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Terça-feira, 19 de novembro 2013

14h30 – 15h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH) Abertura

15h00 – 16h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH)

Palestra de Abertura: Dra. Maria de Lourdes de 
Alencar Parreiras Horta (Consultora independente 
pela Creative Heritage & Patrimônio Criativo Museo-
logia e Produção Cultural Ltda)

“Relevância, Ressonância, Engajamento – a Museolo-
gia e o Patrimônio em ação” 

16h30 – 18h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH) Apresentação de Trabalhos

19h00 – 21h00 (MArquE/
UFSC)

O Cinema vai ao Museu: “Psicose”

(Psycho, 1960). Direção: Alfred Hitchcock. p&b, 109 min

Debatedor: Rafael Victorino Devos (UFSC)

Quarta-feira, 20 de novembro 2013

12h00 – 14h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH)

Cine Debate: “Pixo”

Debatedores: Welington Silva e Camila Ribeiro da Sil-
va (UFRGS)

14h20 – 16h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH)

Mesa-Redonda: “Formação e Atuação em Museologia”

Luciana Silveira Cardoso (UFSC); Thainá Castro Cos-
ta Figueiredo Lopes (UFSC); Valdemar Assis de Lima 
(UFSC); Wagner Miquéias Felix Damasceno (UFSC)

16h30 – 18h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH) Apresentação de Trabalhos



Quinta-feira, 21 de novembro 2013

10h00 – 12h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH)

Roda de Conversa: “Movimento Estudantil da Museo-
logia: desafios e perspectivas”

Membros da Executiva Nacional de Estudantes de 
Museologia e Centro Acadêmico Livre de Museologia

14h20 – 16h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH) Apresentação de Trabalhos

16h00 – 18h00 (Mini-Auditó-
rio do CFH)

Palestra de Encerramento: Dra. Ilka Boaventura Lei-
te (UFSC)

“Museus das Diásporas Africanas, Repertórios Artísti-
cos e Memoriais”

18h30 – 20h00
(Sala de Expo-
sições/Térreo 

– MarquE)

Abertura da Exposição Curricular “Lendas Urbanas: 
entre boatos e verdades”

______________________________________ ______________________________________

O tema da I Semana Acadêmica de Museologia é “Museu, Museologia e Patrimônio em 
Ação”, visando dar continuidade e aprofundar os debates travados durante a Mesa-Redonda 
“Estatuto do Patrimônio e o Dever de Proteger e Preservar: políticas estatais e protagonismos 
sociais”, na VIII Semana de Integração do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina.

A I Semana Acadêmica de Museologia tem por objetivo abrir um campo de diálogos em 
que seja possível debater acerca do museu e da museologia como instrumentos de transfor-
mação tendo em vista a necessidade de uma revisão crítica da função do museu voltada para a 
realidade local. Transformação esta do território em seu sentindo mais amplo, do patrimônio, 
da memória, da cidadania simbólica e dos mais diversos dispositivos e agentes atuantes no 
campo social. 

Na concepção contemporânea das dinâmicas museais, percebe-se a fragilidade das fron-
teiras entre tempo e espaço. Em meio aos intercâmbios de fenômenos socioculturais, a cons-
trução da territorialidade – em suas ambivalências e paradoxos, e desalinhada em relação aos 
processos estáticos e homogêneos – permite a demarcação, organização, (des)colonização das 
relações entre memória e poder. Territorialidade é zona de contato1.

Na vida social contemporânea, o patrimônio – que assume um espectro de formas – é 
passível de ser produzido e de produzir novas narrativas que surgem com potência criativa 
de vida. São campos híbridos de relações (inter)subjetivas e objetivas. A museodiversidade 
pressupõe atentar-se para a pluralidade dos museus, suas funções, e as linhas de ação que neles 

1 CLIFFORD, James. Museums as Contact Zones. In: Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth 
Century. Cambridge: Harvard University Press, 1999. p. 188-219.



interagem. Entre veredas de tensão e criatividade, a relação entre os atores sociais e o espaço no 
qual se inserem ganha novos contornos a partir das dinâmicas de (re)produção do patrimônio.

O desenvolvimento local é fruto do engajamento voluntário dos atores sociais com as 
dinâmicas do território, do patrimônio, da memória e dos modos de vida da população. Em 
consonância com o funcionamento orgânico das relações sociais, “[...] em todo fenômeno de 
crescimento, há a transformação do material disponível: destruição, modificação da estrutura 
ou da forma, aparição de novos objetos, criação de energia… A natureza e cultura são vivas, 
enquanto pertencem a uma população da qual constituem o patrimônio”2. Dessa maneira, o 
desenvolvimento, enquanto domínio da mudança – seja ela cultural, social, política ou econô-
mica – é real e sustentável, quando integrante da relação entre o patrimônio e a comunidade, 
produto e gestor do mesmo.

“Museu, Museologia e Patrimônio em Ação” é interpretação, ressignificação, relação, par-
ticipação, transformação, mediação, multiplicação, integração, imaginação. 
______________________________________ ______________________________________

Caderno de Resumos

A problemática do patrimônio cultural em Cusco – Peru
Poliana Silva Santana 
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC e bolsista de Iniciação Cientí-
fica (CNPq), Laboratório de História e Arte – UFSC

O atual trabalho foi desenvolvido na disciplina de Metodologia de Pesquisa, ministrada 
pelo professor Dr. Rafael Devos, e propõe apresentar um panorama acerca das políticas de pa-
trimonialização em vigor atualmente no Peru sob uma visão crítica e reflexiva da problemática 
urbana, assim como discussões sobre repatriação de bens móveis e o que a decisão por parte 
do Estado de usar o turismo como veículo de transmissão cultural traz de consequência à po-
pulação diretamente afetada. Nas últimas décadas discussões sobre diversidade cultural, iden-
tidade, comunidade sustentável e turismo têm sido pontos de discussão na academia, onde os 
conceitos são ampliados e universalizados, servindo como ferramentas de reconhecimento. 
Nesse contexto é cada vez mais crescente a quantidade de bens passíveis de patrimonialização 
que necessitam de preservação e salvaguarda, ou pelo menos assim se justificam ao entrar 
com pedidos de inclusão em programas de preservação como os da Convenção do Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Partindo de discussões sobre as modificações nas ‘Leis de Amparo do 
Patrimônio da Nação’ no Peru, buscaremos compreender como são construídas as relações 
entre o poder público e a iniciativa privada sobre os bens móveis e imóveis nas cidades de 
Cusco e o santuário de Machu Picchu e como influências turísticas “tornam necessárias” ações 
que muitas vezes colocam em risco a integridade de bens já protegidos em prol do cresci-
mento econômico. Em contrapartida, buscaremos entender de que forma se dá o surgimento 

2 VARINE, Hugues de. As Raizes do Futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local. Porto 
Alegre: Medianiz, 2012. p.18 – 19.



de projetos de desenvolvimento sustentável em comunidades antes esquecidas e que abrem 
discussões sobre identidade e pertencimento social. Pretendemos fazer uma discussão teórica 
usando autores latinos e brasileiros acerca dos conceitos de Patrimônio e Políticas Culturais 
do Peru, mais precisamente as que incidem em Cusco, e analisar as consequências diretas so-
bre o patrimônio imaterial da população cusquenha após o título de Patrimônio Mundial da 
Humanidade dado pela UNESCO a Machu Picchu. Mas quais são as mudanças que permeiam 
a concepção de patrimônio quando ele passa de coletivo a mundial? Quais são as dificuldades 
em lidar com esse novo conceito e como lidar com a abertura de um patrimônio a outros 
países, sendo esses muitas vezes os mesmos que em um passado não muito distante foram 
responsáveis pela destruição de parte dele? São algumas das questões que não pretendemos 
responder, mas sim refletir.
______________________________________ ______________________________________

Cultura Urbana: o rap nas ruas de Desterro
Tahuany Coutinho Mc Quade
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC e bolsista do Núcleo de Estu-
dos Arte, Cultura e Sociedade na América Latina e Caribe (MUSA/UFSC)

Este documentário foi desenvolvido no Núcleo de Estudos Arte, Cultura e Sociedade na 
América Latina e Caribe (MUSA/UFSC) enquanto um projeto de extensão, e se volta à lingua-
gem da “cultura urbana” e sua interface com a música – através do rap. A linguagem do rap 
busca ser construída e criada com aspectos da vivência cotidiana da cultura de rua onde seu 
desenvolvimento tenta mesclar as relações culturais e sociais de todos que a vivenciam, seja 
nas batalhas de MCs (Mestres de Cerimônia), seja no beatbox, no street dance, skate ou graffiti. 
A Batalha da Alfândega (Florianópolis/SC) é uma demonstração da cultura urbana que busca 
representar o hip-hop e o rap, onde os MCs se reúnem e se enfrentam usando o freestyle para 
demonstrar sua melhor rima. Essa ação acontece também em outros pontos da grande Flo-
rianópolis como no norte e parte continental da ilha, demonstrando a força do rap na cidade.
Documentário, 27 minutos, cor, português, sem legenda.
______________________________________ ______________________________________

Dando voz ao acervo – do levantamento à exposição 
Leonardo Hermes Lemos
Acadêmico do Curso de Graduação em Museologia UFSC e bolsista do Núcleo de Estu-
dos Açorianos – NEA/UFSC

Este trabalho pretende mostrar os processos museológicos para a preservação e divul-
gação do acervo do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina 
– NEA/UFSC. Tendo em vista a cadeia operatória da museologia (conservação, comunicação, 
educação e documentação) deu-se o desenvolvimento do trabalho, passando pelo levanta-
mento do acervo do NEA/UFSC e finalizando com uma exposição itinerante. O processo teve 
início no ano de 2012, quando não se sabia o que o núcleo possuía de objetos. Ao término da 



primeira fase, que se deu em dezembro de 2012, o processo de levantamento mostrou que 
o núcleo possui mais de 300 peças. A segunda fase começou no primeiro semestre de 2013, 
quando os objetos foram incluídos no DocMusa – banco de dados para documentação museo-
lógica –, extremamente necessário para ajudar na segurança e preservação do acervo do NEA/
UFSC. Desta forma, após os objetos serem incluídos no DocMusa, surgiu a necessidade de di-
vulgar esse acervo, que foi dividido em núcleos temáticos. A primeira exposição montada com 
esse acervo será: a heráldica das bandeiras ilhoas do Arquipélago dos Açores, que será monta-
da na 20º AÇOR – Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina. A exposição foi fruto de um 
intenso trabalho, e mostra, sobretudo, que para se chegar a um resultado final (exposição) há 
uma série de outros processos a serem desenvolvidos, e que a preservação de um patrimônio 
se dá por vários fatores que devem estar relacionados. Desta forma, o trabalho a ser mostrado 
pretende servir de exemplo para indicar métodos técnicos da área museológica para preservar 
e mostrar determinados acervos, usando do levantamento, documentação e exposição para a 
preservação de um patrimônio.
______________________________________ ______________________________________

Museologia da técnica para uma ciência: uma análise sobre o livro In-
trodução à técnica de museus de Gustavo Barroso. 
Daniel Dalla Zen
Graduado em História pela Unochapecó. Acadêmico do Curso de Graduação em Mu-
seologia UFSC e bolsista de Iniciação Científica (CNPq) do Laboratório de História e 
Arte – UFSC

O presente trabalho tem o intuito de dialogar sobre a elaboração do projeto de pesqui-
sa Museologia da técnica para uma ciência: uma análise sobre o livro “Introdução à Técnica 
de Museus”, de Gustavo Barroso, que foi realizado na disciplina de Metodologia da Pesquisa, 
ministrada pelo professor Rafael Devos, o qual pretendo desenvolver no Trabalho de Conclu-
são de Curso. Meu interesse pelo tema se deu pelas leituras no campo museológico, as quais 
recorrentemente referenciavam o livro “Introdução à Técnica de Museus”, escrito por Gustavo 
Barroso. Esse livro foi apresentado como um manual da museologia, sendo usado por um 
longo período de tempo, o que me despertou a curiosidade de estudá-lo para ver quais são 
as permanências e rupturas na teoria museológica. O livro está dividido em dois volumes; o 
primeiro volume se divide em “parte geral” (“noções de organização”, “arrumação”, “cataloga-
ção e restauração”), e em “parte básica” (“noções de cronologia”, “epigrafia”, “diplomática” e 
“iconografia”); e o segundo volume se denomina “parte especializada” (“noções de heráldica”, 
“bandeiras”, “armaria”, “arte naval”, “viaturas”, “arquiteturas”, “indumentária”, “mobiliário”, “ce-
râmica e cristais”, “joalherias”, “instrumentos de suplícios”, “máquinas” e “artes religiosas”). 
Entre seus conteúdos são abordadas questões de segurança, conservação, restauração, ilumi-
nação, topografia e arquitetura. O livro possui várias ilustrações do Museu Histórico Nacional 
(RJ), apresentado como um exemplo de instituição moderna, onde se realizavam exposições 
“tecnicamente perfeitas”. Esta pesquisa tem por objetivo analisar como ocorreu a passagem da 
museologia, inicialmente vista como uma técnica ligada à conservação e devoção à história da 
pátria, difundida pelo próprio Barroso, para uma ciência social, como Waldisa Rússio Guar-



nieri nos descreve. À procura de compreender as permanências e rupturas desse processo, 
usam-se como referenciais teóricos o livro “Introdução à Técnica de Museus”, o Seminário 
Regional da UNESCO (Rio de Janeiro, 1958), os documentos produzidos na Mesa-Redonda 
de Santiago do Chile (1972), a Declaração de Quebec (1984), Declaração de Caracas (1992), e 
a legislação brasileira voltada para esta área.
______________________________________ ______________________________________

O documentário “Seo Chico – Um Retrato” como um lugar de memória
Vanessa Souza Corrêa Husein
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC e mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (UNISUL)

Na Ilha de Santa Catarina havia uma centena de engenhos, mas devido à transformação 
da cidade há poucos engenhos em atividade até a década de 90. É neste contexto que num dos 
últimos engenhos coloniais açorianos, praticamente intocado pelo tempo, vivia Seo Chico, que 
manteve vivo um savoir-faire dos seus antepassados até seu assassinato misterioso na mesma 
década. Seo Chico, através de sua maneira simples de ser, expressava sólidas noções de iden-
tidade e de patrimônio. Morador do Ribeirão da Ilha, Seo Chico era herdeiro do último enge-
nho tradicional em atividade e foi testemunha de uma época que não volta mais. A proprie-
dade onde vivia tinha o engenho que foi erguido há aproximadamente dois séculos e, mesmo 
com o passar dos anos e o advento de novas técnicas e recursos, manteve praticamente intacta 
sua estrutura arquitetônica, preservando assim o maquinário necessário à produção de açúcar, 
cachaça e farinha de mandioca de forma artesanal. Caracterizava-se, ainda, por ter a moenda 
de bois movida por tração animal e sem energia elétrica. Seo Chico sentia orgulho em ser o 
dono do último “engenho de cangalha” e da última “moenda a bois” de Santa Catarina. Ba-
seando-se nas noções de “Experiência e narração” em Walter Benjamin, bem como “Lugares 
de memória” de Pierre Nora, e na noção de arquivo em Jacques Derrida, buscaremos analisar 
como o documentário de Rafael Mamigonian, “Seo Chico – um retrato”, pode ser entendido 
como um lugar de memória, tendo na figura de Seo Chico uma forma de experiência e saber 
patrimonial, arquivo de uma época há tempos perdida, e como o filme, sendo o último teste-
munho da atividade de Seo Chico – assassinado durante as filmagens –, pode resgatar e manter 
viva a memória dessa personagem típica da ilha e, portanto, parte da memória açoriana.
______________________________________ ______________________________________

Os monumentos à luz do conceito althusseriano de “aparelho ideoló-
gico do estado”
Margarita Nilda Barretto Angeli
Graduada em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com mestrado 
e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, e pós-doutorado em 
Antropologia na UFSC. Atualmente é acadêmica do Curso de Graduação em Museologia 
UFSC



Os monumentos são feitos por um determinado grupo social para enviar uma determi-
nada mensagem para aqueles que os veem.  Qual é a mensagem que os monumentos de Flo-
rianópolis enviam? O que eles simbolizam ou querem dizer? Mediante um registro fotográfico, 
pretende-se mostrar o que os monumentos de Florianópolis (não) comunicam a respeito da 
sua própria história e da cidade.
______________________________________ ______________________________________

Patrimônio cultural tropeiro: rotas de valorização e reconhecimento 
nos sertões da Bahia
Saulo Moreno Rocha 
Acadêmico do Curso de Graduação em Museologia UFSC/Ong Carreiro de Tropa – Catrop

Maris Stella Schiavo Novaes
Licenciada em História/Ong Carreiro de Tropa – Catrop

Em memória de J. Murilo, Tropeiro das Artes...

O tropeirismo é um fenômeno histórico e sociocultural que abarca em sua multidimen-
sionalidade os fluxos e trânsitos que marcam os processos formativos do Brasil, por estar re-
lacionado com o incremento das relações econômicas e sociais iniciadas ainda no período 
colonial, tanto de sertão com litoral, quanto de diversas localidades próximas entre si. Como 
proprietário ou condutor de tropas de animais, o agente tropeiro conduzia cargas mais di-
versas; nos lombos das mulas, carrearam bens materiais e simbólicos, tendo o tropeirismo 
emergido das ricas relações entre tropeiro, tropa e o meio em que estava inserido e interagia. 
Intercâmbios de vários níveis foram possíveis através dos fluxos humanos e animais, todos 
interconectados na dinâmica do cotidiano, inseparáveis em sua inteireza e que foram fun-
damentais na integração do país e no estabelecimento de circulações comerciais e culturais a 
partir da criação e fortalecimento de vínculos sociais nas rotas e estradas, nas feiras e nos en-
contros sob o teto das rancharias. É no entroncamento das diversas faces deste fenômeno que 
se situa o patrimônio cultural tropeiro, movente, híbrido, em permanente fluxo, em suas mate-
rialidades e imaterialidades inseparáveis compostas por elementos dinâmicos e em constante 
interação que possibilitam traçar rotas de valorização da história dos tropeiros através de um 
reconhecimento das memórias destes sujeitos sociais, integrando narrativas sobre as relações 
entre o urbano e o rural, explorando as permeabilidades e porosidades entre territorialidades 
conectadas. Em Vitória da Conquista, sudoeste do estado da Bahia, a ONG Carreiro de Tro-
pa – Catrop, desde 2007, vem realizando uma série de ações em prol do reconhecimento do 
tropeirismo como patrimônio cultural, através de uma elaboração conjunta e colaborativa que 
objetiva dar visibilidade e voz aos sujeitos sociais excluídos das narrativas históricas, das polí-
ticas públicas culturais e dos espaços oficiais de reconhecimento. É, pois, o tropeirismo como 
caminho e bifurcação, entretecedor do passado e presente desta população, o elemento chave 
para a construção de novas e plurais narrativas, que reconheçam identidades e vozes diversas, 
articuladas com ações de valorização da cultura local que evidenciem caminhos criativos e 
inovadores de construir o passado no presente, de fortalecer o patrimônio cultural partilhado 



e fomentar projeções de vida e futuro. Assim, a presente comunicação busca refletir sobre 
algumas ações empreendidas até o momento, analisando possibilidades, resultados e dificul-
dades enfrentadas no percurso, traçando um quadro da inserção do tropeirismo nas políticas 
de valorização do patrimônio cultural e apontando para a importância dos diversos sujeitos 
envolvidos e ativos neste processo.
______________________________________ ______________________________________

Re.act.feminism: uma análise museológica de um projeto arquivístico 
feminista
Julia Moura Godinho
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC e bolsista de Iniciação Cientí-
fica (CNPq) do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades

O presente trabalho, desenvolvido sob o quadro do projeto “Feminismo, Ciências e 
Educação: relações de poder e transmissão de conhecimentos”, do Núcleo de Identidades de 
Gênero e Subjetividades (NIGS/UFSC), trata de uma análise museológica do re.act.feminism 
<http://www.reactfeminism.org/>, um projeto arquivístico e de exposição em constante cres-
cimento acerca do feminismo e da performance art. Compreendido como um acervo on-li-
ne, o projeto também se propôs a ser itinerante, circulando pela Europa entre 2011 e 2013, 
promovendo exposições, workshops, performances, palestras e desenvolvendo pesquisas que 
objetivam expor, articular e promover práticas feministas na arte. No contexto atual de histo-
ricizar e institucionalizar a performance art, este projeto mnemotécnico mapeia a realidade 
através de uma orientação espacial virtual que sobrepõe experiências e práticas artísticas fe-
ministas que confrontam e desestabilizam os discursos predominantemente masculinistas da 
teoria, história e crítica da arte ao desafiarem os papéis de gênero dominantes. Para além do 
espaço do museu, esta documentação on-line possibilita ampliar o entendimento sobre noções 
como exposição, interação e materialidade. Essa plataforma alternativa de práticas artísticas 
feministas on-line cartograficamente se (re)inscreve nas dinâmicas da memória coletiva e da 
identidade através da experiência feminista. Desta maneira, a reinterpretação e reescrita das 
relações espaço-temporais, sob a ótica de gênero, potencializam o reconhecimento de uma 
rede de vidas abjetas e narrativas excluídas do paradigma hetero-burguês-colonial-capitalista, 
e também podem funcionar como uma estratégia política e mecanismo de resistência. Por fim, 
a partir desta análise, propõe-se repensar o espaço da instituição museal, sua função científico-
documental e as maneiras de se democratizar e tornar acessível o patrimônio entendido em 
suas diversas formas.
______________________________________ ______________________________________

Reflexão sobre a transformação da Penitenciária em uma instituição 
museal 
Ligia Inês Missio
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC



Na tentativa de pensar a penitenciária como uma instituição museal, foi lançada uma per-
gunta aos reeducandos da Ala Especial da Penitenciária Estadual de Florianópolis: “se a peni-
tenciária se tornasse um museu, o que deveria ser exposto?”. Foi a partir de respostas traduzidas 
em cartas que nos foi possível fazer uma leitura capaz de revelar imagens do interior daquele 
local com seus códigos indecifráveis para nós que estamos do lado de fora. As perguntas dirigi-
das aos reeducandos foram feitas com certo receio de que os mesmos tivessem dificuldades de 
entender o que seria um museu. Surpreendentemente, em momento algum eles demonstraram 
tal dúvida. Segue um fragmento ilustrativo: “Um museu não se resume somente a gravuras, 
papéis, fotos ou móveis antigos, mas sim, a sensação de sentir, respirar e de certa forma ‘viver’ 
ainda que seja por um instante o lugar em que se está”. As cartas recebidas foram extremamen-
te interessantes e demonstraram que, quando se fala na história e memória, qualquer pessoa, 
indiferente do seu nível de instrução, tem habilidade para falar. De uma forma geral, em suas 
“cartinhas” a penitenciária é descrita como um mundo paralelo. E se ela se tornasse um museu? 
Os reeducandos gostariam que a sociedade conhecesse um pouco de como é viver nesse mundo 
tão cruel. Mas mesmo assim, não gostariam de voltar para visitar a penitenciária mesmo na 
posição de “protagonistas” com direito a voz através de uma exposição. Desta forma, pode-se 
observar os limites de uma instituição museal, pois mesmo com a criação da mesma porque não 
seria possível, segundo os próprios reeducandos, expor as experiências dos que lá viveram, pois 
essas experiências deveriam ser a matéria-prima deste museu. Seguem as palavras de um ree-
ducando: “O maior valor de um museu desta penitenciária, não poderá ser mostrado. Pois ele 
está dentro de corações dos que aqui passaram”. Isto nos leva a pensar que a Penitenciária como 
instituição museal teria dificuldades de repassar à sociedade o patrimônio imaterial existente na 
memória e na história de cada reeducando que por ali passou.
______________________________________ ______________________________________

Tornar o invisível em visível – Uma discussão sobre os museus de ciên-
cia a partir da obra de Franz Boas 
Rose Elke Debiazi
Acadêmica do Curso de Graduação em Museologia UFSC e Doutoranda em História pela 
Universidade Federal do Paraná.

Nosso intuito é discutir a musealização enquanto processo de transformação de objetos 
em documentos, em particular, nos museus de ciência. Como pano de fundo dessa discussão 
utilizaremos as contribuições de Franz Boas na antropologia moderna para pensar o papel dos 
museus de ciência na contemporaneidade. Queremos discutir o processo de aproximação do 
pesquisador (antropólogo e/ou historiador) dos acervos do museu de ciência. As exposições 
nos museus de ciência, através dos seus objetos, conferem materialidade e visibilidade a rea-
lidades dispersas no tempo e/ou espaço – e, portanto, naturalmente invisíveis (LOUREIRO, 
2007). A questão é como construir narrativas que se aproximem do público? As contribuições 
de Boas contribuem para essa reflexão na medida em que não estão preocupadas com a marca 
e o ano de fabricação do objeto exposto; pelo contrário, estão voltadas a compreender o con-
texto e suas possibilidades de mediação. A relação com os objetos precisa, portanto, superar a 
relação descritiva e contemplativa das narrativas nos museus de ciência. Ou seja, como tornar 



visíveis os processos químicos, físicos ou biológicos, então, invisíveis para nós. Não enxer-
garmos uma célula ou os tecidos de uma planta. Por intermédio dos objetos, no caso com o 
auxílio de um microscópio, essa barreira é superada. O processo de tornar novas coisas visíveis 
através do uso de objetos amplia a percepção visual, permitindo a superação de barreiras entre 
as diferentes ciências.  No entender de Pomian (1984), este complexo universo das coisas e 
dos semióforos que está nas entranhas das coleções e dos museus significa o esforço dos ho-
mens para superarem a transitoriedade humana, na medida em que esses objetos permitem a 
relação do mundo visível com o invisível. Para isso, como já mencionamos, faz-se necessário 
a superação do divórcio entre os pesquisadores, em especial, os historiadores e os museus. Por 
outro lado, parte da explicação está associada com a missão e as práticas dos próprios museus 
de ciência, pois historicamente não existia um compromisso com a popularização da ciência e 
seus domínios no sentido moderno.

______________________________________ ______________________________________

Entidade de representação das/os estudantes do Curso de Graduação 
em Museologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Centro Acadêmico Livre de 
Museologia (CAMUS) foi formado em 2013 pela gestão Nova Musa (2013 
– 2014). O CAMUS, um espaço compartilhado de discussões, reivindicações 
e construções, busca promover, por meio de uma série de ações, diálogos e 
reflexões em torno de questões da realidade política e social das/os estudan-
tes de cada curso.

Atentando-se para a importância de uma formação acadêmica crítica, a 
I Semana Acadêmica de Museologia se constitui em um espaço alternativo 
de formação construído coletivamente pelo corpo discente do curso, a fim 
de levantar questões fundamentais que instiguem as/os estudantes a se posi-
cionarem como seres e agentes sociais de transformação – tanto do âmbito 
acadêmico quanto da sociedade em geral.

A construção deste espaço é imprescindível para nutrir o entendimento 
de que a formação acadêmica também se dá em espaços para além da sala de 
aula. Afastando-se da estrutura disciplinar, muitas vezes impostas na educa-
ção formal, objetiva-se aqui, com a realização da I SAM, proporcionar mo-
mentos de vivência que estimulem a produção e a partilha de saberes teóricos 
e práticos, e que também viabilizem e estimulem reflexões acerca do papel 
da/o estudante de Museologia dentro e fora da universidade, bem como do 
papel da/o museóloga/o e da importância deste em seu campo de atuação. 
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