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RESUMO 

O presente trabalho é um estudo de caso sobre o Museu de Arqueologia de 

Itaipu. Ao relatar a sua história e conflitos inerentes a ela, tenta ressaltar as relações 

de poder existentes na criação e funcionamento do MAI ao longo do tempo com a 

comunidade pesqueira que o cerca. Bem como perceber as ações sociais do atores 

envolvidos, que levam à transformação destas relações. Para realização deste 

trabalho foram utilizados recentes trabalhos acadêmicos sobre a instituição, que 

detalham a história da instituição e do território onde ela está inserida. Foram 

também usados depoimentos de integrantes da comunidade e de servidores e ex-

servidores da instituição. 

Palavras-chave: 1. Museu de Arqueologia de Itaipu. 2. Instituições culturais. 

3. Políticas culturais. 4. Conflitos. 5. Relações de poder. 6. Transformações. 

7. Niterói (RJ). 
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1 INTRODUÇÃO 

 Depois de dez anos trabalhando em museus e centros culturais, o tema inevitável de 

um trabalho de conclusão de curso teria que falar sobre o assunto. Contudo, museus e centros 

culturais engendram diversas discussões e era necessário determinar uma para a realização do 

presente trabalho. Além disso, neste século houve importantes mudanças nas estruturas e 

políticas voltadas para museus. Portanto, no trabalho que se segue decidi fazer um breve 

estudo de caso sobre uma instituição Museológica. 

  

 O objeto do presente trabalho é o Museu de Arqueologia de Itaipu[MAI], fundado há 

40 anos, com sede nas ruínas do antigo Recolhimento Santa Teresa. Tais ruínas foram 

tombadas em 1955, com o propósito de preservar aquela edificação colonial. Doravante, com 

a fundação do MAI, as atribuições dadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional [IPHAN] à instituição ampliaram-se, pretendendo salvaguardar, também, os sítios 

arqueológicos existentes no bairro de Itaipu da especulação imobiliária. Fazem parte do sitio 

arqueológico de Itaipu: as Dunas Grande e Pequena e os Sambaquis de Camboinhas. Outro 

ponto fundamental é a comunidade pesqueira, pois as dependências do MAI são contíguas à 

praia de Itaipu e antes do seu tombamento eram ocupadas pelos pescadores. 

 

 O presente estudo, portanto, destina-se a observar a atuação do MAI, mais do que 

destacar as suas funções institucionais básicas de preservação da História, Patrimônio e 

Memória. Este trabalho pretende analisar como o MAI através dos seus funcionários criou 

relações com a comunidade local e como, ao longo da última década, estas relações se 

transformaram e transcenderam a simples atuação museológica e arqueológica. Para tal, será 

importante notar as mudanças ocorridas, também, nas instituições que tutelam o Museu e nas 

políticas públicas que ampliaram o seu quadro de Funcionários. 

 Desde a sua fundação em 1977 até 2009 o MAI tinha sua vinculação com o Governo 

Federal através do IPHAN, posteriormente com o Instituto Brasileiro de Museus [IBRAM], 

que determinou políticas específicas para museus e ampliou o número de funcionários dos 

mesmos por meio da realização de concursos. É a partir destas mudanças institucionais e 

adição ao seu quadro de funcionários que o MAI torna-se um importante ator político local, 
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assumindo o papel de mediador de conflitos entre a comunidade local e as diversas 

instituições existentes. Não obstante, por meio do Inventário Participativo em curso, também 

preserva a cultura da comunidade pesqueira que o cerca. 

 

Figura 1 - Localização do Museu de Arqueologia de Itaipu (a partir da plataforma Google Maps). 
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2 UM BREVE HISTÓRICO 

 2.1 Identificação do Museu e sua localização 

 

O Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI) está localizado no município de Niterói, 

cidade do estado do Rio de Janeiro. Ele fica na ponta do bairro de Itaipu, que também dá 

nome ao museu, e a alguns metros da Ponta da Praia de Itaipu. É impossível, principalmente 

no verão e fins de semana, ignorar que se está quase dentro da praia. O fluxo de banhistas é 

intenso e os guardadores de carro arvoram-se a cada automóvel que chega. Logo a sua frente 

há um estacionamento sempre cheio de carros, banhistas, guardadores e até alguns ambulantes. 

Nos seus fundos, encima-se o Morro das Andorinhas e há algumas casas lá construídas. Ao 

seu lado, já indo em direção à praia, está a vila de pescadores, com suas ruas estreitas e certos 

comércios. A construção barroca, do século XVIII, destaca-se em meio àquele caos, mas a sua 

entrada acaba ficando um pouco escondida devido a uma amendoeira que lhe faz sombra. 

Entrar no Museu pode até criar certa estranheza, pois o contraste com o lado de fora é 

tão grande, que parece termos entrado numa espécie de refúgio. Os seus pátios gramados e 

muitas vezes vazios, aquelas ruínas de pedra evidenciando a ancestralidade da construção e a 

solitária capela, um tanto centralizada, já nos remetem a hábitos de clausura e silêncio 

religioso. Contudo, não se consegue ficar alheio ao vozerio que vem da praia, muito menos ao 

cheiro de mar e peixe frito que dominam o ambiente.  

Por mais que pareça peculiar, a sua localização é estratégica, pois como seu nome já 

indica, a sua vocação ou criação tendem para a arqueologia. Isto deve-se ao fato de existirem 

três sítios arqueológicos na região à época da sua criação. Eram eles: os Sítios da Duna 

Grande, da Duna Pequena e o Sambaqui de Camboinhas. Dentre eles, apenas o Sítio da Duna 

Grande existe até hoje. Os outros dois foram destruídos pelo desenvolvimento imobiliário, 

mas trataremos disso mais tarde. É neste bairro, que teve seu processo de urbanização na 

segunda metade do sec. XX, que está o Museu. 
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2.2 Antecedentes do Museu 

 

Como disse anteriormente, o desenvolvimento urbano do bairro de Itaipu dá-se a partir 

da segunda metade do século XX e entender esta urbanização também é fundamental para 

entender a criação do museu e as questões que o envolvem. As construções mais antigas do 

bairro são a Igreja de São Sebastião de Itaipu e, justamente, as ruínas do antigo Recolhimento 

Santa Teresa onde está instalado o MAI, ambos edifícios erguidos no século XVIII.  

Talvez, tão antigo ou mais que isto, seja a presença de pescadores nas proximidades da 

praia e das lagoas, como demonstra Ferreira (2017), em visita à paróquia de São Sebastião de 

Itapu, em 1781, Monsenhor Pizarro já reconhece as propriedades piscosas daquela região e a 

presença de pescadores. 

Antes que passemos a esse processo de urbanização dado já no século XX, será 

importante fazermos um pequeno apanhado histórico da região e destas construções. Como os 

sítios arqueológicos já denotam, a região foi ocupada por povos sambaquieiros, mas a nós 

importa saber sobre o Recolhimento e seu entorno.  

 

2.3 O Recolhimento 

  

 O espaço onde está localizado o MAI são as ruínas remanescentes do Recolhimento 

Santa Teresa. Os recolhimentos eram os espaços, como o nome já indica, de recolhimento e 

até mesmo confinamento de mulheres. As causas mais comuns de recolhimento, como indica 

Martins
1

em seu artigo sobre o recolhimento de Santa Teresa, eram disputas conjugais entre 

marido e mulher. Os maridos, como forma de punição e até mesmo para afastar as suas 

mulheres do convívio social a fim de manter a sua honra, enviavam-nas para o recolhimento 

de Santa Teresa. Cabe aqui ressaltar, que à época da sua fundação e funcionamento, 

                                            
1 SOUZA, Willian Martins de. “Parece que não há sobre a terra um requerimento mais justo”: práticas de 

reclusão feminina no recolhimento de Itaipu (1764 – 1822) In: MAIA, Andrea Casa Nova e MORAES, 

Marieta de (Orgs.). Outras histórias: ensaios em História Social. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012, p. 51-71. 
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respectivamente de 1764 a 1822, Itaipu era uma região distante, e podemos dizer erma, da 

capitania do Rio de Janeiro e por este motivo a região tinha o nome de “Bandas d’álem”
2

. 

  

 A construção exata do recolhimento não fica clara na bibliografia analisada, mas como 

indica Souza (2008), podemos afirmar que o Recolhimento foi construído em homenagem a 

Santa Tereza, “a partir de uma capela erguida em 1721 e ligada à matriz da freguesia de São 

Sebastião de Itaipu”. Contudo, somente décadas após isto começa a receber as primeiras 

mulheres. Como indica Ferreira (2017), foi fundado em 1764, ano em que recebe suas 

primeiras recolhidas, por Manuel Francisco da Costa (pároco da matriz), Antônio José dos 

Reis Pereira e Castro (provisor do bispado) e Manuel da Rocha, sendo este último o religioso 

responsável pela administração do estabelecimento. Mesmo situado em um lugar ermo e 

distante, a localidade era movida por fazendas de cana-de-açúcar, pela comunidade de 

pescadores e por pequenos comerciantes à beira mar (Ferreira et al., 2014, p. 28). 

 

 O recolhimento foi fechado em 1822 e em 1833 transformado em asilo para menores. 

No minucioso trabalho de Ferreira (2017) não há qualquer informação sobre sua utilização 

durante o restante do século XIX. 

 

2.4 O Tombamento 

  

 As notícias documentadas que voltamos a ter do espaço são a partir do seu 

tombamento ou dos registros acerca dele. O processo de tombamento do antigo recolhimento 

Santa Teresa (atual Museu de Arqueologia de Itaipu) tem início em 1946, com carta 

endereçada pela diretoria técnica do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Dphan) ao então diretor Lúcio Costa (FERREIRA, 2017). O tombamento conclui-

se apenas em 1955. Durante esse período de 9 anos, há uma intensa disputa pelo local, pois as 

antigas ruínas do Recolhimento Santa Teresa haviam sido ocupadas pelos pescadores da 

região da Ponta da Praia de Itaipu e eram usadas como moradia, como local para tingimento 

                                            
2 A região hoje conhecida por Niterói denominava-se Bandas d’Além até 1819, quando o povoado local foi 

elevado à categoria de Vila Real da Praia Grande, graças à transferência da Corte real portuguesa para o 

Brasil em 1808. Em 1834, a Vila Real da Praia Grande torna-se capital da província do Rio de Janeiro e, 

finalmente, recebe a designação de Imperial Cidade de Niterói em 1835 (Motta, 1997, p. 170). 
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de redes, para celebração de batizados, casamentos e festas de São Pedro, principalmente a 

capela central do conjunto arquitetônico. Podemos ver essas mudanças e conflitos diretamente 

no trabalho de Maria de Simone Ferreira: 

 

O processo de tombamento das ruínas de Itaipu atravessa uma interessante 

reviravolta em termos de propriedade do imóvel e do terreno. Partindo do 

princípio previsto no Artigo 6º do DL 25/37, que trata do tombamento 

voluntário ou compulsório de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa 

jurídica de direito privado, a Dphan, sem identificar de imediato um 

proprietário das ruínas ou do terreno, realiza consultas às Prefeituras 

Municipais de Niterói e de Nova Iguaçu e ao Convento de Santa Teresa no 

Rio com o objetivo de esclarecer a quem pertenciam ou a quem teriam 

pertencido as ruínas. O único retorno indicando a propriedade do terreno 

partiu da Prefeitura de Niterói, no Ofício nº 90, de 28 de abril de 1948, 

assinado pelo prefeito José Ignácio da Rocha Werneck, que informava ao 

diretor-geral da Dphan “que as ruínas existentes junto à Praia de Itaipu estão 

em terrenos da Companhia Territorial Itaipu S.A.” (Arquivo Central do 

Iphan/RJ). 

 

 Por outro lado, os pescadores enviam ofício ao então diretor do Dphan contrariando a 

titularidade do terreno, que se encontrava em área de marinha: 

 

A Colônia de Pescadores Z-10-RJ (atual Z-7) envia a Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, em 16 de maio de 1950, um ofício, assinado por seu Presidente 

Luis Isidoro Leivas, acerca da titularidade do terreno como pertencente à 

Marinha e dá conhecimento do registro feito no 13º Ofício de Imóveis de 

Niterói pela Companhia Cidade Balneária Itaipu13 de documentos referentes 

a terrenos onde estavam as ruínas, e finaliza em tom de denúncia: “Essa Cia. 

se intitula proprietária das ruínas e da Igreja” (Idem). O mesmo Presidente 

solicita no Ofício nº 17, de 8 de julho de 1950, que a Dphan remeta-lhe a 

planta de situação das ruínas, reiterando que “as ruínas estão em grande parte 

encravadas em terrenos de marinha” (Idem).  
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 Essa série de conflitos que envolveu o tombamento e criação do Museu nas ruínas do 

antigo Recolhimento Santa Teresa demonstra a ambiguidade de postura do poder público, 

enquanto a Companhia Territorial de Itaipu disputava judicialmente a posse do terreno e 

consequentemente das Ruínas da época colonial. O Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Dphan) tinha estreita ligação com os pescadores e valia-se da sua 

comunicação para tomar posse do terreno. Após o tombamento das Ruínas, a postura do 

Dphan altera-se, pois uma vez tombado o espaço e havendo e desistência da Companhia 

Territorial de Itaipu na disputa pelo terreno, os pescadores que lá residiam e que até então 

pareciam ser aliados importantes do Dphan são expulsos do local com argumento da reforma 

para melhoria e manutenção daquele bem tombado. 

 

2.5 Criação do MAI e sua missão 

 

 É este contexto de conflito, de disputa pelo local e sua memória que dá origem ao 

tombamento do espaço onde está estabelecido o MAI. Do tombamento do espaço até a criação 

do museu passam-se mais de vinte anos. As ruínas do Recolhimento Santa Teresa são 

inscritas no Livro do Tombo em 8 de Janeiro de 1955 a pedido de Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, porém o museu só abre as suas portas em 22 de março de 1977. Durante este 

período começam a ser elaborados os planos de salvamento das ruínas e a conceitualização do 

que será o Museu. 

Edgard Jacintho da Silva é o indivíduo encarregado de tal incumbência, juntamente 

com Renato Soeiro, que ocupará o lugar de Rodrigo Melo Franco de Andrade à frente do 

IPHAN. Como apontado por Ferreira (2017), a criação de um museu de arqueologia em Itaipu 

vai cumprir diversas funções ligadas ao seu entorno. De início a salvaguarda das ruínas do 

antigo Recolhimento Santa Teresa, que por si só já constituíam um monumento a ser 

preservado por questões históricas e artísticas. Posteriormente, devido à sua localização 

estratégica, situado aproximadamente a trezentos metros do sítio arqueológico da Duna 

Grande e no mesmo bairro dos Sítios da Duna Pequena e Sambaqui de Camboinhas. Daí vem 

sua vocação arqueológica. Por fim, mas não menos importante, há também a preocupação 
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com a preservação da colônia de pescadores, que por seus meios de produção artesanais e 

modos de vida transformavam-na em um bem imaterial a ser mantido. 

Figura 2 Foto 20753: s/a (Antigo recolhimento de Santa Tereza atual Museu de Arqueologia de Itaipu – 

Itaipu/RJ. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Foto 54623: s/a (Antigo recolhimento de Santa Tereza atual Museu de Arqueologia de Itaipu – Itaipu-

RJ) 
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 É nesta paisagem distante e bucólica onde se gesta o MAI com a missão de 

salvaguardar os vestígios de um povo pré-histórico, do qual só temos notícia devido a essas 

pegadas materiais soterradas pelas marés e ventos, que fazem a areia cobrir a História. Uma 

“Banda d’Além”, onde eram levadas mulheres para o isolamento como forma de castigo. 

Lugar de uma lagoa e enseada tranquilas, propícias à pesca com métodos rudimentares. 

 Não obstante, reduzir a região e a criação do museu às suas características físicas 

naturais esconde todos os conflitos existentes. Desde o seu tombamento até à sua criação, este 

espaço é permeado por diversos tipos de gente com interesses conflitantes. De um lado o 

poder público representado pelo Dphan, querendo a preservação dos sítios arqueológicos, das 

ruínas do recolhimento e, a princípio, da cultura dos pescadores locais. Por outro temos a 

Companhia Territorial de Itaipu, “a mesma que se declarava proprietária das ruínas do 

recolhimento e que vinha se ocupando da urbanização da orla e, consequentemente, da 

destruição dos sítios arqueológicos ali existentes, como a Duna Pequena e o Sambaqui de 

Camboinhas” (Kneip, 1979, p. 52). A esta equação ainda se somam os pescadores e a sua 

colônia, que usavam o espaço como moradia e meio de socialização. Mesmo antes, à época do 

recolhimento, já ficava evidente o conflito entre homens e mulheres, numa sociedade 

dominada por eles. 

 Portanto, será fundamental vermos como serão desenvolvidas estas relações ao longo 

das próximas décadas, o funcionamento do Museu, as representações por ele legitimadas, o 

seu convívio com a comunidade que o cerca. Ao mesmo tempo em que Itaipu começa a 

transformar-se num bairro com urbanização acelerada e diversos interesses comerciais 

entrelaçam e marcam tais relações. 
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3 PRIMEIRAS DÉCADAS: ATORES, AÇÕES E CONFLITOS 

  

 3.1 O Bairro e sua urbanização 

 

 Como disse no capítulo anterior, é na segunda metade do século XX que se dá a 

urbanização do bairro de Itaipu e isto marca a região, os seus habitantes e, obviamente, o 

Museu. Para podermos falar sobre os primeiros anos do Museu, compreender o que se passou 

a sua volta, torna-se extremamente relevante.  

 De acordo com Ferreira (2017), apesar de já existir ligação com o centro de Niterói 

através da abertura de uma estrada ligando a Itapu em 1923, a qual leva hoje o nome de 

Estrada Francisco da Cruz Nunes, a travessia era tortuosa devido à extensão de dezoito 

quilômetros e o terreno entrecortado por montanhas. Somente na segunda metade dos anos 

quarenta um projeto de urbanização para o local ganha corpo, nome e aprovação Municipal da 

Prefeitura de Niterói, levando o nome de Cidade Balneária Itaipu.  

 Entretanto, o plano de urbanização não seguiu adiante e só foi retomado após a 

compra da Companhia Territorial de Itaipu pelo Grupo Veplan-Residência, em 1973. Ainda 

assim, houve contendas entre os moradores da região, especificamente os pescadores, e a 

empresa quanto à posse do terreno. Como apontado por Ferreira(2017), os terrenos haviam 

sido aforados aos pescadores em um decreto de 1940, para desenvolvimento das suas 

atividades e moradia, mas em 1946 outro Decreto-Lei altera essas disposições e permite a Cia. 

Territorial de Itaipu registrar os terrenos, inclusive os pertencentes à Marinha, em cartório e 

junto à União. Importante lembrar que essa posse foi um dos entraves para o tombamento das 

ruínas e posterior abertura do MAI. 

 A urbanização dá-se efetivamente no começo dos anos setenta, mesma década de 

abertura do MAI. Lima (1992), em sua pesquisa sobre os pescadores de Itaipu na década de 

setenta, já destaca como o processo de urbanização afeta a população local de pescadores ao 

lotear todas as áreas do entorno das lagoas de Itaipu e Piratininga e remover os antigos 

moradores. Excetua-se aqui a área da ponta de Itaipu, próximo ao Morro das Andorinhas, 

onde hoje está localizada a vila de pescadores e o próprio MAI. 
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 Podemos observar, também, que essas remoções não são feitas de maneira 

compulsória segundo relatos de pescadores vivos na época. Mestre Cambuci, por exemplo, dá 

o seguinte relato: 

 

A Veplan realmente não tirou ninguém, inclusive meu pai ganhou um 

terreno, todo mundo, ela não sacaneou ninguém, quem queria dinheiro foi 

indenizado em dinheiro, quem quis terreno. Tem pescador aí com terreno 

que vale mais de 200 mil, o terreno do meu pai lá no Engenho do Mato, onde 

mora minha irmã, pra dizer a verdade não vale menos de 200 mil, perto da 

estrada, naquele calombozinho. (Souza, Aureliano Mattos de. Cambuci. 

Entrevista concedida a Maria De Simone Ferreira. Niterói, 12 jul. 2016).  

 

 Há outros relatos que corroboram tal afirmação, mas não podemos deixar de ver, que o 

objetivo era o que se convencionou chamar a “gentrificação” do bairro. Assinalado por Lima 

(1992), o bairro começou a ser ocupado por casas de alto padrão, pelas camadas mais 

privilegiadas da população, que buscava praias ainda não poluídas como outras do centro de 

Niterói e do Rio de Janeiro. 

 Este processo leva a maior parte da população a sair das proximidades da praia e das 

lagoas, e os pescadores são os mais afetados por esse processo, sendo realocados em bairros 

vizinhos como o Engenho do Mato, Terra Nova, Rio do Ouro e outros. Contudo, não bastou a 

expropriação das terras e realocação em partes distantes da cidade, a Veplan e seus tratores 

seriam ainda responsáveis pela construção de um canal permanente entre a Lagoa de Itaipu e 

o mar diminuindo assim a sua extensão e profundidade.  
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Figura 4     Figura 5 

 

Figura 4 - Foto 79075: Dr Jacintho (Antigo recolhimento de Santa Tereza, Dunas Sambaqui e dependências do 

MAI – Itaipu/RJ – 1976) 

 

Figura 5 - Praia e Lagoa de Itaipu, [196-?], autoria Ruy Lopes (Arquivo MAI) Local onde foi construído o canal 

permanente  

 

  

 Ferreira (2017) avalia, segundo o relato de pescadores, que o canal não só degradou a 

Lagoa de Itaipu, como também transformou uma praia em duas e em duas a população se 

dividiu. Do lado de Itaipu ficaram os antigos moradores, com raízes no local e, boa parte, 

pescadores. Do outro formou-se um bairro de classe média alta, que hoje chama-se 

Camboinhas.  

 Desta maneira a expansão imobiliária do local foi trazendo as suas consequências. 

Além de alterar definitivamente a paisagem do lugar, foi trazendo novos moradores para o 

local pouco ou nada identificados com a história e a cultura a população local. A Lagoa de 

Itaipu, que outrora era local de pesca, fica poluída e assoreada. A Praia de Itaipu fica restrita a 

oitocentos metros, quando inicialmente tinha três mil e quinhentos.  
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3.2 Os Primeiros anos do MAI 

 

 A abertura do museu ocorre justamente em meio a estas mudanças urbanas de Itaipu, à 

expansão do bairro. Lembremo-nos que nos anos setenta vivíamos em plena Ditadura Militar 

e o MAI, bem como a região, não sairiam ilesos dos anseios desenvolvimentistas do regime.  

 O MAI é inaugurado em 1977, mais de trinta anos após as primeiras tratativas para o 

seu tombamento. Como citado no capítulo anterior, o MAI nasce como museu monumento e 

tem como finalidade a salvaguarda das ruínas, dos sítios arqueológicos e da cultura da 

população local. Entretanto, o seu projeto também previa a extensão científica, através da 

criação de um laboratório de arqueologia em convênio com a Universidade Federal 

Fluminense, que nunca aconteceu. 

 O Museu passa a operar sob a coordenação de Maria Lúcia Goulart, cedida pelo 

Museu Nacional e Lina Kneip, Arqueóloga e também funcionária do Museu Nacional. Além 

delas, o quadro funcional contava com um zelador e dois seguranças cedidos pela prefeitura 

de Niterói. É com este quadro exíguo de funcionários que se abrem as portas do Museu de 

Arqueologia de Itaipu. 

 Levando à risca o seu nome vocacional, a primeira exposição do MAI “Abordagens da 

Arqueologia Brasileira”, utilizava vestígios do Sambaqui do Forte de Cabo Frio. Toda a 

coleção exposta era pertencente ao Museu Nacional, segundo Araujo (2015), e não continha 

nada oriundo dos Sítios arqueológicos locais o que já denota um certo esquecimento ou, 

mesmo, negligência com a região. Cabe aqui ressaltar, que o MAI foi estabelecido como um 

museu regional. Houve ainda mais duas exposições temporárias: “Arte Rupestre no Brasil” e 

“Blocos Testemunhos”. 

 Com um quadro escasso e variável, o MAI passa por diversas aberturas e fechamentos 

entre os anos de 1978 e 1979, mas ainda assim cumpre um dos seus papeis, o de atendimento 

à comunidade. Contudo, como podemos notar na descrição feita por Araujo (2015), das 11 

atividades desenvolvidas, 9 foram para cursos universitários e 2 para grupos escolares 

infantojuvenis, deixando de lado a comunidade mais próxima, que é a dos pescadores. 

 Entre os anos de 1980 e 1982 o museu fecha as suas portas por falta de equipe e para 

mais obras de restauro na estrutura. Na sua volta é inaugurada a sua segunda exposição 

permanente: “Aspectos da pré-história do Rio de Janeiro na faixa litorânea compreendida 
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entre Niterói e Cabo Frio”. A reabertura do museu e esta exposição me levam a formular 

algumas questões devido, novamente, à procedência dos objetos e às indagações feitas por 

Maria de Simone Ferreira
3
. 

 Museus são lugares de memória, de preservação de patrimônio, mas, acima de tudo, 

são espaços de legitimação de discursos e objetos. Citemos um exemplo simples, como as 

pinturas históricas do fim do século XIX início do século XX.  Quadros como a Primeira 

Missa no Brasil, de Victor Meirelles, Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo ou 

Fundação de São Paulo, de Antônio Parreiras. 

 Todas essas representações estão expostas em museus, fazem parte de livros de história, mas 

são apenas narrativas pictóricas de um discurso que pretende se legitimar.  

 Seguindo estas premissas, podemos analisar a segunda exposição permanente ou de 

longa duração do Museu de Arqueologia de Itaipu. Nela, como observado por Ferreira (2012), 

há 83 objetos, dos quais 64 pertencem ao Museu Nacional, 10 ao Instituto Brasileiro de 

Arqueologia e apenas 9 da coleção do próprio MAI. Ferreira (2012) ainda destaca que destas 

nove peças pertencentes ao MAI, só o bloco testemunho tem datação e procedência indicadas, 

ficando as outras oito peças listadas como Coleção didática/sem referência. 

 Em seu trabalho, Ferreira (2012) atribui esta negligência ou falta de procedência das 

peças, como sendo uma disputa interna do campo da Arqueologia, que pretendia se firmar 

enquanto ciência e as peças da coleção do MAI haviam sido coletadas por um arqueólogo 

amador, Hildo de Mello Ribeiro
4
, que também dá nome à coleção.  

 Por mais que possamos atribuir este esquecimento a uma disputa por legitimidade no 

campo científico, é inevitável notar como o MAI, no conjunto de suas atividades, privilegia o 

discurso acadêmico em detrimento do saber local. Poderíamos fazer uma exceção à pesquisa 

                                            
3 FERREIRA, Maria de Simone. Museu de Arqueologia de Itaipu: camadas de memória de um palácio em 

ruínas. Anais do Encontro Regional de História da Anpuh-Rio,2012.  

 

4 Hildo de Mello Ribeiro foi agente federal de fiscalização da pesca e morador de Itaipu. Devido ao seu 

empenho em salvaguardar os vestígios arqueológicos desnudados pela chuva e pelos ventos nos Sítios da 

região foi-lhe outorgado o título de Arqueólogo Amador pelo IPHAN e através de seu presidente, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, deram-lhe a incumbência de zelar pelas Dunas e Ruínas do Recolhimento, podendo 

e devendo tomar providências junto à polícia para informar irregularidades. Devido a estas funções torna-se 

também colaborador do MAI, mas nunca possuiu vínculo de trabalho. 
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de salvamento da Duna Pequena e do Sambaquis de Camboinhas, conduzida por Lina Kneip 

em 1979, mas este salvamento também não foge à lógica desenvolvimentista da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Decapagem no sítio arqueológico Duna Pequena, 1979, autoria L.M. Kneip. 
 

 O salvamento foi feito emergencialmente, pois a sede urbanizadora da Veplan já 

ameaçava destruir os locais sem que se fizesse um resgate mínimo dos artefatos ali presentes. 

Por isso, Seu Chico, pescador emblemático da região, critica duramente a ação em entrevista 

concedida a Maria de Simone Ferreira: 

 

A Lina ela foi, ela veio pra Itaipu pra pesquisar a Duna lá em Camboinhas... 

(...) E foi uma coisa assim bem complicada, que ela pesquisou a Duna com 

pouco tempo, né? Foi uma pesquisa muito rápida. Foi um salvamento, não 

sei como é que o arqueólogos entende isso. Mas se era um sambaqui, o 

governo federal poderia ter parado a obra em cima da Duna, né, se ela fosse 

importante. Isso não era importante, não precisava salvar, na minha opinião. 

(...) E salvar da maneira que foi salvo, sem material de verdade, eu acho que 

não é importante. (...) No livro, ela diz que foi da Veplan, esse troço todo, se 

foi patrocinada pela Veplan pra fazer aquilo, com trator, esse troço todo, eu 

acho que não teve nenhum... Aquele material, o valor dele é muito pequeno 

porque foi muito misturado, porque teve ajuda de um trator pra fazer a 

escavação (Souza, Jorge Nunes de. Seu Chico. Entrevista concedida a Maria 

De Simone Ferreira. Niterói, 11 jul. 2016). 

 

 Observamos como há um descompasso entre os discursos e as ações, mais que isto, há 

uma invisibilidade da população local. Mais adiante trataremos disso com um pouco mais de 
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detalhe, mas agora voltemos às exposições e funcionamento do MAI nas três primeiras 

décadas. 

 Como mencionado anteriormente, a segunda exposição de longa duração do MAI é 

montada em 1982, ocasião da sua reabertura, e fica em cartaz 27 anos, sendo renovada em 

1994, mas sem alterações no seu conteúdo. Araujo (2015) destaca que as atividades do MAI 

ficaram voltadas para cursos de cerâmica, desenho e pintura, havendo também algumas 

apresentações musicais entre os anos de 1983 e 1992. 

 Talvez seja injusto assumir que o MAI não cumpria as suas funções ou relegava a 

comunidade por falta de vontade dos seus funcionários. Como afirma Vera Gigante
5

 em 

entrevista a Pedro Colares da Silva Heringer:  

 

Não, acho que desde sempre foi uma preocupação do museu, a Duna, que é 

considerado o acervo né, vamos dizer assim, do museu. Só que por falta 

tudo’, de recursos humanos, materiais e enfim, de todas as dificuldades que 

você sabe, ficou muitos anos ainda a gente aqui trabalhando e uma coisa 

meio (+) meio’ capenga né (+) e a gente observando que havia de um 

trabalho principalmente educativo para que a gente pudesse trazer a 

sociedade, seduzir a sociedade e que a partir daí houvesse realmente o 

trabalho de preservação.(Gigante, Vera. Entrevista concedida a Pedro 

Colares da Silva Heringer, 2014) 

 

 A antiga Diretora Administrativa ainda argumenta que a falta de funcionários, não 

ultrapassando a quantidade de cinco funcionários até 2010, era outro fator que impedia a 

ampliação do trabalho do museu (Idem). Portanto, durante as suas primeiras décadas, o MAI 

passa por problemas na estrutura funcional, questões de falta de representatividade das 

questões locais e algumas aberturas e fechamentos devido a essas questões. Paralelamente a 

tudo isso, algum tipo de relação se desenvolve com a população local e é esse ponto que será 

tratado a seguir. 

 

                                            
5 Vera Gigante trabalhou no MAI entre 1994 e 2011. Entre 1996 e 2010 ela desempenhou a função de 

Diretora Administrativa. 
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3.3 Atores, entraves e conflitos 

 

 Foi falado anteriormente sobre as vozes e discursos dissonantes entre os atores 

envolvidos ou afetados pelas atividades do MAI, seja nas questões de representatividade, de 

ações concretas e, mesmo, omissões. É crucial relatar sobre alguns desses atores e os entraves 

e conflitos em que eles se envolvem, pois essa historicidade está presente nas observações 

feitas neste trabalho. 

 Foram relatados, anteriormente, alguns conflitos e entraves. A criação do próprio MAI 

já é fruto de um conflito por causa da posse das ruínas do antigo Recolhimento. Por um lado, 

a Companhia Territorial de Itaipu, com apoio da prefeitura e escorada em leis federais registra 

a posse do terreno, reivindicando-o judicialmente. Por outro, os órgãos federais de 

preservação, na época o Dphan, recorrem às comunicações dos pescadores, que denunciavam 

a instalação de um gerador elétrico no interior das ruínas (ARAUJO, 2015). Posteriormente, é 

evidenciada uma mudança de postura do órgão após a desistência da Companhia pela posse 

do terreno, achando um descalabro os pescadores habitarem as ruínas (Idem) [já está citado 

acima]. Isto leva à expulsão dos pescadores do local, que era mais que uma moradia, era um 

espaço de convívio social. Portanto, estabelecem-se conflitos entre o setor público, o setor 

privado e a sociedade civil organizada. 

 Não obstante, após a criação do MAI veem somar-se atores e mais conflitos. O já 

citado Hildo de Mello Ribeiro, conhecido como Seu Hildo em Itaipu, demonstra ser 

personanon grata tanto para a primeira administração do MAI, quanto para a comunidade de 

pescadores. Ainda assim foi eternizado dando nome à coleção do MAI. No seu detalhado 

trabalho, Ferreira (2017) demonstra como Seu Hildo não tem o apreço dos pescadores, da 

Veplan e nem dos gestores do MAI. Sobre sua querela com Lina Kneip, Ferreira (2017) diz 

que a arqueóloga não o via como um arqueólogo amador de valor, como o Padre Rohr, que 

tinha conhecimento sobre os utensílios e praticas dos povos Sambaquieiros, delimitando a sua 

função a fiscal (Idem). 

 Já o seu relacionamento com a colônia de pescadores e a sua atuação como fiscal das 

Dunas pode ser exemplificado pelo depoimento do Seu Chico: 

 



28 

 

 

 

Ele era um funcionário público federal que foi colocado aqui pelo Ministério pra 

tomar conta dos pescadores e controlar os pescadores, que era assim que era 

colocado os interventores da época, e essas coisa tinha que entregar a ele. Que era 

assim uma pessoa que andava armado, coisas assim... Então tinha que entregar a ele, 

se achasse alguma coisa, tinha que entregar a ele, qualquer coisa assim diferente. A 

orde era entregar. (...) A gente tinha essas dificuldades com o museu, e com a 

direção da Colônia, porque não trabalhava pra defender o pescador, mas os 

interesse... Que ele era um funcionário público, não tinha envolvimento com a pesca, 

não queria ter também, ele era um funcionário público, ex-combatente, com neurose 

de guerra dele lá, que realmente deixa sequela, né, uma coisa complicada (...) Aí, eu 

sei que foi uma relação muito ruim, né, com o interventor e com o museu. Então 

essa relação aí dessa época era muito ruim (Souza, Jorge Nunes de. Seu Chico. 

Entrevista concedida a Maria De Simone Ferreira. Niterói, 11 jul. 2016). 

 

 Contudo não era só Seu Hildo e a Veplan que entravam em conflito com os pescadores, 

o próprio MAI fazia isso, pois como relata Pedro Heringer
6
 “por o museu ter sido do IPHAN 

durante muito tempo, só passar para o IBRAM em 2009, quando o IBRAM é criado, o museu 

sempre foi uma ponte de fiscalização do IPHAN”
7

. Podemos destacar nessa atuação do 

IPHAN juntamente ao MAI, a questão da luz elétrica como relatado por Seu Chico: 

 

A relação com o museu era nenhuma, né? A relação não era nenhuma... A 

relação com o museu era pior possível, né? Sem camuflagem nenhuma, 

porque o museu nunca foi neutro em Itaipu, né? O museu sempre foi uma 

coisa ruim em Itaipu. Aí o que acontecia com a gente? Em 89 nós tentamos 

colocar a Luz em Itaipu. A luz vinha só até aqui a praça em frente ao museu. 

Aí em 89 a gente comprou 21 postes e pagou a fiação e tentamos colocar. O 

museu paralisou a obra porque não queria luz aqui dentro, mas tinha luz no 

museu. Com isso nós tivemos que recorrer a um amigo nosso, um general. O 

general Vasconcelos. Ele era Ministro do Exército, e aí, depois de um bom 

tempo, conversamos com a filha dele e nós desembargamos a coisa via o 

                                            
6 Pedro Heringer trabalhou no MAI de 2007 a 2015, tendo uma pequena interrupção em 2010. Entrou 

como estagiário em 2007, em 2010 assume a vaga de museólogo através de concurso e, de 2013 a 2015, assume 

interinamente a Direção. 

7 Heringer, Pedro Colares da Silva. Entrevista concedida a André Filipe Teixeira Denis, Niterói, 2017.  
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Ministério do Exército. O ministro do exército falou com o Ministro da 

Cultura e esse troço todo. Aí a gente desembargou via Ministro do Exército. 

Quer dizer, o Museu, além de, não só, derrubava nossas casas, como também 

parava as obras de melhoria para a vila. Como esse caso da iluminação 

pública. Da iluminação pública não... da energia elétrica para as casas, que 

não teve energia pública. Depois de 10 anos que nós conseguimos botar a 

iluminação pública. Aí quer dizer, essa relação do museu com a gente era 

ruim, era péssima. (Souza, Jorge Nunes de. Entrevista concedida a Mirela 

Leite de Araujo, Niterói, Junho de 2015.) 

 

 Como podemos notar, a região da ponta de Itaipu é povoada por conflitos, muitos dos 

quais originados pela existência do MAI ou sua omissão, já que é o único órgão federal da 

região. A seguir tentaremos ver como o MAI vai se transformar numa ponte, num facilitador e, 

até, criar laços afetivos com o a população e seu entorno. 
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4 UM MUSEU EM TRANSFORMAÇÃO 

 

 4.1 Um passeio pelo campo 

 Nos capítulos anteriores pareço ter sido mordaz com o MAI, mas para demonstrar a 

sua transformação era necessário desvelar um pouco da sua História. Conheci este Museu há 

pouquíssimo tempo e tenho certeza que nada mais sou que um outsider. Não no sentido 

estabelecido por Elias (1994), pois não começo a me estabelecer, mas em um sentido daquele 

que não é dali, que faz uma observação participante e, mesmo assim, não se integra ao grupo. 

Por mais que o MAI e os trabalhos que fui contratado para lá fazer tivessem um fim 

profissional, o que vi e experimentei mudaram a minha percepção de um Museu. 

 De maneira inevitável fui arrastado para a pesquisa no campo da museologia e suas 

concepções. Ver como se transformaram as suas premissas e o próprio campo e tentar usar um 

Fio de Ariadne para comungar o que eu via com aquilo que era pensado. Nesta jornada para 

conhecer um outro campo fui esbarrando em coisas que já intuía a priori, mas que já estavam 

estabelecidas na prática. 

 As grandes bases de sustentação deste trabalho, como já deve ter ficado claro, são os 

trabalhos de Pedro Heringer, Mirela de Araujo
8
 – embora ela prefira Mirela Leite – e Maria 

de Simone Ferreira
9

. Os três são formados em Museologia pela UNIRIO. Portanto, as 

discussões teóricas deste campo científico permeiam o trabalho dos três e parecem-me vitais 

na transformação do MAI, já que os três tiveram ou têm a sua trajetória profissional atrelada 

ao Museu de Arqueologia de Itaipu. 

 Há dois pontos chaves dentro das discussões museológicas abordadas pelos três ou, 

como eu prefiro chamar, pontos de virada, ruptura e extensão dos museus, tanto interna 

quanto externamente. As discussões realizadas em dois encontros específicos do Conselho 

                                            
8 Mirela Leite de Araujo é funcionária do IBRAM desde 2010, em 2013 assume como museóloga do 

MAI, cargo que ocupa até hoje. 

9 Maria de Simone Ferreira é técnica em Museologia do IBRAM, atuou no Museu de Arqueologia de 

Itaipu de 2006 a 2012, tendo dirigido a instituição de 2009 a 2012. Desde 2012, atua na Reserva Técnica do 

Museu Histórico Nacional. 
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Internacional de Museus (ICOM). A primeira, em 1972, realizada em Santiago do Chile é o 

resultado de uma mesa redonda que altera as disposições e atribuições dadas aos museus.  

Nela cunha-se o termo Museu Integral
10

, onde fica clara a intensão de extrapolar os muros do 

Museu, as preocupações com uma sociedade já em rápido desenvolvimento e desigual, a 

necessidade de buscar soluções interdisciplinares e mediadas pela sociedade. Há dois pontos 

nas decisões gerais de extrema importância frisar e destaco-os a seguir, os pontos 2 e 5: 

 

2. Que os museus devem intensificar seus esforços na recuperação do 

patrimônio cultural, para fazê-lo desempenhar um papel social e evitar que 

ele seja dispersado fora dos países latino-americanos; 5. Que os museus 

devem criar sistemas de avaliação que lhes permitam determinar a eficácia 

de sua ação em relação à comunidade;( MESA-REDONDA DE SANTIAGO 

DO CHILE ICOM, 1972). 

Estas premissas já estão presentes na idealização de Renato Soeiro faz do museu, 

como aponta Ferreira(2017). Contudo, como pudemos ver ao longo dos capítulos anteriores, 

tais disposições não foram postas em prática.  

 Estas resoluções de Santiago vão ser consolidadas doze anos depois na Declaração de 

Quebec
11

 que leva o nome de “Princípios de Base de uma Nova Museologia” e engendra a 

criação do Movimento Internacional por uma Nova Museologia (Minom) no ano seguinte. 

Como apontam Gouveia e Perreira(2016), estes movimentos e resoluções são resultado de 

uma percepção crítica em relação aos museus devido a estudos como os de Pierre Bourdieu 

sobre o campo da Arte e o perfil dos visitantes de Museus. Daí surge o termo ecomuseu, que 

como elas apontam é “pensado como um museu para ser experimentado, diz respeito à 

possibilidade de um grupo de pessoas (uma comunidade, vizinhança, bairro) ser responsável 

pela escolha e gestão de seu patrimônio, em favor da manutenção do território”(GOUVEIA E 

PEREIRA, 2016, P.729). 

                                            
10 Para mais detalhes sobre essas resoluções ver Anexo 1. 

11 Para mais detalhes ver Anexo 2.  
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 No Brasil, a reverberação desses movimentos de crítica e questionamento do papel dos 

museus vai criar uma vertente teórica chamada de Museologia Social. Esta vertente não se 

define por um conjunto de normas e metodologia, mas pela “centralidade que as questões 

sociais têm na vida objetiva das instituições”(GOUVEIA E PEREIRA, 2016, P.729). Portanto, 

esta corrente caracteriza-se pela importância dada às questões sociais que envolvem os 

museus, ou seja, a sua comunidade. Nesta perspectiva, é criada a Rede de Museologia Social 

do RJ em 2013
12

, da qual o MAI faz parte. 

 Não cabe aqui estabelecer um tratado sobre o campo da Museologia, que possui 

diversas vertentes e ocupações. Cabe apenas elencar os indícios que levaram à transformação 

do museu ou tornar-se um museu em transformação. Por isso, é importante termos em mente 

essas mudanças e vertentes no campo museológico, que influem na sua postura, mas há 

questões políticas, que veremos adiante, conjugadas nessa transformação. 

 

 

4.2 A mudança nas políticas públicas e instituições 

 

 Se por um lado, as críticas e mudanças no campo da Museologia começam nos anos 

sessenta, setenta e oitenta, o seu reflexo em políticas públicas efetivas, no Brasil, só vai 

ganhar corpo ou vir à tona nos anos dois mil. Somente em 2003, é lançado o primeiro Plano 

Nacional de Museus (PNM). Nas palavras de Pedro Heringer: 

 

Eu acho que, primeiramente, é uma importância de afirmação do campo, né? 

Quando o campo dos museus passa a ser um campo bem definido, tem uma 

política estruturada, tem plano de trabalho, tem eixos temáticos... ele passa a 

trabalhar. Ele passa a ser um campo reconhecido e é a partir disso que ele vai 

trabalhar. (Heringer, Pedro Colares da Silva. Entrevista concedida a André 

Filipe Teixeira Denis, Niterói, 2017.) 

 

                                            
12 Para mais detalhes sobre a Rede de Museologia Social do RJ ver o recente trabalho de Juliana Leite 

Tavares Veiga. A Experiência da rede de Museologia Social do RJ no fortalecimento de políticas de direito à 

memória das comunidades. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação Cultura e 

Territorialidades PPCULT, da Universidade Federal Fluminense. 
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 Nos princípios orientadores, como destacam Gouveia e Pereira (2016), já estão 

assumidos compromissos como respeito à diversidade do povo brasileiro e estímulo à criação 

de museus comunitários, ecomuseus e museus locais. Demandas estas, que já havíamos visto 

no campo da museologia décadas atrás.  

 No seu escopo há também o incentivo à criação de sistemas estaduais e municipais de 

museus, cadastro e inventário dos museus e suas condições Brasil a fora, cursos de 

capacitação e, obviamente, concursos públicos para admissão de novos funcionários. 

Inaugura-se, portanto, uma nova perspectiva para os museus brasileiros. Gouveia e Pereira 

(2016) ainda observam, que dos sete eixos organizadores da PNM, nenhum deles se desdobra 

para uma ação mais social dos museus e, como demostra o relatório do biênio 2003-2004, os 

museus têm um desempenho pouco eficaz de sua função social. 

 É através destas políticas que em 2006 é admitida a primeira museóloga do MAI, 

Maria de Simone Ferreira. Como ela mesma descreve, o “concurso público do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 2005 representou um bafejo de novos 

servidores na instituição após mais de duas décadas sem absorver qualquer funcionário nessa 

condição”(FEREIRA, 2017, p. 15). 

 As políticas públicas para o setor vão se ampliando, havendo um novo PNM em 2007, 

até culminarem na promulgação de uma legislação específica, em Janeiro 2009, para os 

museus, coisa inexistente até então. A Lei nº 11.904/2009 estabelece nos seus princípios 

fundamentais, entre outras coisas, a promoção da cidadania, o cumprimento do papel social, 

respeito e valorização da diversidade cultural. Como observam Gouveia e Pereira (2016), o 

eixo central dessa legislação é o cidadão e a sua capacidade de viver em uma sociedade 

diversa. É claro que a legislação por si só não é capaz de transformar a realidade dos museus e 

a sua relação com a sociedade. Isso depende da especificidade de cada instituição, dos 

indivíduos envolvidos e da sua realidade objetiva. Contudo, como apontado anteriormente, 

estamos buscando os indícios que transformaram a ação social do MAI. 

 Ainda no ano de 2009 há outro evento que precisa ser destacado: a criação do Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM). Com o PNM de 2003 havia sido criado um departamento 

subordinado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) chamado 

Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU), que, como o nome já indica, ocupava-
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se de museus e centros culturais. Contudo, como afirma Mirela Araujo
13

, a vinculação ao 

IPHAN ainda deixa muito presentes questões como a fiscalização, preservação e patrimônio. 

A criação do IBRAM, como autarquia independente, ocupada exclusivamente dos museus 

cria novas possibilidades, linhas de ação e postura, como podemos ver no depoimento de 

Stélvio Figueiró
14

, que migra do IPHAN para o IBRAM. 

 

Ficou mais ou menos assim... o pessoal lá vai para a rua, vai punir, vai 

prender, vai fiscalizar as peças que não podem sair do país. Isso era a função 

do efetivo do IPHAN. E nós do IBRAM não faríamos mais isso. Inclusive a 

gente passou a ter uma postura mais bacana com relação às comunidades, 

com relação aos entornos...(Figueiró, Stélvio. Entrevista Concedida a Mirela 

Leite de Araujo. Niterói, 2014). 

 

 Além de alguns funcionários do IPHAN migrarem para o recém-criado IBRAM, há 

também a abertura de um Concurso Público para preenchimento de vagas na Instituição. Isto é 

determinante nas transformações que veremos a seguir, pois como vimos no depoimento de 

Vera Gigante, até 2010 o quadro funcional do MAI nunca passou de 5 funcionários. A partir 

de 2010, o quadro amplia-se, chegando a 23 funcionários, sendo 15 terceirizados e 8 

servidores técnicos.  

 Doravante, veremos como estas questões teóricas, políticas e práticas se desdobram 

para criar novos laços e relacionamentos. 

 

4.3 Passos de um museu em transformação 

 

 Nas entrevistas realizadas para efetuar este trabalho, alguns marcos são assinalados 

como de fundamental importância para a transformação do MAI. Já vimos influências teóricas 

e de políticas públicas, passaremos agora aos desdobramentos em ações concretas e aos seus 

resultados. 

                                            
13 Araujo, Mirela Leite de. Entrevista concedida a André Filipe Teixeira Denis. Niterói, 2017.  

14 Stélvio Figueiró trabalha no MAI desde 2008. Trabalha como servidor público no Ministério da Cultura 

desde 1979. 
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 A primeira ação registrada com a temática do lugar é um projeto educativo elaborado 

em 2000 chamado Caniço e Samburá em pareceria com o Laboratório de Educação 

Patrimonial (LABOEP) da Universidade Federal Fluminense. Como o nome já denota, a 

pesca é um dos temas abordados no conteúdo. Samburá é o nome dado ao cesto de palha 

utilizado para deixar o pescado do dia e caniço é outra denominação para vara de pescar.  

 O projeto não se restringia à temática da pesca e propunha” discussões 

contemporâneas sobre o patrimônio natural, cultural e arqueológico e novas metodologias de 

uma pedagogia interativa para museus e lugares de memória”
15

. Portanto, já existem 

preocupações na elaboração desse projeto que transcendem os muros do museu, como a pesca 

e seus petrechos, o monumento natural e arqueológico que é a Duna Grande e, principalmente, 

a memória local.  

 Araujo (2015) destaca que a ação educativa teve muita procura de professores e foi 

amplamente usada, mas devido ao seu formato e ao surgimento da internet, tornou-se 

desatualizado, pois o material consistia em um samburá, que era retirado pelos professores, 

contendo fitas cassete sobre o MAI, depoimentos de pescadores e apostilas sobre arqueologia, 

com o intuito de informar sobre as possibilidades de visita a serem feitas.  

 Este é um dos primeiros fatores de aproximação do MAI com a comunidade de 

pescadores, como aponta Pedro Heringer, pois eram os próprios pescadores que faziam parte 

das visitas e demostravam aos grupos suas técnicas de pesca. Lembremo-nos do depoimento 

dado por Seu Chico a Araujo (2015), que a “relação com o museu era nenhuma”, “que o 

museu sempre foi uma coisa ruim em Itaipu
16

. 

 Portanto, é a partir das ações educativas que o MAI começa a se aproximar da 

comunidade local e a integrar o sítio arqueológico da Duna Grande, definitivamente, como 

parte do seu acervo, se é que podemos nominá-la assim. Não obstante, o projeto citado foi 

levado adiante pelo LABOEP, pois o MAI ainda sofria de grande carência de funcionários. 

Stélvio Figueiró afirma que somente em 2008 começa a se estruturar um setor educativo no 

MAI. 

 Outro ponto fundamental de aproximação, como relata Pedro Heringer: 

                                            
15 Projeto de Reestruturação Caniço e Samburá. Arquivo Técnico do MAI. 

16 Souza, Jorge Nunes de. Entrevista concedida a Mirela Leite de Araujo, Niterói, Junho de 2015. 
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Quando a Maria de Simone chega, se não me engano em 2006, tem uma 

proposta de aproximação mais bem detalhada, não só com os pescadores mas 

também com as entidades da região como o Parque Estadual da Serra da 

Tiririca, algumas escolas fundamentais ali de perto, mas eu acho que a 

aproximação mesmo com os pescadores começa com a Maria de Simone, que 

foi diretora antes de eu assumir como interino, né? E ela começa algumas 

ações para tentar entender melhor qual era o contexto, aonde que o museu 

poderia se inserir nesse contexto e, de fato, cumprir o papel, né, de 

desenvolvimento social que o museu tem ou deveria ter, né? Então, acho que a 

aproximação começa aí.(Heringer, Pedro Colares da Silva. Entrevista 

concedida a André Filipe Teixeira Denis, Niterói, 2017.)  

 

 Relatado textualmente em sua tese, Ferreira (2017) encontra um local confuso e 

desconhecido ao lançar-se sobre os arquivos e a história do local. Nota a proximidade que os 

pescadores tinham com o espaço e todos os conflitos que já relatamos anteriormente. É sob 

sua direção que é inaugurada uma nova exposição de longa duração no MAI e pela primeira 

vez em sua história, uma exposição onde o MAI e seu acervo são os protagonistas da mostra. 

Maria de Simone Ferreira é responsável pela curadoria, coordenação geral e projeto 

expográfico. 

 

    Figura 7:Percursos do tempo, 2010, sem autoria (Arquivo MAI). 
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Há diversas questões a serem assinaladas nesta exposição, começando por seu nome 

e tema Percursos do Tempo – Revelando Itaipu, já nos indica que a temática principal é o 

local e a passagem de tempo. Nas mostras anteriores a abordagem era muito abrangente, 

quase ignorando o território onde o museu está instalado, e o acervo proveniente de outros 

museus e Instituições. Além disso, é a primeira mostra de longa duração que tem objetos e 

textos ligados à pesca e aos pescadores do local e, como sublinha Araujo (2015), nos 

agradecimentos já estão indícios de novas relações estabelecidas. A saber, há agradecimentos 

a Aureliano de Matos, o Mestre Cambuci, à Colônia Z-7 e a Comunidade Tradicional do 

Morro das Andorinhas.  

 Mirela Araujo, em entrevista, faz algumas ponderações sobre essa exposição: 

 

Ela é a primeira que representa os pescadores, mas ainda nessa postura de 

“eu represento os pescadores”, não eles se representando. Então, eu acho que 

ela foi uma exposição.... A princípio, quando eu comecei a fazer a pesquisa 

eu achava que ela era uma exposição meio ruim nessa perspectiva da 

representação dos pescadores, mas depois olhando todas as outras e olhando 

pro que o museu tinha feito, achei que ela na verdade era um passo firme, 

sabe? Acho que foi um passo bem dado do museu. Porque ela tenta trabalhar 

naquele espaço, que é pequeno, três temáticas que são importantes: que é a 

arqueologia, mesmo, a partir dos vestígios, a arqueologia pré-histórica; a 

arqueologia histórica, que é o recolhimento, que a gente não tem muita coisa; 

e uma vitrine sobre os pescadores, que é um eixo que por mais que tenha 

sido a gente do museu falando, acho que foi uma boa iniciativa. No final 

cheguei à conclusão de que foi uma boa iniciativa, mas não o suficiente, sabe? 

(Araujo, Mirela Leite de. Entrevista concedida a André Filipe Teixeira Denis. 

Niterói, 2017) 

 

 Obviamente, os objetos expostos em um museu tendem a criar certa legitimidade. 

Como já dissemos antes, são narrativas que partem de um determinado ponto de vista e a 

crítica que a atual museóloga do MAI faz é justamente nesse sentido, que a representação dos 

pescadores ainda é feita por terceiros.  
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 Esta perspectiva mais crítica sobre os conteúdos expostos e suas representações, a 

insuficiência dessa iniciativa, fica clara também nas palavras de Pedro Heringer sobre a 

chegada da museóloga à instituição: 

 

Eu acho que a partir do momento que a Mirela chega que a gente se vê. A 

Mirela vem com a bagagem de museologia social muito forte e ela acaba 

mostrando mais possibilidades de trabalho para Museu, principalmente com 

a comunidade. Então, a gente...Eu sempre tive um sentimento de dívida com 

os pescadores por conta do histórico do lugar, tinha pescador morando lá 

dentro quando aquilo foi tombado. Eles tiveram que sair de lá, sabe? Então, 

aquilo é um espaço deles que foi tomado e a ideia era devolver, né? Então, 

eu acho que a gente começou a fazer com eles fizessem parte dos processos 

decisórios, no sentido de que caminho a gente vai tomar e tornar o espaço 

mais aberto e mais democrático.(Heringer, Pedro Colares da Silva. 

Entrevista concedida a André Filipe Teixeira Denis, Niterói, 2017.)  

 

 Como dissemos os laços entre a comunidade e o MAI começam a se estreitar e o novo 

grupo de servidores que chega, com o já referido concurso de 2010, não passa desapercebido 

dos pescadores. Se por um lado Pedro Heringer aponta o início da aproximação com a sua 

antecessora, por outro Seu Chico relata a sua administração da seguinte forma:  

 

Aí veio um grupo novo e mudou a relação. Abriu as portas novamente, a 

gente tinha um pouco de receio de chegar, né? E que hoje a gente faz parte 

da Vila, né? O Museu. Mas inclusive quando o Pedro saiu eu tava 

conversando com a rapaziada, e fiquei muito preocupado com a saída do 

Pedro, com o novo gestor. Porque cada gestor com a sua cabeça. Uma 

política. A política do Papa hoje é boa, né? Mas pode vir outro com outra 

ideia. E a gente se surpreendeu, né? Hoje eu acho que tá tão bom quanto com 

o Pedro, ainda não sei avaliar isso, mas o Pedro foi muito bom, foi o que 

começou uma nova visão do museu.(Souza, Aureliano Nunes de. Entrevista 

concedida a Mirela Leite de Araujo. Niterói, 2015). 
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 Portanto, podemos ver que a aproximação se deve a vários fatores, uma equipe maior, 

que pôde trabalhar questões além manutenção do museu e suas exposições. Concepções 

teóricas que levam em consideração a sociedade e seu entorno, a história do lugar e das 

pessoas.  

  

 Há outras iniciativas que devemos destacar e que mostram como o MAI se transforma 

num espaço de socialização, de conversa e mediação de conflitos. A Criação da Reserva 

Extrativista Marinha (RESEX) é um exemplo. Boa parte das reuniões pra a sua criação foram 

realizadas no MAI, que também emitiu memorando apoiando a sua criação, além de contar 

com um servidor no conselho.  

  

 Doravante o MAI realiza uma exposição fotográfica chamadaFaces de Itaipu: as 

expressões do passado pelas lentes de Ruy Lopes.Esta exposição dedica-se integralmente às 

fotografias feitas por Ruy Lopes
17

 dos moradores do local e todo processo de escolha das 

fotos e criação das legendas foi feita pela comunidade de pescadores e moradores da vila. 

Como diz Mirela Araujo, “o mais importante foi o processo, delas escolherem o que ia ser 

exposto, que legendas iam embaixo”
18

. Pedro Heringer também destaca esta exposição, “foi 

uma coisa muito importante pra eles. Porque você se ver no museu sempre tem um peso, uma 

legitimidade.”
19

 

 

                                            
17 Ruy Lopes foi morador de Itaipu nos anos setenta e oitenta. Durante esse período retratou a paisagem 

local e seus habitantes. Em 2016, época da realização da exposição doou todo seu acervo fotográfico sobra a 

região e seus moradores ao MAI. 

18 Araujo, Mirela Leite de. Entrevista concedia a André Filipe Teixeira Denis. Niterói, 2017. 

19 Heringer, Pedro Colares da Silva. Entrevista concedida a André Filipe Teixeira Denis, Niterói, 2017. 



40 

 

 

 

Figuras 8 e 9: Os espaços ocupados por Faces de Itaipu retratam dois momentos da exposição, 2015, autoria Ruy 

Lopes (Arquivo MAI). 

 

Figura 10:Lay-out de um dos painéis de Faces de Itaipu, 2015, Sem autoria (Arquivo MAI) 
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 Através de processos de reconhecimento e representação da comunidade local, o MAI 

passa a dar cara e voz àqueles que o rodeiam, criando laços institucionais e afetivos como 

podemos ver no depoimento do Mestre Cambuci:  

 

O museu, se não fosse o museu, na minha opinião já teria entrado 

movimento financeiro aqui, imobiliário que talvez a gente não 

estivesse mais aqui. Então para gente ele é um bem tombado e para 

gente ele é um bem, que traz um bem-estar para a gente. porque ele é 

um esteio para a gente. Para mim! Pros outros eu não sei, pra mim. 

Para mim que sou raiz de Itaipu. Pra mim, eu que tenho o museu como 

se fosse uma mãe para mim, porra, tá entendendo? Por que se alguém 

vier mexer comigo, ele vai ter que tirar o museu. Eu tô colado ao 

museu, só quem pode me tirar daqui é um museu. Se o museu me tirar 

fodeu. Se disser “não, você tem que sair”, eu tô fudido. (Souza, 

Aureliano Matos de. Entrevista concedida a Pedro Heringer e Daniel 

Martinez. Niterói, 2011.) 

 

 Podemos ver como Mestre Cambuci trata o MAI como um espaço de representação, 

resistência e até parte de si. Mirela Araujo também corrobora tal opinião e deixa claro que é 

uma ação consciente: 

 

Aí a gente passou sistematicamente a estabelecer laços, que não são 

somente laços profissionais, sabe? Então a gente passou a almoçar lá 

fora. Quando eu falo lá fora é fora do museu, né? A participar das 

festas, a incentivar eventos, que sejam realizados por eles mesmos, a 

incentivar que os eventos acontecessem aqui dentro. Então, as 

reuniões da RESEX também aconteceram aqui, eu fiz muita questão 

de ser conselheira da RESEX, porque logo de cara eu vi que a reserva 

era um instrumento criado pelos pescadores. Então aquilo me chamou 

muito à atenção e eu achei que o museu precisava participar. Então, 

pedi e continuo sendo e quero continuar sendo conselheira da RESEX. 

Inclusive porque pela lei da unidade de conservação, a reserva tem um 

papel cultural, tem um papel de preservação do modo tradicional de 



42 

 

 

 

vida, então acho que é importante fazer parte. A partir daí a gente foi 

estabelecendo laços, mas eu acho que esse é um museu de relações, 

sabe? E são relações pessoais, são relações afetivas e não me venham 

dizer que não posso misturar uma coisa com a outra, porque aqui a 

gente mistura mesmo, sabe? São pessoas próximas e eu faço a maior 

questão que continuem sendo e que sejam cada vez mais. (Araujo, 

Mirela Leite de. Entrevista concedia a André Filipe Teixeira Denis. 

Niterói, 2017.) 

 

 O estreitamento sistemático desses laços levou o MAI a desencadear um projeto 

chamado Inventário Participativo, o projeto foi contemplado por emenda parlamentar através 

da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, que consiste na realização de entrevistas 

para documentação da Memória Local. Por meio deste projeto, o saber e o fazer local ficarão 

registrados e documentados.  

 Como tentamos demonstrar há uma série de fatores que leva o MAI a se transformar e, 

por que não, dizermos que é um Museu em transformação. Atento às necessidades e anseios 

da sua comunidade, empenhado em registrar a história local e o saber oral. É uma Museu feito 

por gente e para gente. 

 

 

 



43 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao tecer considerações finais sobre este trabalho, é preciso ter em mente que os 

indivíduos envolvidos nesta pesquisa e no breve relato sobre a história do MAI e suas 

relações sociais com o entorno, são pessoas reais e com vontades, sonhos e posicionamentos 

políticos próprios. Que, aquilo que foi relatado ou representado aqui, trata-se de um 

fragmento da realidade experimentada por tais indivíduos, como método para entender as 

transformações nas relações de poder estabelecidas por uma instituição museológica. 

Além disso, a análise dos fatos aqui apresentados não pode se ater a questões macro 

ou micro estruturais, posto que os atores aqui envolvidos são afetados e condicionados por 

estruturas macrossociais, mas em suas relações pessoais ou microssociais desenvolvem 

categorias de ação e representação próprias.  

De fato é um estudo de caso sobre um pequeno museu e as relações de poder 

estabelecidas entre ele e uma, também pequena, comunidade tradicional. Contudo, estes não 

deixam, deixaram ou deixarão de ser afetados pelas disputas e mudanças no campo político, 

econômico e científico. E quando nos referimos a campo é no sentido exposto por Bourdieu 

(2007), de intensas disputas por legitimidade e poder, de ter a capacidade de dominação social 

sobre o outro. 

 É preciso notar que é uma relação estabelecida entre o estado e uma comunidade 

tradicional. Através de seus órgãos de preservação, fiscalização e difusão cultural é que se 

estabelecem as primeiras relações. Segundo, que se trata da criação de um Museu, ambiente 

propício à “distinção social” como indicado por Bourdieu (2006) e, terceiro, uma relação 

assimétrica de divisão do trabalho, cabendo aos agentes do estado o trabalho intelectual e à 

comunidade tradicional o manual.  

Em seus primeiros anos podemos ver estas relações de dominação e poder 

desenvolverem-se através das ações comunicativas, do MAI (exposições, atividades e outros) 

e das consequências legadas à comunidade por essas ações. Os dois atos mais emblemáticos 

desta relação assimétrica é a expulsão dos pescadores das ruínas e o embargo da procissão de 
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São Pedro sair da Capela das ruínas, onde também ficava a imagem do referido santo. 

Portanto, a relação estabelece-se com atos, se não de violência física, ao menos de violência 

simbólica. A antiguidade e tradições da população local são assim ignoradas. Como vimos no 

capítulo anterior, a estadia e utilização das dependências das ruínas pelos moradores é vista 

como um “descalabro”, por mais que a intenção destes fosse ocupar as ruínas e transformá-las 

em sede da colônia de pescadores. 

Portanto, fica clara a hierarquização entre o saber teórico/intelectual e 

tradicional/manual. Esta assimetria agrava-se ainda mais na primeira exposição do MAI, onde 

deliberadamente se expõem objetos que não se comunicam com a população local, os Sítios 

Arqueológicos e o Recolhimento. É fundamental notar, que o esquecimento com relação à 

comunidade de pescadores não pode ser atribuída à falta de produção científica sobre os 

mesmos, pois é contemporâneo à abertura do MAI o estudo de Roberto Kant de Lima. 

 Em paralelo a estas violências simbólicas com a comunidade tradicional, impulsiona-

se um projeto de desenvolvimento e gentrificação do território, como aponta Lima (1978). E, 

este processo denota outra assimetria, a luta de classes e estratificação social. Enquanto os 

pescadores são removidos para preservação de monumentos arquitetônicos importantes, a 

construtora Veplan é autorizada a destruir sítios arqueológicos, que possuíam tanta 

importância histórica, social e artística. Fica claro como o campo econômico se sobrepõe ao 

patrimônio com anuência e cumplicidade do Estado, pois é cedida uma arqueóloga do Museu 

Nacional para fazer o salvamento emergencial antes da destruição completa. 

 Sob a ótica durkheimiana, podemos ver o MAI tomando uma postura coercitiva e, por 

que não, reprodutora social de um discurso que prezava pela modernização, pelo crescimento 

econômico e expansão industrial. O MAI, em suas primeiras décadas, também não poderia 

desvencilhar-se do campo político, que era instável e tinha políticas pouco ou nada definidas 

para a área da Cultura e muito menos para Museus. 

 Não obstante, há alterações significativas dentro dos campos da Museologia e da 

política. As alterações dentro do campo científico dão-se muito antes das alterações no campo 

da política, como pudemos ver no último capítulo e estas discussões, por muito tempo 
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nutridas dentro desse campo, só vão achar espaço quando se altera o quadro de forças dentro 

do campo político. Passamos de políticas liberais de privatização e sucateamento dos serviços 

públicos, para uma política mais progressista, de valorização e preservação da cultura, de 

ampliação dos quadros do estado e isto reflete-se nas relações de poder estabelecidas entre o 

MAI e a comunidade tradicional. 

 Não podemos atribuir as mudanças nas relações de poder entre o MAI e os pescadores 

apenas às mudanças estruturais em campos. Por certo que tiveram influência, mas como 

pudemos ver nos relatos e ações dos funcionários, são as suas ações sociais que alteram 

definitivamente esta correlação de forças. Ações racionais, como definidas por Weber (2000), 

com relação a fins e a valores, com o fim de democratizar e abrir as portas do MAI para a 

comunidade e levando em conta valores políticos e científicos. Por fim, estas ações do MAI, 

através dos seus funcionários imbricam-se, misturando afeto, valores e posicionamento 

político. 

 Portanto, ao vermos o caso do MAI, percebemos que a transformação do Museu, a 

transformação nas relações de poder, a criação de laços afetivos, que deve-se tanto a grandes 

estruturas sociais, mas só se transforma, de fato, devido à ação dos indivíduos.     

 Museus podem transcender o papel que lhes é normalmente atribuído. A Museologia, 

enquanto campo científico, já trava essa discussão há décadas e tem certeza disso. Contudo, 

museus podem e devem ter também papéis políticos importantes e atuantes. Não funcionar 

apenas como espaços de memória e contemplação. 

 Por sua interdisciplinaridade, estes espaços podem congregar diferentes visões e 

representações de mundo, servir como ferramentas pedagógicas materiais. Podem atuar como 

articuladores de interesses e mediadores de conflito, mas não só. Em tempos como os que se 

apresentam hoje, em que se tenta e consegue-se fechar exposições por causa de idiossincrasias 

medievais, o papel destas instituições deve ser ampliado e reafirmado.  

 Museus, principalmente os locais e comunitários devem ser incentivados, para que não 

esqueçamos como o poder público tratou e trata as populações marginalizadas.  
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7 ANEXO A 

 

MESA-REDONDA DE SANTIAGO DO CHILE 
ICOM, 1972 

I. Princípios de Base do Museu Integral 
Os membros da Mesa-Redonda sobre o papel dos museus na América Latina 
de hoje, analisando as apresentações dos animadores sobre os problemas do 
meio rural, do meio urbano, do desenvolvimento técnico-científico, e da 
educação permanente, tomaram consciência da importância desses problemas 
para o futuro da sociedade na América Latina. 
Pareceu-lhes necessário, para a solução destes problemas, que a comunidade 
entenda seus aspectos técnicos, sociais, econômicos e políticos. Eles 
consideraram que a tomada de consciência pelos museus, da situação atual, e 
das diferentes soluções que se podem vislumbrar para melhorá-la, é uma 
condição essencial para sua integração à vida da sociedade. Desta maneira, 
consideraram que os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo 
na educação da comunidade. 
Santiago, 30 de Maio de 1972. 

 
II. Resoluções adotadas pela Mesa-Redonda de Santiago do Chile 

 
1. Por uma mutação do museu da América Latina, 

 
Considerando: 

 Que as transformações sociais, econômicas e culturais que se 
produzem no mundo, e, sobretudo em um grande número de regiões em 
via de desenvolvimento, são um desafio para a Museologia; 

 Que a humanidade vive atualmente em um período de crise profunda; 
que a técnica permitiu à civilização material realizar gigantescos 
progressos que não tiveram equivalência no campo cultural; que esta 
situação criou um desequilíbrio entre os países que atingiram um alto 
nível de desenvolvimento material e aqueles que permaneceram à 
margem desta expansão e que foram mesmo abandonados ao longo de 
sua história; que os problemas da sociedade contemporânea são 
devidos a injustiças, e que não é possível pensar em soluções para 
estes problemas enquanto estas injustiças não forem corrigidas; 

 Que os problemas colocados pelo progresso das sociedades no mundo 
contemporâneo devem ser pensados globalmente e resolvidos em seus 
múltiplos aspectos; que eles não podem ser resolvidos por uma única 
ciência ou por uma única disciplina; que a escolha das melhores 
soluções a serem adotadas, e sua aplicação, não devem ser apanágio 
de um grupo social, mas exigem ampla e consciente participação e 
pleno engajamento de todos os setores da sociedade; 

 Que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 
integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem 
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participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; 
que ele pode contribuir para o engajamento destas comunidades na 
ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permita 
esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, 
engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras 
mudanças no interior de suas respectivas realidades nacionais; 

 Que esta nova concepção não implica na supressão dos museus atuais, 
nem na renúncia aos museus especializados, mas que se considera que 
ela permitirá aos museus se desenvolverem e evoluírem da maneira 
mais racional e mais lógica, a fim de melhor servir à sociedade; que, em 
certos casos, a transformação prevista ocorrerá lenta e mesmo 
experimentalmente, mas que, em outros, ela poderá ser o princípio 
diretor essencial; 

 Que a transformação das atividades dos museus exige a mudança 
progressiva da mentalidade dos conservadores e dos responsáveis 
pelos museus assim como das estruturas das quais eles dependem; 
que, de outro lado, o museu integral necessitará, a título permanente ou 
provisório, da ajuda de especialistas de diferentes disciplinas e de 
especialistas de ciências sociais. 

 Que por suas características particulares, o novo tipo de museu parece 
ser o mais adequado para uma ação em nível regional, em pequenas 
localidades, ou de médio tamanho; 

 Que, tendo em vista as considerações expostas acima, e o fato do 
museu ser uma "instituição a serviço da sociedade, que adquire, 
comunica, e notadamente expõe, para fins de estudo, conservação, 
educação e cultura, os testemunhos representativos da evolução da 
natureza e do homem", a Mesa-Redonda sobre o papel do museu na 
América Latina de hoje, convocada pela UNESCO em Santiago do 
Chile, de 20 a 31 de maio de 1972, 
 

Decide de uma maneira geral 


1. Que é necessário abrir o museu às disciplinas que não estão incluídas 
no seu âmbito de competência tradicional, a fim de conscientizá-lo do 
desenvolvimento antropológico, sócio-econômico e tecnológico das 
nações da América Latina, através da participação de consultores para a 
orientação geral dos museus; 
2. Que os museus devem intensificar seus esforços na recuperação do 
patrimônio cultural, para fazê-lo desempenhar um papel social e evitar 
que ele seja dispersado fora dos países latino-americanos; 
3. Que os museus devem tornar suas coleções o mais acessível 
possível aos pesquisadores qualificados, e também, na medida do 
possível, às instituições públicas, religiosas e privadas; 
4. Que as técnicas museográficas tradicionais devem ser modernizadas 
para estabelecer uma melhor comunicação entre o objeto e o visitante; 
que o museu deve conservar seu caráter de instituição permanente, sem 
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que isto implique na utilização de técnicas e de materiais dispendiosos e 
complicados, que poderiam conduzir o museu a um desperdício 
incompatível com a situação dos países latino-americanos; 
5. Que os museus devem criar sistemas de avaliação que lhes permitam 
determinar a eficácia de sua ação em relação à comunidade; 
6. Que, levando em consideração os resultados da pesquisa sobre as 
necessidades atuais dos museus e sua carência de pessoal, a ser 
realizada sob os auspícios da UNESCO, os centros de formação de 
pessoal existentes na América Latina devem ser aperfeiçoados e 
desenvolvidos pelos próprios países; que esta rede de centros de 
formação deve ser completada e sua influência se fazer sentir no plano 
regional; que a reciclagem de pessoal atual deve ser garantida em nível 
nacional e regional; e que lhe seja dada a possibilidade de 
aperfeiçoamento no estrangeiro. 
 
Em relação ao meio rural 
 
Que os museus devam, acima de tudo, servir à conscientização dos problemas 
do meio rural, das seguintes maneiras: 


a) Exposição de tecnologias aplicáveis ao aperfeiçoamento da vida da 
comunidade; 
b) Exposições culturais propondo soluções diversas ao problema do 
meio social e tecnológico, a fim de proporcionar ao público uma 
consciência mais aguda sobre estes problemas, e reforçar as relações 
nacionais, a saber: 
i. Exposições relacionadas com o meio rural nos museus urbanos; 
ii. Exposições itinerantes; 
iii. Criação de museus de sítios. 
 
Em relação ao meio urbano 
 
Que os museus devam servir à conscientização mais profunda dos problemas 
do meio urbano, das seguintes maneiras: 


a) Os "museus de cidade" deverão insistir de modo particular no 
desenvolvimento urbano e nos problemas que ele coloca, tanto em suas 
exposições quanto em seus trabalhos de pesquisa; 
b) Os museus deverão organizar exposições especiais ilustrando os 
problemas do desenvolvimento urbano contemporâneo; 
c) Com a ajuda dos grandes museus, deverão ser organizadas 
exposições, e criados museus em bairros e nas zonas rurais, para 
informar os habitantes das vantagens e inconvenientes da vida nas 
grandes cidades; 
d) Deverá ser aceita a oferta do Museu Nacional de Antropologia do 
México, de experimentar, através de uma exposição temporária sobre a 
América Latina, as técnicas museológicas do museu integral. 
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Em relação ao desenvolvimento científico e técnico 
 
Que os museus devem levar à conscientização da necessidade de um maior 
desenvolvimento científico e técnico, das seguintes maneiras: 


a) Os museus estimularão o desenvolvimento tecnológico, levando em 
consideração a situação atual da comunidade; 
b) Na ordem do dia das reuniões dos ministros de educação e (ou) das 
organizações especialmente encarregadas do desenvolvimento 
científico e técnico, deverá ser inscrita a utilização dos museus como 
meio de difusão dos progressos realizados nestas áreas; 
c) Os museus deverão dar enfoque à difusão dos conhecimentos 
cinetíficos e técnicos, por meio de exposições itinerantes que deverão 
contribuir para a descentralização de sua ação. 
 
Em relação à educação permanente 
 
Que o museu, agente incomparável da educação permanente da comunidade, 
deverá acima de tudo desempenhar o papel que lhe cabe, das seguintes 
maneiras: 


a) Um serviço educativo deverá ser organizado nos museus que ainda 
não o possuem, a fim de que eles possam cumprir sua função de 
ensino; cada um desses serviços será dotado de instalações adequadas 
e de meios que lhe permitam agir dentro e fora do museu; 
b) Deverão ser integrados à política nacional de ensino, os serviços que 
os museus deverão garantir regularmente; 
c) Deverão ser difundidos nas escolas e no meio rural, através dos 
meios audiovisuais, os conhecimentos mais importantes; 
d) Deverá ser utilizado na educação, graças a um sistema de 
descentralização, o material que o museu possuir em muitos 
exemplares; 
e) As escolas serão incentivadas a formar coleções e a montar 
exposições com objetos do patrimônio cultural local; 
f) Deverão ser estabelecidos programas de formação para professores 
dos diferentes níveis de ensino (primário, secundário, técnico e 
universitário). 
 
As presentes recomendações confirmam aquelas que puderam ser formuladas 
ao longo dos diferentes seminários e mesas-redondas sobre museus, 
organizadas pela UNESCO. 
 
Pela criação de uma Associação Latino Americana de Museologia 
Considerando 


 Que os museus são instituições a serviço da sociedade, que adquire, 
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comunica e, notadamente, expõe, para fins de estudo, educação e 
cultura, os testemunhos representativos da evolução da natureza e do 
homem; 

 Que, especialmente nos países latino-americanos, eles devem 
responder às necessidades das grandes massas populares, ansiosas 
por atingir uma vida mais próspera e mais feliz, através do conhecimento 
de seu patrimônio natural e cultural, o que obriga frequentemente os 
museus a assumir funções que, em países mais desenvolvidos, cabem a 
outros organismos; 

 Que os museus e os museólogos latino-americanos, com raras 
exceções, sofrem dificuldades de comunicação em razão das grandes 
distâncias que os separam um do outro, e do resto do mundo; 

 Que a importância dos museus e as possibilidades que eles oferecem à 
comunidade ainda não são plenamente reconhecidas por todas as 
autoridades, nem por todos os setores do público; 

 Que durante a oitava e a nona conferência geral do ICOM, que 
ocorreram, respectivamente, em Munique em 1968, e em Grenoble em 
1971, os museólogos latino americanos que estiveram presentes 
indicaram a necessidade de criação de um organismo regional; 
 
A Mesa-Redonda sobre o papel dos museus da América Latina de hoje, 
convocada pela UNESCO em Santiago do Chile, de 20 a 31 de maio de 1972, 
 
Decide: 
 
1. Criar a Associação Latino Americana de Museologia (ALAM), aberta a todos 
os museus, museólogos, museógrafos, pesquisadores e educadores 
empregados pelos museus com os objetivos e através das seguintes maneiras: 

 Dotar a comunidade regional de melhores museus, concebidos à luz da 
experiência adquirida nos países latino americanos; 

 Constituir um instrumento de comunicação entre os museus e os 
museólogos latino americanos; 

 Desenvolver a cooperação entre os museus da região graças ao 
intercâmbio e empréstimo de coleções e ao intercâmbio de informações 
e de pessoal especializado; 

 Criar um organismo oficial que faça conhecer os desejos e a experiência 
dos museus e de seu pessoal aos membros da profissão, à comunidade 
a qual eles pertencem, às autoridades e a outras instituições 
congêneres; 

 Afiliar a Associação Latino Americana de Museologia ao Conselho 
Internacional de Museus, adotando uma estrutura na qual seus 
membros sejam ao mesmo tempo membros do ICOM; 

 Dividir, para fins operacionais, a Associação Latino Americana de 
Museologia em quatro seções correspondentes provisoriamente às 
regiões e países seguintes: 
- América Central, Panamá, México, Cuba, São Domingos, Porto Rico, 
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Haiti e Antilhas Francesas. 
- Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. 
- Brasil. 
- Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. 
 
2. Que os abaixo-assinados, participantes da Mesa-Redonda de Santiago do 
Chile, se constituem em Comitê de Organização da Associação Latino 
Americana de Museologia, e notadamente em um Grupo de Trabalho composto 
de cinco pessoas, quatro dentre elas representando cada uma das zonas 
acima enumeradas, e a quinta desempenhando o papel de coordenador geral; 
que este Grupo de Trabalho terá como objetivo, no prazo máximo de seis 
meses, elaborar o Estatuto e os regulamentos da associação; definir com o 
ICOM as formas de ação conjunta; organizar eleições para a constituição dos 
diversos órgãos da ALAM; estabelecer a sede desta associação, 
provisoriamente, no Museu Nacional de Antropologia do México; compor este 
grupo de trabalho com as seguintes pessoas, representando suas zonas 
respectivas: 
- Zona 1: Luis Diego Pígnataro (Costa Rica), 
- Zona 2: Alicia Durand de Reichel (Colômbia), 
- Zona 3: Lygia Martins Costa (Brasil), e 
- Zona 4: Grete Mostny Glaser (Chile); coordenador: Mario Vasquez (México). 
Santiago, 31 de Maio de 1972. 

 
III. Recomendações apresentadas à UNESCO pela Mesa-Redonda de 

Santiago do Chile 
 
À Mesa-Redonda sobre o papel do museu na América Latina de hoje, 
convocada pela UNESCO em Santiago do Chile, de 20 e 21 de maio de 1972, 
apresenta à UNESCO as seguintes recomendações: 


1. Um dos resultados mais importantes a que chegou a mesa-redonda 
foi a definição e a proposição de um novo conceito de ação dos museus: 
o museu integral, destinado a proporcionar à comunidade uma visão de 
conjunto de seu meio material e cultural. Ela sugere que a UNESCO 
utilize os meios de difusão que se encontram à sua disposição para 
incentivar esta nova tendência. 
2. A UNESCO prosseguiria e intensificaria seus esforços para contribuir 
com formação de técnicos de museus - tanto no nível de ensino 
secundário quanto ao do universitário, como ela tem feito, até agora, no 
Centro Regional "Paul Coreanas". 
3. A UNESCO incentivará a criação de um Centro Regional para a 
preparação e a conservação de espécimes naturais, do qual o atual 
Centro Nacional de Museologia de Santiago poderá se constituir em 
núcleo original. Além de sua função de ensino (formação técnica) e de 
sua função profissional no campo da museologia (preparação de 
conservação de espécimes naturais), e de produção de material de 
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ensino, este Centro Regional poderá desempenhar um papel importante 
na proteção das riquezas naturais. 
4. A UNESCO deverá conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento 
para técnicos de museus com instrução de nível secundário. 
5. A UNESCO deverá recomendar aos ministérios de Educação e de 
Cultura e (ou) aos organismos encarregados de desenvolvimento 
científico, técnico e cultural, que considerem os museus como um meio 
de difusão dos progressos realizados naquelas áreas. 
6. Em razão da importância do problema da urbanização na América 
Latina e da necessidade de esclarecer a sociedade a este respeito, em 
diferentes níveis, a UNESCO deverá encorajar a redação de um livro 
sobre a história, o desenvolvimento e os problemas das cidades na 
América Latina, o qual seria publicado sob forma de obra científica e sob 
forma de obra de divulgação. Para atingir um público mais vasto, a 
UNESCO deverá produzir um filme sobre esta questão, adequado a todos os tipos 
de público. 
 
 

 

8 ANEXO B 

 

DECLARAÇÃO DE QUEBEC 
 
PRINCÍPIOS DE BASE DE UMA NOVA MUSEOLOGIA 
 
1984 
 
Introdução 
 
Um movimento de nova museologia tem a sua primeira expressão pública e 
internacional em 1972 na “Mesa- Redonda de Santiago do Chile” organizada pelo 
ICOM. Este movimento afirma a função social do museu e o caráter global das suas 
intervenções. 
 
Proposta 
 
1. Consideração de ordem universal 
A museologia deve procurar, num mundo contemporâneo que tenta integrar todos os 
meios de desenvolvimento, estender suas atribuições e funções tradicionais de 
identificação, de conservação e de educação, a práticas mais vastas que estes 
objetivos, para melhor inserir sua ação naquelas ligadas ao meio humano e físico. 
 
Para atingir este objetivo e integrar as populações na sua ação, a museologia utiliza-
se cada vez mais da interdisciplinaridade, de métodos contemporâneos de 
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comunicação comuns ao conjunto da ação cultural e igualmente dos meios de 
gestão moderna que integram os seus usuários. 
 
Ao mesmo tempo que preserva os frutos materiais das civilizações passadas, e que 
protege aqueles que testemunham as aspirações e a tecnologia atual, a nova 
museologia – ecomuseologia, museologia comunitária e todas as outras formas de 
museologia ativa – interessa-se em primeiro lugar pelo desenvolvimento das 
populações, refletindo os princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo que 
as associa aos projetos de futuro. 
 
Este novo movimento põe-se decididamente ao serviço da imaginação criativa, do 
realismo construtivo e dos princípios humanitários definidos pela comunidade 
internacional. Torna-se, de certa forma, um dos meios possíveis de aproximação 
entre os povos, do seu conhecimento próprio e mútuo, do seu desenvolvimento 
cíclico e do seu desejo de criação fraterna de um mundo respeitador da sua riqueza 
intrínseca. 
 
Neste sentido, este movimento, que deseja manifestar-se de uma forma global, tem 
preocupações de ordem científica, cultural, social e econômica. 
 
Este movimento utiliza, entre outros, todos os recursos da museologia (coleta, 
conservação, investigação científica, restituição, difusão, criação), que transforma 
em instrumentos adaptados a cada meio e projetos específicos. 
 
2. Tomada de posição 



 Verificando que mais de quinze anos de experiências de nova museologia – 
ecomuseologia, museologia comunitária e todas as outras formas de 
museologia ativa – pelo mundo foram um fator de desenvolvimento crítico 
das comunidades que adotaram este modo de gestão do seu futuro. 

 Verificando a necessidade sentida unanimemente pelos participantes nas 
diferentes mesas de reflexão e pelos intervenientes consultados, de acentuar 
os meios de reconhecimento deste movimento; 

 Verificando a vontade de criar as bases organizativas de uma reflexão comum 
e das experiências vividas em vários continentes; 

 Verificando o interesse em se dotar de um quadro de referência destinado a 
favorecer o funcionamento destas novas museologias e de articular em 
consequência os princípios e meios de ação; 

 Considerando que a teoria dos Ecomuseus e dos museus comunitários 
(museus de vizinhança, museus locais) nasceu das experiências 
desenvolvidas em diversos meios durante mais de 15 anos. 

 
É adotado o que se segue: 
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A - que a comunidade museal internacional seja convidada a reconhecer este 
movimento, a adotar e a aceitar todas as formas de museologia ativa na tipologia 
dos museus; 
B - que tudo seja feito para que os poderes públicos reconheçam e ajudem a 
desenvolver as iniciativas locais que colocam em aplicação estes princípios; 
C - que neste espírito, e no intuito de permitir o desenvolvimento e eficácia destas 
museologias, sejam criadas em estreita colaboração as seguintes estruturas 
permanentes: 
 
Um comitê internacional “Ecomuseus/ Museus comunitários” no quadro do ICOM 
(Conselho Internacional de Museus); 
 
Uma federação internacional da nova museologia que poderá ser associada ao 
ICOM e ao ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios), cuja sede 
provisória será no Canadá; 
 
D - que seja formado um grupo de trabalho provisório cujas primeiras ações seriam: 
a organização das estruturas propostas, a formulação de objetivos, a aplicação de 
um plano trienal de encontros e de colaboração internacional. 
 
 
Quebec, 12 de Outubro de 1984. 
Adotado pelo I Atelier Internacional  
Ecomuseus/ Nova Museologia 
 


