionados no Acervo Literário do 

autor em questão, da Universidade de Passo Fundo, dentro da categoria de produção 

ativa do autor. Com contribuições de Biasi (2010), Hay (2007) e Pino e Zular (2009), e 

por um viés bibliográfico e exploratório, a análise comparativa permitiu criar um espaço 

de relações por meio das descontinuidades, as quais possibilitaram o levantamento de 

hipóteses sobre o gesto laboral do escritor em questão. Essas hipóteses confirmam não 

só a complexidade e assimetria da criação, bem como as rasuras operadas revelam 

traços de personalidade de quem escreve e operações que se ligam diretamente com a 

coerência interna da obra. 

 
Palavras-chave: Processo criativo. Acervo literário. Josué Guimarães. 
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128 Based on these conceptions, the present article intends to analyze writing movements - 

variants - of the titles of the novel Dona Anja, by the writer Josué Guimarães, in four 

prototexts selected in the Literary Collection of the author in question, of the 

Universidade de Passo Fundo, within the category of the author's active production. 

With the contributions of Biasi (2010), Hay (2007) and Pino and Zular (2009), and 

through a bibliographic and exploratory bias, the comparative analysis allowed to create 

a space of relations through the discontinuities, which made it possible to collect 

hypotheses about the work gesture of the writer in question. These hypotheses confirm 

not only the complexity and asymmetry of creation, but also the erasures revealed 

personality traits of those who write and operations that are directly related to the 

internal coherence of the work. 

Keywords: Creative process. Literary Collection. Josué Guimarães. 

 

Introdução 

 

 As versões e esboços de obras, encontrados em acervos literários, são um vasto e 

interdisciplinar campo de pesquisa para os geneticistas. Ao entender tais materiais em 

suas diferenças, e não em suas semelhanças, um novo espaço de significações pode ser 

estabelecido. Contudo, é apenas por meio de um olhar investigativo e interpretativo que 

tais gestos podem ser identificados e entendidos em um contexto de criação.  

 Além de se oferecer como um vasto espaço de possibilidade, o trabalho com 

arquivos literários é um exercício pautado no levantamento de hipóteses e caminhos 

sobre a composição de uma obra de arte. Longe das afirmações absolutas e 

inquestionáveis, o geneticista apresenta possibilidades de leitura e conexão entre 

materiais do acervo. 

 Consciente desses aspectos do trato genético, o presente artigo tem por objetivo 

criar um espaço de relações a partir de movimentos escriturais identificados nas várias 

versões do título do romance Dona Anja do escritor gaúcho Josué Guimarães. Esse 

espaço de relações validou o levantamento de hipóteses sobre o processo criativo do 

autor, com o intuito de esclarecer, ou melhor, trazer à discussão o potencial científico 

dos materiais que por muito tempo foram renegados: os manuscritos.  
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129 Movimentos escriturais e a leitura interpretativa dos manuscritos 

 
O processo criativo esconde possibilidades e desdobramentos que se não são 

conhecidos, são, pelo menos, imaginados por parte dos leitores e, em especial, pelos 

críticos genéticos que trabalham em acervos literários. As minúcias observadas no 

tecido da página escondem possibilidades interpretativas variadas. Contudo, depois do 

processo criativo do autor, “eis enfim o manuscrito sobre nossa mesa. Para chegar até 

nós ele atravessou a espessura de tempos obscuros, e, muitas vezes, mil aventuras. E 

agora como fazê-lo falar?” (HAY, 2007, p. 299).  

O questionamento do teórico faz ressurgir a interação entre o manuscrito 

classificado, no caso, o prototexto, e o crítico genético. Com características singulares, 

ao levarmos em conta que o manuscrito é a materialidade de um documento e que o 

objeto da crítica genética é o movimento criativo presente nele, concordamos com Pino 

e Zular (2007) quando afirmam que é a leitura dos manuscritos que constrói o processo 

de interpretação.  

Para Biasi (2010), depois que o dossiê genético é constituído, ou seja, o conjunto 

de documentos que serão analisados é montado, ele se torna um objeto que será 

investigado por um viés interpretativo, o qual é variável devido à existência de 

diversificados pontos de vista sobre o mesmo prototexto. Confirmar essa afirmação é 

compreender que a crítica genética coloca em centralidade, não o texto sozinho, mas a 

leitura que o crítico estabelece com ele, permitindo que este possa revisitar os caminhos 

do escritor sob uma perspectiva particular e inovadora.  

É valido ressaltar que esse trabalho do crítico da gênese é divido em duas linhas, 

consoante Pino e Zular (2007): a primeira, já proposta por Biasi (2010), é dar a ver os 

prototextos; a segunda, muitas vezes paralela à primeira, é a construção de hipóteses 

sobre o processo criativo, atitude que só se concretizará por meio de uma leitura 

interpretativa. Assim, se é por uma leitura do geneticista, segundo uma perspectiva 

pessoal, podemos confirmar que o processo de interpretação dos prototextos não é dado 

pronto pelo manuscrito, como numa vitrine, mas é construído por meio da relação 

estabelecida entre ele e o crítico.  

Retornando a pergunta de Hay (2007), proposta no início do texto, podemos 

verificar que a resposta dada pelo pesquisador soa bastante simples em sua superfície, 

fato que não se sustenta em uma análise mais detalhada. Para ele, o trabalho do crítico 

da gênese inicia na decifração do texto, na compreensão de seus sentidos. Contudo, o 
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130 teórico alerta que o manuscrito se apresenta como um desafio a essa decifração e 

compreensão, “[...] pois suas propriedades são ao mesmo tempo perfeitamente solitárias 

e perfeitamente heterogêneas.” (HAY, 2007, p. 148). São solitárias porque o manuscrito 

reúne as diversas formas de significação, construindo um sistema baseado em um único 

e mesmo objeto. Heterogêneas devido aos diversos procedimentos utilizados para se 

analisar o nascimento da obra.  

Assim, mesmo sabendo da impossibilidade de se reconstruir inteiramente o 

processo criado pelo escritor, o crítico genético precisa reordenar essa heterogeneidade 

em uma direção plausível. E, por meio desse gesto, Pino e Zular (2007, p. 30) salientam 

que a beleza do manuscrito “[...] então também será construída pelo pesquisador.” É 

nesse ponto que os autores afirmam que o geneticista se torna sujeito e objeto da 

pesquisa genética. 

Os pesquisadores citados apresentam uma crítica à ideia de processo, baseada, 

especialmente, nos estudos do Michel Foucault. Para eles, é preciso superar a noção de 

processo e implementar a de arqueologia, pois a escrita não seria um processo, mas 

séries breves e justapostas. Essas séries se organizariam a partir de descontinuidades. 

Dessa forma, é por meio da leitura interpretativa que o geneticista pode deparar-se com 

diversas mudanças, ou melhor, descontinuidades: “[...] os movimentos identificados em 

um conjunto de manuscritos não poderiam ser pensados a partir de tendências 

(identidade entre enunciados), mas das diferenças entre eles.” (PINO e ZULAR, 2007, 

p. 41).  

É evidente que esse novo posicionamento cria questionamentos: como nós, 

críticos genéticos, poderíamos explicar a criação por meio de rupturas sendo que ela se 

sustenta, justamente, por continuidades? Como criar explicações e hipóteses com base 

em hesitações? Tais autores apontam para a resolução: a descontinuidade funciona ao 

mesmo tempo como objeto e instrumento da análise genética. Objeto no momento em 

que o crítico averigua o prototexto a procura de tais rupturas. Instrumento quando, após 

ser detectada, servirá como forma de delimitação do enunciado. É válido ressaltar que o 

conceito de enunciado ainda é bastante complicado para os estudos de gênese, visto que 

deve se considerar, além dos aspectos gramaticais internos, as condições de 

enunciabilidade. Desta maneira, “ao considerar a rasura como descontinuidade 

identificadora de enunciados [...]” (PINO e ZULAR, 2007, p. 45), o geneticista deve 
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131 conseguir reunir essas diferentes rupturas e construir identidades a partir delas para que 

isso resulte, finalmente, em um espaço de relações no prototexto.  

 Assim, investigadores de rastros e veredas alineares e heterogêneas, muito mais 

complexas do que poderia sugerir nossas humildes interpretações, nós, críticos 

genéticos, isolamos determinados gestos que se impõem devido a sua importância 

dentro de uma busca traçada por nossos princípios. Nesse instante, os prototextos “[...] 

adquirem seus contornos sob nosso olhar, movem-se sob nosso olhar, e não fora dele.” 

(PINO e ZULAR, 2007, 122). 

Os teóricos citados acima utilizam as expressões movimentos escriturais e 

espaços escriturais para o fazer genético. A primeira expressão se refere aos gestos de 

tensão entre enunciados de dois documentos diferentes, ou seja, as descontinuidades. A 

segunda aponta para o recorte físico do material analisado pelo pesquisador. Em outras 

palavras, são os fólios, os documentos genéticos em que os movimentos escriturais 

podem ser observados pelo geneticista.  

 Com os espaços escriturais selecionados, o dossiê está montado e as 

descontinuidades podem começar a ser levantadas. É valido frisar, no entanto, que a 

constituição de um dossiê é sempre um gesto artificial de união de papeis sem unidade. 

Pino e Zular (2007) fazem a ressalva de que todo dossiê é imperfeito e incompleto, mas 

que unificado pelo olhar de um pesquisador pode apresentar respostas sobre pontos 

específicos da criação. É o que o subtítulo a seguir busca apresentar. 

 

Movimentos escriturais nos títulos do romance Dona Anja  

 Josué Marques Guimarães, escritor do romance Dona Anja, nasceu no interior 

do Rio Grande do Sul, em 1921. Membro de uma família simples e religiosa, o escritor 

teve uma infância margeada pelas dificuldades. Depois da Revolução de 1930, a família 

mudou-se para a capital do estado, onde os pais desempenhavam a função de 

telegrafistas. Desde cedo, demonstrou pendores para escrita, escrevendo texto para 

jornais e peças teatrais que eram encenadas na escola. Desistiu do curso de medicina e 

voltou-se para o jornalismo. Trabalhou em diversos jornais e em muitas funções, 

demonstrando sua versatilidade com as palavras. Foi o primeiro correspondente 

ocidental a entrar na União Soviética e na China Continental.  

Na seara política, foi eleito vereador, em Porto Alegre, pelo Partido dos 

Trabalhadores, com quem rompeu, anos depois, devido a tensões ideológicas com a 
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132 bancada getulista e brizolista. De acordo com Rettenmaier e Remédios (2006, p.119), 

“seu temperamento independente não se adequou [...] às determinações partidárias. Não 

demora muito e Josué deixa o PTB, ingressa no PSB e, logo depois, abandona por 

definitivo a  política  partidária [...]”. 

 Perseguido pela ditadura civil-militar de 1964, Josué viveu grande parte dos 

anos refugiando-se no interior de São Paulo, sob o nome de Samuel Ortiz. Em 1969, 

descoberto pelos militares, voltou a Porto Alegre e respondeu processo em liberdade. 

Esse evento trágico na vida do então jornalista marcaria, e não esporadicamente, sua 

produção literária vindoura. Esta, por sua vez, se deu mediante uma premiação dada por 

um concurso de contos do estado do Paraná, ao qual Josué havia submetido três contos: 

O princípio e o fim, Mãos sujas de terra e João do Rosário. O agora escritor tinha, na 

época, 48 anos.  

 Contudo, a entrada oficial de Josué no mundo das letras ocorre com a publicação 

do  livro Os ladrões, em 1970. Segundo Rettenmaier (2009, p. 210), “em meio de um 

ambiente de felizes hipérboles políticas e de delírios econômicos quando ao porvir da 

Nação, na qual se sufocava as liberdades individuais, nos anos 70, surge a literatura de 

Josué Guimarães”. 

 Nos anos que se seguiram, Josué publicou cerca de três novelas e três livros de 

contos, sete romances, nove livros infantis, uma coletânea de artigos, um relato de 

viagem e uma peça teatral. Seu espólio, concedido, inicialmente, à Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul está, desde 2007, sob a guarda da 

Universidade de Passo Fundo, contando com mais de oito mil itens. Entre eles estão: 

originais autógrafos de romances e contos, correspondências ativas e passivas, 

publicações na imprensa, esboços e notas, memoriabilia, comprovantes de crítica e 

edição, biblioteca, entre outros elementos, que estão passando por uma reformulação de 

classificação. 

 Entre todos esses itens estão os manuscritos e materiais de apoio à redação da 

obra Dona Anja. Lançado em 1978, retrata a votação do divórcio, ocorrida no Brasil em 

1977. A narrativa, entretanto, inicia com as lembranças de Angélica, a Dona Anja, atual 

dona de um bordel numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e viúva de um grande 

coronel da comunidade local. Enquanto seu ajudante, o Neca, a auxilia nos arranjos para 

a grande noite, Angélica se lembra do passado cheio de lascívia e fartura que tinha ao 

lado do marido, antes da morte deste. Sua luxúria, diziam as fofoqueiras da cidade, 
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133 acabou por consumir as forças do marido que não conseguia mais saciá-la. Sozinha, 

vendeu o grande casarão por não conseguir mais mantê-lo, comprou uma casa menor e 

recrutou jovens para um serviço noturno.  

 Relembrando dessas cenas com carinho e pesar, Dona Anja se dirige para a sala 

do bordel, onde receberá as mais altas autoridades da cidade, e inspeciona uma por uma 

das meninas “pacientes e encantadoras.” São seis as prostitutas da casa, que atentas 

assistem as telenovelas. Aos poucos, fazendeiros, vereadores, um médico, um professor, 

um delegado e até mesmo o prefeito encontram-se enleados pelos carinhos das moças e 

os coquetéis da empregada Elmira.  

 Em meio à ditadura civil-militar, o embate político entre Arena e MDB não 

deixa de ser retratado. Trocando farpas e insultos, os políticos pregam a moral e os bons 

costumes na sala do bordel. Conservadores, os representantes da Arena, onde se 

encontrava o prefeito Francisco Salena, repudiam a validação da emenda proposta pelo 

senador Nelson Carneiro enquanto os liberais, do MBD, acreditam que ela seja um 

avanço.  

 Entre um gole de Vat-69 e uma carícia feminina, a votação se define. O prefeito 

vai para o quarto com sua preferida, Eugênia. Ao ser avisado de que a emenda fora 

aprovada, Chico acaba por morrer tragicamente sobre a prostituta, pois havia prometido 

à amante Isabel, uma jovem de 19 anos, que se casaria com ela se a emenda passasse, 

contando, evidentemente, com o contrário. No clímax da narrativa, os personagens, 

extasiados com a morte do prefeito, buscam maneiras de salvaguardar a honra de seu 

nome e o conceito da respeitável casa de Dona Anja. No mesmo momento, um protesto 

contra o resultado da votação ocorre na praça da cidade.  

 Como parte do dossiê genético foram selecionados quatro prototextos 

pertencentes à produção ativa do autor e, possivelmente, os únicos que se referem ao 

título do romance em questão, e três das capas publicadas pela Editora LP&M. Os dois 

primeiros prototextos apresentam traços quirográficos autógrafos enquanto os dois 

seguintes apresentam um trabalho de edição à máquina. Compreendendo que nem 

sempre a cronologia proposta pelo geneticista é a elaborada pelo escritor, dispomos os 

prototextos em duas temporalidades, justificando por meio da construção de hipóteses 

determinados movimentos escriturais. Ressalvamos que a reconstrução da cronologia 

sempre é artificial e hipotética: 
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134 1ª hipótese: 

Figura 1 – 1º Prototexto Figura 2 – 2º Prototexto 

  

Fonte: ALJOG/UPF 

 
 

Figura 3 – 3º Prototexto            Figura 4 – 4º Prototexto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          Fonte: ALJOG/UPF 

 

Raramente, Josué datava suas escritas e materiais de pesquisa, tornando, assim, 

tarefa do geneticista a construção de hipóteses sobre a sequência de evolução de seus 

documentos. Esses prototextos, possivelmente, foram produzidos entre junho de 1977 

até antes de outubro de 1978, data da publicação da primeira edição do livro. Ademais, 

esse arranjo inicial se justifica, primordialmente, pelo conhecimento – ainda que breve – 

do processo criativo do escritor no que toca ao seu processo de reescrita. Ou seja, tanto 

o próprio Josué quanto amigos próximos, em depoimentos, afirmam a natureza pouco 

revisora do autor. Depois de seus escritos tomarem forma pela primeira vez, muito 

pouco era mudado. 

 Segundo Machado (1997, p. 159), editor de Josué: “nunca vi Josué alterar um 

livro quando fazia a sua releitura. As pouquíssimas retificações diziam respeito apenas a 
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135 deslizes gramaticais. O livro saia inteiro, acabado, resolvido [...] Justificava dizendo que 

era um cacoete de velho jornalista que não voltava atrás para ver seu texto.”. Essa visão 

confirma o modo de trabalho de Josué, o que pode ser verificado concretamente nos 

prototextos pertencentes ao ALJOG/UPF.  

Nesse contexto, um elemento é interessante de discutir em relação ao 

depoimento de Machado. Nos prototextos selecionados neste recorte de pesquisa, na 

disposição temporal em que foram colocados, podemos observar um trabalho de 

lapidação que vai além da correção gramatical, o que não invalida o relato apresentado 

pelo fato dessa revisão esmiuçada se tratar de uma ação isolada dentro de um contínuo 

de gestos realizados pelo escritor no momento da escrita. Na construção do título do 

romance, houve mais atitudes revisionais em relação ao conteúdo do que a forma da 

escrita.  

Contudo, soaria coerente com o processo criativo do autor se as versões se 

dispusessem da forma como foram colocadas e isso se justificaria da seguinte forma: 

Josué, em um relato, afirmou “acho importante saber o nome do romance ao começar a 

escrevê-lo” (GUIMARÃES, 2006, p. 12).  Partindo dessa premissa, dada pelo próprio 

escritor, podemos levantar a seguinte hipótese: o prototexto 1, – que tem por título 

Apogeu e perigeu da reputação da honrável casa de Dona Anja e de suas meninas¸ foi 

um título preliminar, desenvolvido na fase pré-redacional ou no início da redacional  e 

teve como intuito guiar o escritor em seu processo criativo.  

Dessa forma, os movimentos escriturais já observados no segundo prototexto, 

também, possivelmente, desenvolvidos antes da redação da primeira versão de Dona 

Anja ou no início desta, atuariam como uma variante redacional, a qual pode possuir 

diversificados sentidos. A nossa proposta é de que Josué não tenha mantido o primeiro 

título devido ao fato de conter palavras rebuscadas, especialmente, apogeu e perigeu. 

Essa observação se sustentaria por dois motivos. O primeiro, pelo fato de Josué possuir 

um estilo objetivo e bastante claro de escrita – provavelmente herança do “cacoete de 

jornalista”. Ele não gostava “de arabescos e bordados intimistas” (GUIMARÃES, 2006, 

p 11), e algumas palavras do título poderiam, justamente, soar como arabescos.  

Essa atitude do escritor, além de vir de uma jornada no campo da comunicação, 

se deve, como segundo motivo, pela lucidez que ele possuía frente à recepção de 

Literatura num país com ranhuras culturais como o Brasil. Em uma entrevista, o próprio 

salienta:  
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136 Para mim a literatura é muito simples. No Brasil, a literatura boa é a 

que vende mais [...] O escritor do povo brasileiro chama-se Jorge 

Amado. E não só ele, há vários nomes de escritores brasileiros. O 

Érico Veríssimo é um deles. De grande poder de penetração [...]  Você 

tem que ser um contador de histórias, visando levar ao povo o próprio 

conhecimento, e uma certa politização [...] Não precisa fazer panfleto, 

nem boletim de guerrilha, mas pelo menos esclarecer, dizer alguma 

coisa. De forma literária, mas não preciosista. (GUIMARÃES, 1991, 

p. 93.) 

 

Devoto da ideia que a Literatura tem por princípio a comunicação e avesso à 

literatice, Josué era um contador de histórias acessíveis ao público e, portanto, esse traço 

de sua personalidade pode tê-lo levado a alterar o primeiro título do romance em 

questão, numa rasura de substituição, para A história da trágica noite que abalou a 

reputação de Dona Anja e de suas encantadoras meninas. 

Consideremos um elemento que aparece na segunda hipótese como pertencente 

ao primeiro prototexto e que ressurgirá modificado nas outras versões, mas que se 

manterá até a publicação da obra e com qual estabelece um estreito laço de coerência: 

os termos “encantadoras meninas”, uma rasura de substituição por acréscimo conforme 

Biasi (2010).  

Assim, o terceiro prototexto, História trágica e grotesca de uma cálida noite de 

junho que terminou por ferir de morte o conceito da casa de Dona Anja e de suas 

pacientes e encantadoras meninas – contada por Juan Cuernavaca, temos novamente 

rasuras de substituição por acréscimo de termos como “grotesca”, “de uma cálida noite 

de junho”, “da casa de”, “pacientes e encantadoras meninas” e “contada por Juan 

Cuernavaca.”.  

É interessante notar que “da casa de”, que havia sido suprimida entre o 

prototexto 1 e o 2, retorna, solidificando, assim, a importância deste espaço para o 

transcorrer da narrativa. Ademais, a especificação do mês em que ocorrem as ações 

estabelece diretamente uma ligação com a data real da votação da emenda do divórcio, 

ocorrida em 28 de junho de 1977. A adição do adjetivo “pacientes” aos termos 

“encantadoras meninas” constrói uma alcunha que será utilizada para caracterizar as 

prostitutas do bordel durante toda a obra. Por fim, o acréscimo do nome do porta-voz da 
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137 infame história é apresentado: Juan Cuernavaca. Tomado, aqui, como um pseudônimo 

para Josué Guimarães.  

Essa atitude do escritor – a de utilizar outros nomes para assinar sua produção – 

é algo conhecido da época em que atuou como jornalista: em 1944, possuía uma coluna 

de críticas sob o pseudônimo de Dom Xicote, no jornal Diário de Notícias, que 

posteriormente acabou por se tornar uma revista autoral com o mesmo nome. O fato se 

repete anos mais tarde, no jornal Folha da Tarde, quando Josué assina uma coluna 

sobre política como Dom Camilo. Phileas Fogg e Peppone foram outros pseudônimos 

utilizados por ele. Como podemos perceber, os pseudônimos adotados por Josué, além 

de demonstrarem humor em sua composição, podem apontar para algumas 

possibilidades de motivação.  

Uma delas era evitar a exposição do nome real por receio de um revide, visto 

que, nos textos veiculados nesses jornais, Josué fazia ácidos apontamentos sobre 

pessoas e instituições. Levando em consideração que a obra fora publicada durante o 

período ditatorial no Brasil (entre 1965 e 1985) e que apresenta uma sátira não só ao 

período repressivo, mas a entidades políticas, o escritor, que fora perseguido político, 

teria optado, inicialmente, por preservar-se.  

Antes de aludir às outras rasuras, o segundo par poderiam aceitar a ordenação 

inversa. Ou seja, o prototexto 4 poderia ser, cronologicamente, o 3, sendo que a escolha 

por mudar o nome Josué Guimarães para Juan Cuernavaca tenha ocorrido na contramão. 

A volta do nome real do escritor, o qual aparece nos livros publicados, poderia ter sido 

uma sugestão da Editora. Por isso, na análise genética nada é afirmado, já que a 

cronologia nunca é perene e certeira.  Algo que poderia sustentar essa tese seria o fato 

de Josué preferir escrever a primeira versão manuscrita em folha de jornal, a base do 

prototexto 4. Entretanto, não acreditamos nessa tese. 

Dessa forma, no que toca às outras variantes: a frase “abalou a reputação”, do 

prototexto 2, deu lugar a “terminou por ferir de morte o conceito”, numa rasura de 

substituição por acréscimo que tem relação com a morte de um personagem importante 

da narrativa. Por fim, é retirado, numa rasura de supressão (BIASI, 2010), o artigo 

definido “a” no início do título.  

No quarto e último prototexto, temos o seguinte título História trágica e 

grotesca de uma cálida noite de junho que terminou por ferir de morte o conceito da 

casa de Dona Anja e de suas pacientes e encantadoras meninas – contada por Josué 
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138 Guimarães. Nele, percebemos que o movimento de autopreservação, utilizado no 

prototexto anterior, deixa de existir, e o escritor assume sua identidade verdadeira, não 

alterando outro elemento da escrita, numa nova rasura de substituição lugar por lugar.  

 

2ª hipótese 

Figura 5- 1º Prototexto Figura 6 – 2º Prototexto 

  
Fonte: ALJOG/UPF 

 

Nessa nova disposição e mesmo assumindo a ideia de que Josué, com seu 

“cacoete de jornalista”, pouco altere suas escritas, nada impede que, na verdade, o 

prototexto tabulado como segundo não possa tomar o lugar do primeiro e que, no 

terceiro prototexto, a ideia inicial (que, nessa hipótese, seria o prototexto 1) tenha 

suplantando a segunda, ressurgindo na terceira versão (apresentada anteriormente), 

mostrando um labor composicional e revisacional muito maior. Essa ideia se sustentaria 

pelo fato do segundo prototexto ser datilografado, mostrando um gesto que Josué 

utilizava após suas pesquisas iniciais estarem bem delineadas.  

É interessante notar uma alteração feita do último prototexto à versão impressa 

do livro. Editado pela Editora LP&M, Dona Anja está em sua nona edição e possuiu, 

desde 1978, três capas (figuras 7, 8 e 9). 

Podemos perceber que alguns termos foram adicionados na capa da edição de 

1978. Ao invés do título  finalizar com “contada por Josué Guimarães”, temos “contada 

com amor por Josué Guimarães e editada pela LP&M”. Não sabemos ao certo se os 

termos “com amor” foram sugeridos, de última hora, pelo autor ou por parte da editora, 

como provavelmente foi a parte “editada pela LP&M”. Esses últimos termos foram 

suprimidos nas edições seguintes e o artigo definido “a” retorna no início do título da 

última edição. 
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139 Figura 7 – Edição de 1978    Figura 8 – Edição de 1986    Figura 9 – Edição de 2007 

   

Fonte: site LP&M 

 

  A expressão com amor é, em uma leitura livre, um acréscimo irônico a uma 

obra marcada pela ironia e sátira do autor. Em Dona Anja, as relações humanas e o 

instituto família não são margeados pelo amor, e sim pelo interesse e pelo contrato 

existentes entre as pessoas.  

 Em relação aos movimentos escriturais, independente da cronologia em que 

foram escritas, as versões prototextuais indicam movimentos escriturais que auxiliam na 

reflexão sobre procedimentos do escritor. Esses movimentos e suas significações são 

mais relevantes para a pesquisa genética do que a mera elaboração de uma linha 

cronológica dos gestos criativos de Josué. É, somente, por meio deles que traços da 

personalidade do autor, como sua característica pouco revisacional e sua ligação com a 

escrita de uma Literatura acessível; bem como elementos que mantêm estreita coerência 

com a obra, como a permanência da alcunha “pacientes e encantadoras meninas”, 

puderam ser, concretamente, observados na produção do escritor.  

 

Conclusão  

 
 A partir da breve análise apresentada, podemos perceber a natureza do trabalho 

com arquivos literários. Nós, os geneticistas, estamos situados em um contexto 

multifacetado, interdisciplinar e movediço: nada pode ser tomado como dogma, pois a 

reconstrução do caminho traçado pelo escritor, durante o processo criativo, é impossivel 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

140 de ser feita. Dessa forma, pautado em indícios presentes em prototextos, podemos 

levantar hipóteses sobre a composição de determinados elementos e propor uma 

cronologia possível – dentre as várias aceitáveis – sobre o processo escritural. 

 Dispor os materiais apenas cronologicamente é reduzir as possibilidades de 

descobertas que um acervo pode oferecer. Assim, o geneticista, pesquisador e objeto de 

estudo, pode guiar suas análises na direção dos movimentos escriturais, os quais se 

colocam como uma rica seara de conclusões. Os movimentos aqui tratados revelaram 

alguns componentes de criação de Josué, os quais foram confirmados por depoimentos 

do próprio escritor e de pessoas próximas ao seu campo de relações.  

 As descontinuiades no título do romance Dona Anja direcionam o olhar do 

pesquisador à compreensão de gestos intrínsecos à personalidade de Josué e a escolhas 

que mantêm estreita relação com a trama da narrativa. Mesmo sabendo da natureza 

pouco revisora do autor, é inegável que houve processos de substituição e supressão nos 

títulos da obra. Estes, por sua vez, além de permitirem descobertas sobre o gesto 

criativo de modo geral, consolidam a ideia de que a escrita é, no mínimo, uma série de 

processos, mas uma série assimétrica, descontínua e multifacetada.  
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Resumo: Neste artigo entende-se a questão ambiental como uma construção social a 

partir da produção de discursos e atitudes sobre o problema de devastação do meio-

ambiente. Assim, tem como objetivo analisar a percepção dos alunos da UMEF Dr. 

Tuffy Nader, sobre os impactos socioambientais no Rio Jucu. Compuseram a amostra 

191 estudantes que responderam a um questionário socioambiental com questões sobre 

a percepção do meio ambiente e a utilização dos seus recursos. A análise dos 

resultados proporcionou direcionamento para desenvolver palestras com informações 

sobre a importância da água para a saúde, a importância do rio Jucu para a 

comunidade local e para estado do Espírito Santo, além da aula de campo no rio Jucu. 

Também foi proposta a elaboração de desenhos como instrumento da pesquisa para 

identificar a presença de elementos que indicam como os alunos percebem os impactos 

socioambientais causados no rio Jucu. Os resultados indicaram que os estudantes 

pesquisados possuem conhecimentos sobre conceitos ambientais, contudo, poucas 

informações sobre a política das águas e sobre o rio Jucu. Assim, por meio desses 

desenhos, os alunos mostraram que possuem um vínculo emocional muito forte com a 

Região da Barra e com o Rio Jucu. 

Palavras-chave: Educação ambiental; percepção socioambiental; meio-ambiente. 
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Abstract: This article understands the environmental issue as a social construct based 

on the production of discourses and attitudes about the problem of devastation of the 

environment. Thus, it aims to analyze the perception of the students of UMEF Dr. Tuffy 

Nader, about the socio-environmental impacts on the Jucu River. The sample comprised 

191 students who responded to a socio-environmental questionnaire with questions 

about the perception of the environment and the use of its resources. The analysis of the 

results provided guidance to develop lectures with information about the importance of 

water for health, the importance of the Jucu River for the local community and for the 

state of Espírito Santo, besides the field class in the Jucu River. It was also proposed 

elaboration of drawings as an instrument of research to identify the presence of 

elements that indicate how students perceive the socio-environmental impacts caused in 

the Jucu River. The results indicated that the students surveyed have knowledge about 

environmental concepts, however, little information about the water policy and the Jucu 

River. Thus, through drawings, students showed that they have a very strong emotional 

bond with the Barra region and the Jucu River. 

Keywords: Environmental education; socio-environmental perception; environment. 

 

 

Introdução 

 

A Educação Ambiental tornou-se um dever do Estado, se voltando, então, à 

temática da questão ambiental através da Política Nacional de Educação Ambiental, 

envolvendo seu entendimento legal, sua contextualização na legislação ambiental 

brasileira e seus desdobramentos em relação às políticas propostas pelo Ministério da 

Educação (MEC). Sendo assim, entende-se que a pedagogia tem marcos legais para 

conduzir este trabalho e, nesse sentido, desenvolve-se tal pesquisa voltada à percepção 

socioambiental dos alunos sobre os problemas de poluição no Rio Jucu. 

Hoeffel (2007) enfatiza que as percepções ambientais sobre a natureza são muito 

diversificadas, e que o reconhecimento dessas diferenças nas percepções pode auxiliar 

na elaboração de uma análise crítica sobre as maneiras de lidar com o mundo natural. 

Assim, com esse estudo, torna-se possível identificar e caracterizar distintas relações do 
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144 Homem com o meio ambiente, o que pode auxiliar na formulação de políticas públicas 

que visem ações sustentáveis em longo prazo. 

De acordo com Dictorio e Hanai (2016), é relevante, portanto, o estudo sobre as 

percepções do meio-ambiente que já estão nos sujeitos a serem investigados, visto que, 

pelas percepções dessas pessoas, podem-se identificar novas relações, contatos e 

significados com a água que auxiliem na sua gestão e conservação. 

A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos 

conscientes, impactando-os com mudanças de postura e de atitudes frente aos problemas 

de devastação do meio-ambiente, comprometendo-se com a vida de todas as espécies 

que vivem no planeta. 

Este estudo justifica-se pelo esforço de mostrar a importância das instituições de 

ensino em inserir nos seus projetos educacionais conceitos e ações de preservação 

ambiental. Refletindo sobre algumas experiências anteriores, foi possível perceber que 

um melhor resultado é obtido quando se trabalha com crianças e adolescentes, pois estes 

ainda são mais sensíveis às mudanças, mostrando-se abertos a novos aprendizados, 

levando-os a praticar essas ações de preservação ambiental no seu ambiente social e 

familiar. 

O Rio Jucu atualmente enfrenta problemas ambientais sérios; lixos domésticos e 

químicos são despejados diariamente no rio, comprometendo o abastecimento de água 

dos municípios da grande Vitória, causando a morte de peixes e prejudicando a 

população que depende da pesca. 

Este artigo tem como objetivo analisar a percepção dos alunos da Unidade 

Municipal de Ensino Fundamental Dr. Tuffy Nader (UMEF), na Barra do Jucu, sobre os 

impactos socioambientais do Rio Jucu. 

 

Metodologia 

 

Neste artigo foi utilizado o método qualitativo, pois de acordo com Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis, sendo que, inicialmente, era aplicada em estudos de 

antropologia e sociologia. A UMEF Dr. Tuffy Nader está localizada na Barra do Jucu, 
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145 no município de Vila Velha, Espírito Santo. Foi inaugurada no dia 11 de maio de 2012, 

atendendo a uma demanda da comunidade. A unidade possui capacidade para atender a 

960 alunos em dois turnos. Em 2018, ano em que foi realizada a pesquisa, havia 444 

alunos matriculados nas séries iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e 421 nas séries 

finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano), com salas de aula, sala de dança, laboratório de 

informática, sala de pesquisa, biblioteca, auditório, refeitório, quadra poliesportiva e 

piscina olímpica. 

A pesquisa foi desenvolvida com 191 alunos do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental, na faixa etária de 13 a 14 anos, sendo que destes, 104 se propuseram a 

participar da etapa final da pesquisa. A escolha foi feita presumindo que o tema 

desenvolvido esteja contido nas unidades curriculares como biologia, química, física e 

história. Sendo a educação ambiental um tema multidisciplinar e transversal, também 

foi levada em consideração a realidade social, cultural e ambiental dos entrevistados. 

A coleta de dados foi realizada em quatro etapas distintas: aplicação de 

questionário; percepção socioambiental; palestras e aula laboratorial; visita monitorada 

no Rio Jucu, com o objetivo de destacar conceitos de educação ambiental in loco e 

instigar os alunos a desenvolver um olhar perceptivo sobre ambiente em que vivem; 

concurso de desenhos, com o objetivo de identificar a percepção socioambiental dos 

alunos. 

Foi aplicado, no dia 20 de agosto, um questionário com o objetivo de entender 

sobre os conhecimentos a respeito do meio-ambiente. Com essas informações, seria 

possível desenvolver as atividades da pesquisa. A técnica de entrevistas atende 

principalmente às finalidades exploratórias, sendo bastante utilizada para o 

detalhamento de questões e formulação, contudo, precisa dos conceitos relacionados 

(BONI, 2005). 

Os principais assuntos abordados nos questionários foram os hábitos dos alunos 

e seus familiares, determinando o grau de sensibilização e de conhecimentos relativos 

ao Rio Jucu e ao meio-ambiente; a percepção dos problemas socioambientais; e a 

importância da preservação. 

O questionário aplicado aos alunos continha um cabeçalho onde era solicitado 

ao aluno que identificasse a turma que frequentava, sua idade, sexo, profissão de seu pai 

ou responsável e o tempo de residência na região. Quinze das 24 perguntas do 

questionário tiveram caráter objetivo (questões de múltipla escolha). Uma vez 
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146 apresentada a questão, foram oferecidas cinco possibilidades de resposta, sendo que o 

aluno deveria assinalar apenas aquela que julgasse correta. As outras perguntas do 

questionário tiveram caráter discursivo. 

No dia 26 de setembro de 2018, foram ministradas duas palestras sobre o Rio 

Jucu, com a exibição do vídeo Bacia hidrográfica do Rio Jucu, apresentando o conceito 

de bacia hidrográfica, o ponto da nascente e a qualidade da água neste local, sendo 

possível, apresentar toda sua extensão, sua importância para o estado do Espírito Santo 

e os problemas relacionados com a poluição que o rio vem sofrendo. 

No segundo tema desenvolvido, “A água nossa de cada dia”, trabalhou-se as 

questões de: qualidade da água, a importância da água para a vida do homem, a saúde 

intimamente ligada com a água, a água como um veículo de transmissão de doenças e a 

harmonia humana ligada a um curso d’água. No dia 27 de setembro foi realizada uma 

aula laboratorial, que se desenvolveu no auditório da UMEF Dr. Tuffy, com o objetivo 

de demostrar aos alunos o caminho que o Rio Jucu percorre, como é a qualidade da 

água na nascente, a carga poluidora que ele recebe ao longo de sua extensão e a 

qualidade dessa água quando chega na foz. 

Na aula de campo com os alunos, no dia 28 de setembro, foi possível aprofundar 

as questões ambientais e dar os primeiros passos para um olhar perceptivo em relação 

ao meio-ambiente. Para tal, desenvolveu-se, previamente, um roteiro da visita ao 

campo. Isso se tornou importante para que se destacassem conceitos de educação 

ambiental in loco, bem como instigar os alunos a desenvolver um olhar perceptivo ao 

ambiente em que vivem. Segundo Tuan (2012), os temas percepção, atitudes e valores 

preparam para a compreensão de si mesmos, pois, sem a autocompreensão não se pode 

esperar por soluções duradouras para os problemas ambientais que são, 

fundamentalmente, problemas humanos. 

Considerando que crianças e adolescentes possuem um universo de imaginação 

e que, na maioria das vezes, se faz necessário criar situações instigantes para que 

possam desenvolver certas atividades, e, a partir das observações feitas pelas interações 

entre eles, foi proposto para o dia 5 de outubro um concurso de desenhos entre os 

alunos, no qual eles deveriam desenvolver o tema “Temos hoje, queremos amanhã”, 

com as seguintes regras: 

1) O desenho precisaria estar de acordo com o tema proposto; 



Acesso Livre n. 11   jan.-jun. 2019 

 

147 2) Deveria seguir as regras de desenhos já estabelecidas em outros trabalhos 

propostos pelo professor de artes Helton Carvalho, que já vinham sendo 

desenvolvidos no projeto da escola; 

3) O desenho deveria ser desenvolvido em folha A4, com uso de lápis de cor ou 

giz de cera; 

4)  Os desenhos deveriam retratar as questões socioambientais que foram 

trabalhadas nos encontros com as pesquisadoras; 

5) Foi estabelecido o prazo de 14 dias a partir da data proposta. 

 

Também foi explicado aos alunos que os desenhos serviriam como dados de 

análise para uma pesquisa. No dia 19 de outubro foram realizadas as análises dos 

desenhos. 

O desenho, a exemplo de outros estudos, consiste em uma interpretação simples, 

identificando a presença de elementos que indicam como o sujeito percebe o meio-

ambiente ao redor dele (PEDRINI et al., 1994). A análise busca descrever os elementos 

representados nos desenhos e, assim, estabelecer, como ponto de partida, duas 

categorias, ou seja, os elementos naturais e os elementos artificiais, caracterizados de 

acordo com o Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2001). As 

observações orais, feitas pelos alunos, foram utilizadas como complementação às ideias 

expostas nos desenhos. 

Bardin (1979) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a 

descrição do conteúdo das mensagens, de forma a permitir a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e/ou recepção. Como relatado 

anteriormente, obteve-se 104 desenhos para análise. 

Para compor a análise, os desenhos foram divididos em categorias. Categoria 1 – 

Percepção Romântica: desenhos que apresentavam elementos naturais do ambiente sem 

a interferência do homen. Categoria 2 – Elementos de Poluição: desenhos que 

apresentavam elementos poluídos pelo homem. Categoria 3 – Construção: desenhos que 

apresentavam elementos humanos (pessoas) e/ou ações humanas e elementos que 

expressavam sentimento. Categoria 4 – Socioambiental: desenhos que mostram inter-

relação do homem com o meio. Seguindo estas diretrizes, selecionamos oito desenhos 

para a análise e discussão da percepção socioambiental. 
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148 Resultados e discussão 

 

As questões 20 a 24 estavam relacionadas com o aspecto socioambiental da 

Barra do Jucu. Tais questões foram, na sua maioria, de forma dissertativa, aquelas em 

que os alunos puderam expressar sua vivência com o meio, sendo de grande 

contribuição para a pesquisa, pois os mesmos apresentariam seu vínculo com a área em 

questão. Todos os alunos apontaram questões positivas tratando o turismo e a pesca 

como formas de sustento. A aula de laboratório foi realizada de forma participativa, e os 

alunos puderam fazer uma avaliação da qualidade da água do rio e os custos para que 

ela se tornasse compatível ao consumo humano. A aula de campo foi desenvolvida para 

que os alunos realizassem uma ligação a conceitos teóricos e pudessem observá-los na 

área da Barra do Jucu. Os pontos foram escolhidos de forma que se evidenciassem cada 

assunto tratado nas palestras e na aula laboratorial, sendo esse um momento 

surpreendente para os professores palestrantes, uma vez que os alunos, durante todo o 

percurso, contribuíram com alguma colocação e perguntas referentes ao que 

anteriormente já fora falado. 

Optou-se por analisar os desenhos para identificar a percepção socioambiental 

dos alunos, considerando o desenho uma forma de expressão e comunicação humana, e 

essa dinâmica se caracteriza por ser uma atividade lúdica. Pelo fato de o desenho ser 

livre, o mesmo vem sendo utilizado por pesquisadores como estratégia metodológica de 

relações e percepções voltadas ao meio-ambiente, com crianças e adolescentes. O 

desenho é interpretado por Vygotsky (1989) como um estágio preliminar da escrita, 

tendo, como a linguagem falada, sua origem de construção, enquanto a escrita não 

oferece segurança para refletir o pensamento desejado. Por isso, muitos empregam o 

desenho como meio mais eficiente para exprimir seus pensamentos e ideias. 

A análise dos desenhos resultou na criação de quatro categorias de percepções 

subdivididas: percepção romântica, percepção de poluição, percepção de construção e 

percepção socioambiental. Consiste no método de análise de conteúdo de Bardin 

(1979), que extrai do texto a palavra-chave que representa o posicionamento do 

indivíduo. Diante disso, optou-se por adequar esse método ao desenho, porque a 

representação de similaridades permitiu que cada desenho pudesse ser enquadrado nas 

categorias formuladas para esta pesquisa. Tais categorias representam, de forma teórica, 

a percepção da relação indivíduo/natureza. Por meio dessa metodologia, foi possível 
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149 agrupar por similaridade as percepções, contribuindo para o entendimento de sensações 

e percepções dos indivíduos em sua inter-relação com o espaço em que vive e com o 

meio-ambiente. 

Definidas as categorias de percepção, os desenhos foram analisados, catalogados 

e passaram a integrar uma ou mais categorias descritas. A percepção de cada aluno pôde 

ser analisada com maior detalhamento, contribuindo para uma discussão mais ampla 

sobre a percepção ambiental através de desenhos. Cerca de 50% das percepções dos 

alunos avaliados no primeiro momento enquadram-se na categoria 1, uma visão 

romântica que o homem tem da natureza bela e intocável; 24% das percepções dos 

alunos analisados tiveram suas percepções enquadradas na categoria 2, elementos de 

poluição, pelo qual a natureza sofreu algum tipo de poluição causada pelo homem 

(nesse caso, predomina a poluição no rio e no mar); enquanto que 6% dos alunos 

tiveram suas percepções enquadradas na categoria 3, elementos de construção, onde, em 

sua maioria, prevalecem construções de prédios, casas e estradas, em detrimento a 

natureza; já 18% tiveram suas percepções enquadradas na categoria 4, percepção 

socioambiental, em que o homem utiliza o meio-ambiente para o sustento, e também 

predominam a pesca e o turismo. 

Observou-se que 25% dos desenhos fizeram alusão à pesca, e isso ficou 

retratado na imagem de pessoas pescando ou na imagem de um barco, sendo que esses 

barcos e pescas estavam mais ligados ao rio que ao mar, o que remete ao fato da 

pescaria estar diretamente ligada ao dia a dia dos moradores da comunidade de 

pescadores e continua sendo uma das principais atividades exercidas até os dias atuais. 

Ainda, cerca de 3% retrataram algum tipo de contaminação do rio através de garrafas e 

sacolas. Esse fato foi muito citado pelos alunos, tanto nas palestras como na aula de 

campo, quando a maioria dos alunos ressaltou como um fato ruim, no turismo, a 

quantidade de garrafas que aparecem no rio depois de festas e, também, no verão. Além 

disso, 30,1% dos desenhos apresentados relataram o Morro da Concha, uma paisagem 

puramente romântica, sem qualquer interferência do homem, onde prevalecem o verde e 

o azul do mar, uma natureza intocável; e 10,5% dos alunos retrataram, da mesma forma, 

o Morro da Concha, porém, já com a cruz no topo, retratando o vínculo religioso que 

existe na Barra do Jucu com as festas religiosas e o Congo, que atraem turismo. 

Ressalte-se que, em 92% dos desenhos, o Morro da Concha foi evidenciado. Ainda foi 

apontado com um dos pontos mais visitados na Barra do Jucu. 
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150 Entre os desenhos apresentados, o aluno retratou a Barra do seu imaginário, com 

forme ilustra a Figura 1, onde pode-se observar, claramente, a forte presença de 

elementos da natureza física, perfeita e bela. Por conter essas características, esse 

desenho foi um dos que se enquadraram na categoria da percepção romântica do meio 

em que se vive. 

 

Figura 1 – Desenho retratando a natureza romântica 

 
Fonte: Aluno participante do concurso 

 

O desenho do aluno retrata um universo paradisíaco e intocado. Observa-se que, 

nele, o homem não faz parte da natureza, onde apenas apresentou, de forma bem-

disposta, a flora e o encontro do rio e do mar como um beijo, fazendo, assim, alusão à 

mistura das águas continentais com o oceano. A percepção de que a natureza, por si só, 

vai conseguir se regenerar caracteriza uma percepção romântica sobre a perfeição e a 

força de regeneração do meio-ambiente. Isso nos remete às questões da sociedade 

capitalista em que o homem vê a natureza como uma fonte inesgotável de recursos, 

onde a natureza independe do homem para se autorregular, e que, dessa forma, nunca 

atingirá um colapso. 

O desenho ilustrado na figura 2 retrata o encontro do rio com o mar, além de 

refletir a influência do rio na vida dos alunos, como as atividades relacionadas à pesca, 

que estão diretamente ligadas à economia local, e a área como espaço de lazer. Nos 

aspectos emocionais, mostra uma perspectiva de futuro sem ambiente poluído, o que 

pode ser percebido por meio de elementos como as árvores, o sol, as montanhas e o 

mar, e pelas cores utilizadas, como o verde, presente nas árvores e nos morros, e o azul 

límpido do mar. 
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151 Figura 2 – Desenho retratando a natureza romântica 

 

Fonte: Aluno participante do concurso 

 

Durante o desenvolvimento das pesquisas, foi possível conversar com alunos e 

professores e observar, durante a análise e a classificação dos desenhos, que a relação 

dos moradores é a de que é possível viver no local e manter um paraíso, 

independentemente do que existe ao redor da Barra do Jucu, conseguindo, apesar do 

turismo religioso, o balneário e o turismo para surf, manter vivas as tradições, passadas 

de geração para geração. Durante as visitas na escola, um professor relatou ser ele a 

quarta geração de moradores, seus avós eram pescadores e seu pai, artista e integrante 

do Congo, que o ensinou a cuidar da terra e amar o rio e o mar. Esse registro e as 

histórias estão descritas em um livro que retrata a Barra do Jucu, de autoria desse 

professor. Tais histórias ele repassa aos seus alunos, que frequentam a UMEF, e, 

segundo seu relato, ele conhece quase todos os pais desses alunos, graças ao 

desenvolvimento e a produção dos desenhos. 

Na pesquisa, também foi possível analisar a Barra do Jucu, retratada na categoria 

elementos de poluição. Essa categoria, caracterizada pela forte presença da poluição 

resultante da atividade humana sobre a natureza, se diferencia da relação humana na 

categoria “percepção romântica”, em que não fica explícita a ação do homem. Na 

categoria 2, porém, fica evidente a percepção dos alunos, retratada na figura 3, quanto à 

atividade negativa do homem sobre a natureza, e o elemento de poluição expõe a visão 

de um ambiente em crise, insustentável, compreendendo a relação de degradação que o 

homem estabelece com o meio. 
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152 Figura 3 – Desenhos retratando elementos de poluição 

 
Fonte: Alunos participantes do concurso 

 

Nesses desenhos, os participantes retrataram um ambiente com duas vertentes, o 

rio com lixo doméstico, como garrafas e sacolas sendo levadas para o mar, bem como a 

poluição deixada por turistas na praia, ficando evidente nos desenhos a percepção 

pessimista na paisagem natural. Apesar de não conter o homem explicitamente 

desenhado, fica evidente a presença exercida por ele de forma negativa. Na análise está 

presente a ação do fator econômico, descrito na fabricação de produtos como sacolas, 

garrafas e, mesmo fazendo alusão aos produtos contidos nelas e tão bem inseridos nos 

desenhos, estão interligadas à insustentabilidade da relação homem com a natureza. No 

trabalho desenvolvido por Aguiar e Pereira (2016), com crianças e adolescentes entre 11 

e 17 anos, ele descreveu a percepção conflitante do homem com a natureza, isso porque 

a maioria dos desenhos trazia, de forma expressiva, práticas dos seres humanos 

causando alterações ao meio-ambiente. Esse fato também pode ser observado nos 

desenhos dos alunos na figura 4, em que as percepções apontam a preocupação da ação 

negativa do homem no curso do rio, e como esta ação poderá contribuir para a 

contaminação dos rios e do mar e a escassez de peixes. 

O desenho do aluno, ilustrado na figura 4, está enquadrado na categoria 3, 

elementos de construção, relacionando a percepção que indica a presença de 

construções humanas em relação aos elementos físicos da natureza, o que indica 

claramente a inserção do homem no meio, descrita por construções de casas, prédios, 

estradas, pontes e, muitas vezes, representada por casa no sentido “lar”, aquele desenho 

que eram feitos na infância. A percepção do ambiente construído não necessariamente 
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153 está relacionada com poluição e degradação, mas sim, um equilíbrio entre ambientes. 

Apenas 6% dos alunos tiveram essa percepção relatada nos desenhos. 

 

Figura 4 – Desenho retratando elementos de construção 

 
Fonte: Aluno participante do concurso 

 

A Barra do Jucu está na divisa com a Reserva Ecológica de Jacarenema, que é 

uma área de preservação de restinga, manguezal, estuário e campos rupestres da Mata 

Atlântica, de suma importância, conhecida como Ilha das Garças, ligada à Barra por 

uma ponte denominada “Ponte da Madalena”. Construída inicialmente em 1896, era a 

única ligação entre a Barra do Jucu e Vila Velha, porém, com rompimento do dique na 

enchente de 1960, a antiga ponte foi levada, deixando a Barra do Jucu isolada de 

Vila Velha. Desta forma, frente à necessidade de traçar uma nova rota da Barra a Vila 

Velha, uma nova ponte foi inaugurada em 1996, sendo seu nome uma homenagem à 

banda de congo local, que serviu de inspiração ao cantor e compositor Martinho da Vila 

para sua música “Madalena”. Tal história também foi retratada nos desenhos como o 

da figura 4, em que o aluno retrata a Ponte Madalena tão presente na vida dos 

moradores. 

Durante a análise dos desenhos, para enquadrá-los à categoria proposta, ficou 

claro o vínculo dos alunos com seu habitat e sua relação com a vida diária na Barra do 

Jucu. Outro ponto retratado no desenho está ligado à percepção socioeconômica, em que 

o aluno apresentou o que é real na Barra, os barcos de pesca. 
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154 A quarta categoria apresenta fenômenos relacionados à relação do homem com a 

natureza, sendo que a percepção do aluno está ligada à sobrevivência, ao uso dos 

recursos para sua manutenção de forma harmoniosa, percepção que busca a 

racionalidade do homem-natureza. O conceito da sustentabilidade está alicerçada na 

ideia de como o homem é capaz de se ver incluído na cadeia natural, como um 

relacionamento cíclico da natureza ambiental, na simbiose existente na cadeia da vida e 

na necessidade do homem se ver na natureza e optar por uma nova conduta 

socioambiental, com ética, valor e equidade social. Isso ficou evidente nos desenhos da 

figura 5. 

 

Figura 5 – Desenho retratando elementos de inter-relação 

 
Fonte: Alunos participantes do concurso 

 

Conforme já foi anteriormente descrito, pelo fato da vida econômica da Barra 

estar direta e indiretamente ligada à pesca, sem perder de vista a vida harmônica com o 

meio-ambiente, o uso sustentável dos recursos – onde a junção do rio com o mar serve 

de fonte de recursos e alimento –, descreveu-se todo o contexto socioeconômico, o que 

se delimitou a partir das cores e traços, rio e mar ambos com suas utilidades e 

importância. 

O desenho do aluno da figura 6 teve a percepção retratada de uma forma 

harmoniosa, onde a relação homem-natureza acontece de forma equilibrada com a 

dinâmica da vida. Esse desenho retrata a vida socioambiental existente na Barra do 

Jucu, descrevendo, com detalhes, todos os pontos característicos da vida. O aluno 

descreveu o ambiente do dia a dia sem deixar de acrescentar a cidade construída ao 
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155 fundo. Esse desenho esteve relacionado em três categorias a 1, 3 e 4, demonstrando uma 

percepção madura do ambiente, onde é possível o uso racional dos recursos sem 

degradação. 

 

Figura 6 – Desenho relacionado nas categorias 1, 3 e 4 

 
Fonte: Aluno participante do concurso 

 

 

Considerações finais 

 

Durante a pesquisa, buscou-se conhecer a percepção dos alunos sobre os 

impactos socioambientais no Rio Jucu, e o resultado mostrou que o rio é muito 

importante na vida desses alunos, tanto para uso e consumo, como nos fatores de 

vínculo afetivo, admiração, sentimento, religiosidade, conservação e lazer. Constatou-se 

também que os impactos ocasionados no Rio Jucu são facilmente identificados por 

esses alunos, que os vivenciam diariamente e, com isso, entendem a importância da 

conservação do rio. Os desenhos, ora apresentados e interpretados, são representações 

dos alunos sobre a percepção do ambiente em que vivem e, através da expressão 

registrada na produção dos desenhos, foi possível analisar a riqueza de detalhes nas 

informações que continham sensibilidades dos fatos, deixando transparecer a 

comparação entre o bom e o ruim, o atual e o desejável, o belo e o equilibrado, o 

intocável e a harmonia na natureza entre as diferentes espécies da fauna e da flora, o 

estado de conservação do rio e os detalhes da degradação. 

Assim, considerando os resultados encontrados, evidencia-se a importância de se 

trabalhar a educação ambiental nos processos da educação formal e não formal, e em 
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156 todas as fases e etapas de ensino, com a implantação de projetos e programas voltados 

ao tema, traçando metas e objetivos para as ações e dinamizando as atividades para que 

a aprendizagem seja significativa, de modo que mostre e envolva o aluno no ambiente 

em que está inserido, considerando os aspectos sociais, culturais, econômicos e 

ambientais para a formação da consciência ambiental crítica e reflexiva de cidadãos 

aptos a pensar e resolver problemas ambientais. 

Nesse trabalho foi possível identificar juntamente com os alunos os impactos 

socioambientais causados no Rio Jucu, além de contribuir para um melhor 

entendimento da percepção ambiental dos alunos. 
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Anexo – Questionário 

 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

 

Série que frequenta:            Idade:________   

      Sexo:________ 

 

Profissão do Pai ou Responsável:  ___________________________________ 

Tempo em que moras na região:    ___________________________________ 

 

Marque com um X apenas a resposta que consideras a mais correta. 

 

1 – O que é meio-ambiente? 

a) é o mesmo que natureza.   

b) são os seres vivos e os recursos (ar, água, solo e alimentos) que a natureza oferece.  

c) são os animais e as plantas. 

d) é o lugar onde os seres vivos (plantas, animais e seres humanos) habitam e 

relacionam-se uns com os outros.  

e) é o lugar onde o ser humano vive. 

 

2 – Qual dessas alternativas apresenta elementos que fazem parte do meio-ambiente? 

a) a mata, o rio e a tua casa. 

b) o solo, os animais  

c) o ar, a água e os insetos. 
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158 d) os morros, o campo e sua cidade 

e) todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

3 – De onde vem a água que chega em tua casa? 

a) do mar 

b) do rio  

c) de cesan 

e) não sei 

 

3 – O que acontece com a água depois que é utilizada? 

a) vai para uma estação de tratamento.  

b) vai para o Rio Jucu. 

c) é despejada na rua, a céu aberto.  

d) é reaproveitada para o uso. 

e) penetra no solo. 

 

4 – Você considera que o solo: 

a) é somente o espaço de onde surgem as plantas.  

b) serve apenas como apoio para os seres vivos. 

c) é a região do meio-ambiente composta apenas por elementos minerais. 

d) é a região do meio-ambiente de intensa atividade de microorganismos composta 

também por elementos minerais, como água e rochas, por exemplo. 

e) é o local de onde se obtém areia e pedras (preciosas ou não) para as atividades 

humanas. 

 

6 – Para que serve o ar? 

a) para os seres vivos respirarem. 

b) como fonte para a produção de energia. 

c) para refrescar (vento). 

d) para ajudar na reprodução das plantas. 

e) todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

7 – O que é floresta? 
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159 a) lugar onde há muitas plantas e serve de morada aos animais, que ali encontram 

alimento, água limpa e ar puro. 

b) ambiente onde há muitas árvores e pode ou não ter animais.  

c) lugar bonito, onde os animais vivem. 

d) ambiente fechado e escuro, onde podem existir perigos. 

e) ambiente que oferece abrigo e alimento para animais e plantas e de onde o ser 

humano pode extrair recursos. 

 

8 – Qual das opções abaixo apresenta apenas animais nativos da região? 

a) jacaré de papo amarelo, quero-quero e bugio. 

b) ema, cardeal e rã. 

c) gavião, lebre e lobo. 

d) tatu, sagui, tartaruga-marinha. 

e) papagaio, lagarto e gambá. 

 

9 – Qual a principal fonte de produção de energia elétrica que abastece tua região? 

a) petróleo. 

b) queima de carvão ou lenha.  

c) usinas hidrelétricas. 

d) água do mar. 

e) ação dos ventos. 

 

10 – Qual a diferença entre lixo e poluição? 

a) poluição é lixo colocado na natureza e lixo é qualquer tipo de resíduo.  

b) poluição existe na natureza e lixo existe em casa. 

c) poluição é causada por indústrias, carros e máquinas e lixo é produzido pelo ser 

humano. 

d) lixo é reaproveitável e não polui. 

e) nenhuma. 

 

11 – Para onde vai e o que acontece com o lixo que produzes na sua casa? 

a) a Prefeitura recolhe e uma parte vai para a reciclagem.  

b) a Prefeitura recolhe e vai direto para o lixão. 
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160 c) a Prefeitura recolhe e eu não sei para onde vai.  

d) é jogado num terreno vazio, perto de casa. 

e) é queimado. 

 

12 – Você acredita que os níveis de poluição na sua região podem estar afetando a saúde 

da população? 

a) não, pois há pouca poluição na minha região. 

b) não, pois os serviços de saúde atendem aos problemas. 

c) sim, mas somente a população mais carente. 

d) sim, mas principalmente a população mais carente.  

e) sim, afeta toda a população. 

 

13 – Quem é principal responsável pelos danos ao meio-ambiente? 

a) o governo 

b) as indústrias 

c) o setor agrícola 

d) a sociedade em geral  

e) o setor comercial 

 

14 – Quem você aponta como o menor responsável pelos danos ao meio-ambiente? 

a) o governo 

b) as indústrias 

c) o setor agrícola 

d) a sociedade em geral 

e) o setor comercial 

 

15 – Quem você aponta como o mais envolvido com a proteção do meio-ambiente? 

a) o governo 

b) as indústrias 

c) o setor agrícola 

d) a sociedade em geral 

e) o setor comercial 
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161 16 – Quem você aponta como o menos envolvido com a proteção do meio-ambiente? 

a) o governo 

b) as indústrias 

c) o setor agrícola 

d) a sociedade em geral  

e) o setor comercial 

 

17- Você conhece alguma Unidade de Conservação na sua região? 

a) não 

b) sim 

Em caso afirmativo, qual? ____________________________________________ 

 

18 – Você conhece alguma organização não governamental (ONG) que atue na defesa 

do meio ambiente na tua região? 

a) não 

b) sim 

Em caso afirmativo, qual? ____________________________________________   

 

 

19 – Você tem conhecimento Sobre Comitê de Bacias Hidrográficas? 

(  )Sim      (   )Não 

 

20 – Cite 4 recursos da natureza que você e os demais moradores da Barra do Jucu 

utilizam. 

I ________________________________________________________________ 

II ______________________________________________________________  

III ______________________________________________________________ 

IV _______________________________________________________________ 

 

21 – Cite 4 problemas ambientais da região da Barra do Jucu. 

I ________________________________________________________________ 

II _______________________________________________________________ 

III_______________________________________________________________ 
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22 – Você considera que o turismo influencia positivamente para o desenvolvimento 

socioambiental da Barra? 

a) não 

b) sim 

Em caso afirmativo, qual? ____________________________________________  

 

23 – Você acha importância do turismo ecológico para a Barra do Jucu? 

 

(  )Sim      (   )Não 

 

24 – Qual influência do Rio Jucu para a Barra do Jucu?  
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