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História, Literatura, Patrimônio e Museus  

Noris Mara Pacheco Martins Leal 

 

 

Resumo 

Em um museu a exposição é um discurso, ou seja a articulação de enunciados sobre certos 
problemas humanos, utilizando como suporte os objetos, os quais fazem parte de uma 
escolha,  este trabalho busca   investigar e analisar a formação de um  museu, o tipo de 
discurso ali engendrado, a busca de uma identidade de um determinada comunidade através 
das representações da memória e o seu uso para o predomínio de uma visão de mundo, assim 
como o processo de recepção e formação de um discurso das pessoas que interagem com este 
sejam elas técnico ou público. 
 
Palavras-Chave: Museu, exposição, representações. 

 

Introdução 

Citada como “ente” que montou e que mantém a instituição da forma que está, a presidente 

de honra da Associação de Amigos do Museu, senhora Antoninha Berchon, para buscar o fio 

da meada a respeito da construção da exposição deste museu é necessário buscar Este é um 

exercício de reflexão e um desafio de aproximar o tema “história e literatura” com o tema 

patrimônio, memória e museu. A proposta que parece ousada reflete aquilo que já vem sendo 

pensada por outros autores, como por exemplo Ulpiano Bezerra de Meneses e Mário Chagas1 

sobre a exposição como um texto, a escrita de um discurso.  

Aqui foi analisadas as obras de Roger Chartier – Debate – Literatura e história- conferência 

proferida em 05 de novembro de 99, públicado pela revista Topoi, e o texto de José Reginaldo 

Santos Gonçalves – A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil, as duas 

publicações são da UFRJ.  

Por fim, uma avaliação de como a exposição museológica pode ser percebida neste contexto, 

trabalhando a questão da construção de um discurso privado que se torna coletivo. 

I- 

Como nos diz Chartier2 a relação entre literatura e história pode ser entendida de duas 

maneiras, uma que enfatiza uma aproximação plenamente histórica  dos textos; e outra que 

ao contrário “descobre em alguns textos literários uma representação aguda e original dos 

                                            
1
 MENEZES, Ulpiano Bezerra de -  Do Teatro da Memória ao Laboratório da História: a exposição 

museológica e o conhecimento histórico – Anais do Museu Paulista, v2, SP, 1994. CHAGAS, Mário – 
Museu, Literatura, Memória e Coleção. In: Memória e Construções de Identidades, RJ, 7 Letras, 2000 
2
 CHARTIER, Roger. Debate Literatura e História. Topói Revista de História. Rio de janeiro: PPG em 

História Social/UFRJ, 2000 
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próprios mecanismos que regem a produção e transmissão do mistério estético”. Ele, ainda, 

determina categorias fundamentais “que organizam a ordem do discurso literário moderno”3 

quais são: 

“O conceito de obras, com seus  critérios de unidade, coerência e persistência; 
a categoria de autor, que faz com que a obra seja atribuída a um nome 
próprio; e, por último, o comentário, identificado com o trabalho de leitura e 
interpretação que traz à luz a significação já presente de um texto.”4 
 

A questão da autoria é um dos pontos mais importantes para trabalharmos neste momento de 

aproximação literatura e patrimônio aqui proposto.  Chartier citando Foucault  analisa a 

função do conceito autor, para tanto o autor seria  “ uma função do discurso”, também, é 

“característica do modo de existência, circulação e funcionamento de certos discursos no seio 

de uma sociedade.”  Se “ a função-autor é o resultado de operações específicas e complexas 

que referem a unidade e a coerência de uma obra, ou de uma série de obras, à identidade do 

sujeito construído.” 5 

Quando estudamos a definição de patrimônio cultural de uma nação,  a questão de autoria é 

muito presente nos diversos projetos que definem aquilo que é ou não considerado como 

importante para ser alçado a categoria de patrimônio.  

José Reginaldo trabalha a invenção discursiva do Brasil, produzida pelos intelectuais que 

organizam as propostas públicas, a este respeito.  Segundo ele, estas possuem como propósito 

a construção de uma “identidade nacional” por intelectuais os quais possuem propósitos 

pragmáticos políticos. E a “ nação pode vir a ser construída discursivamente enquanto uma 

literatura, enquanto uma língua nacional, enquanto uma raça, um folclore, uma religião, um 

conjunto de leis, enquanto uma política de Estado visando à independência política e 

econômica, ou, ainda uma política cultural visando a recuperação, defesa e preservação de um 

patrimônio cultural”6 Todo esta produção devemos pensá-la como produtos de ação humana 

histórica e sócio-culturalmente situadas.7 

O autor usa  a idéia de narrativas nacionais, produzidas pelos intelectuais a respeito do 

patrimônio cultural,  os quais defendem a apropriação deste como forma de uma nação 

desenvolver a sua identidade e a sua definição de memória nacional.  No entanto, nestas 

narrativas não ficam claras as perdas, ou as escolhas, estas estão fora dos discursos, que 

                                            
3
 idem, p.197 

4
 idem, p.198 

5
 idem, p.199 

6
 Gonçalves, José Reginaldo Santos – A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil – 

RJ  UFRJ,  p.12 
7
 idem 
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defendem uma ilusão de que a cultura nacional é algo integro e idêntico a si mesmo. E isto faz 

lembrar a colocação de Chartier sobre a peça dedicada a Shakespeare: 

 

“’Ninguém foi tantos homens quanto aquele homem, que à semelhança do 
egípcio Proteu pode esgotar todas as aparências do ser. Por vezes deixou em 
algum ângulo da obra sua confissão, certo de que não a decifrariam; Ricardo 
afirma que em sua única pessoa faz o papel de muitas, e Yago diz com curiosas 
palavras ‘não sou o que sou’. A identidade fundamental de existir, sonhar e 
representar inspirou-lhe passagens famosas’. É neste esforço desesperado e 
fracassado para conquistar uma identidade singular e estável que reside a 
grandeza quase divina do autor.”8 
 

Assim como na literatura, a narrativa, “não é mais imitação, mas invenção. O novo texto, 

estranho, surpreende, não se situa mais na ordem da representação mas da ilusão.”9 

Nesta linha, José Reginaldo vai usar, ainda, a idéia de patrimônio como alegoria que o sentido 

da palavra já diz que é “uma forma de representação onde recursos dramáticos, literários ou 

pictóricos são usados para ilustrar concretamente uma idéia ou princípios morais e religiosos. 

(...) representa uma coisa com o propósito de significar outra, (...) é um gênero literário que 

pode ser entendido como uma estória narrada sobre uma situação histórica presente, na qual 

existe um forte sentimento de perda, transitoriedade, ao mesmo tempo em que existe um 

desejo permanente e insaciável pelo resgate de um passado histórico ou mítico, além de uma 

permanente esperança de um futuro redimido.”10 

No Brasil, os intelectuais nacionalistas narram estórias sobre a apropriação do patrimônio 

cultural, justificando-as pelo perigo das perdas e com o fim primeiro de construir a identidade 

do país.  

O autor ainda trabalha a questão das estratégias utilizadas para a invenção do patrimônio,  

assim como da nação brasileira e para a eleição dos intelectuais como “guardiões desse 

patrimônio”, que assim o são considerados pela sua “autenticidade” ou pelas condições que 

possuem para expressar o que é patrimônio ou não, e definir através de seu engajamento as 

políticas públicas para o setor. A sua inserção nos órgãos governamentais vão selar e confirmar 

as suas decisões,  transformando o desejo no real, a partir do registro nos Livros Tombos dos 

Institutos de Patrimônio. 

 

                                            
8
 CHARTIER, op.cit, p.201 

9
 idem, p.203 

10
 GONÇALVES, op.cit, p.26 
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“O real não é não pode ser senão o que dizem os livros. Para eles a 
representação do mundo se fez mais real que o próprio mundo, a biblioteca 
mais universal que o universo.”11 

 

II 

 

Dentro da análise de Chartier é importante aquilo que Hansen levanta como hipótese do autor 

que: 

 

“Os discursos que concebemos como literatura existem enquanto como 
resultados de práticas que pressupõem sistemas de representação. Esses 
sistemas, evidentemente, pressupõem códigos, quero dizer, pressupõem uma 
codificação retórica, tópicas, temas, regras, meios de circulação, 
condicionamentos materiais e institucionais públicos, etc. Ou seja, uma 
abordagem especificamente histórica da literatura, consistiria em não dar o 
discurso como natural, mas buscar, a partir de discursos particulares a 
possibilidade de reconstruir os sistemas de representações que os 
subentendem, como relação de usos/estruturas.” 

 

Pensando sobre o que até aqui foi colocado, podemos dizer que  existe uma  ligação de análise 

da questão das práticas  na literatura e o planejamento e desenvolvimento de uma exposição 

museológica, que é a necessidade de avaliarmos os códigos da representação ali presente no 

discurso montado sobre a história de uma determinada instituição, cidade, povo, nação e etc.. 

e muito particularmente a autoria da mesma e a concepção de mundo e sociedade expressos 

para o público. 

No estudo de caso, proposto em meu projeto de pesquisa, a exposição de longa duração do 

Museu Municipal Parque da Baronesa existe um discurso particular que constrói a história do 

município, conforme uma visão muito própria e definida, desde o conceito do que é um 

museu, até quais são os fatos que possuem importância suficiente para constarem como 

integrante de um acervo museológico. 

No ato de percorrer a exposição nota-se que na escolha dos objetos não houve a preocupação 

com a valorização de outros aspectos da sociedade e da cultura12 locais, tais como a 

escravidão, as questões de gênero, as diversas representações artísticas etc. Se a exposição é 

um discurso, como nos diz Chagas, “ não é apenas  um recorte da realidade, é um discurso que 

se monta, é uma construção voluntária de caráter seletivo e político, vinculado a um esquema 

                                            
11

 CHARTIER, op.cit. p.206 
12 Entende-se por cultura “ como conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada 
formação social”. In:  BOSI, 2001, p. 319 
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de atribuição de valores, culturais, ideológicos, religiosos, econômicos e etc...”13; este parece 

cristalizado, haja visto, o tempo em que a exposição se mantém sem modificações, não 

acompanhando não só o desenvolvimento da própria museologia como a sucessão dos 

indivíduos que ocuparam os cargos administrativos e técnicos da instituição. 

Em toda a trajetória de organização do museu, e montagem da exposição é sempre a trajetória 

individual de Antoninha, para entender como foi construída a memória da cidade, ali 

representada. 

Portanto para  entender a construção da história da cidade é preciso analisar a postura desta 

pessoa que é chave para a organização do Museu, através de sua visão de memória e história 

será possível desvendar algumas das intenções a respeito da montagem da exposição 

museológica, a qual também, se configura em um discurso, não mais sobre o individual, mas 

sobre o coletivo.  

 “Tudo leva a crer que o relato de vida tende a aproximar-se da apresentação oficial de si. As 

leis que regem a produção dos discursos na relação entre um habitus e um mercado se 

aplicam a essa forma particular de expressão que é o discurso sobre si”14. Não fugirei daquilo 

que Voldman diz que as pessoas entrevistadas costumam apresentar “uma história do 

movimento unânime e sem falha”15. 

Mas este traço de sua personalidade não está circunscrito a família, de guardiã da memória de 

sua família, Antoninha avança em suas atividades e passa, também, a ser a guardiã da 

memória da cidade através do domínio da conservação do patrimônio edificado da cidade e do 

museu. Myriam de Barros salienta que “ o guardião está referido à família quando constrói 

para si e para os familiares o perfil desse papel social. Não é uma motivação individualizada 

que leva o colecionador a procurar investigar, encontrar e conservar seus bens preciosos. Ele 

está imbuído de um papel que lhe confere o direito e também a obrigação de cuidar da 

memória do grupo familiar. Essas atribuições não são especificadas apenas pelo guardião, mas 

por toda a família que o incumbiu desta tarefa”16.  

A partir da postura desta pessoa que é chave para a organização do Museu Municipal da 

Baronesa, através de sua visão de memória e história será possível desvendar algumas das 

                                            
13

 CHAGAS, Mário – Museália – Rio de Janeiro- JC Editora, 1996, p. 59 
14

 BORDIEU, Pierre - A ilusão biográfica – In: AMADO, Janaina – Usos e Abusos da História Oral – Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996, p 188 e 189 
15

 VOLDMAN, Danièle – Definições e usos - In: AMADO, Janaina – Usos e Abusos da História Oral – Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996, p 40 
16

 BARROS, Myriam Moraes Lins de – Memória e Família – Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2 n.3, 
p. 29-42 
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intenções a respeito da montagem da exposição museológica, a qual também, se configura em 

um discurso, não mais sobre o individual, mas sobre o coletivo.  

“(...)a história de vida ordena acontecimentos que balizaram uma existência. 
Além disso, ao contarmos nossa vida em geral tentamos estabelecer uma certa 
coerência por meio de laços lógicos entre acontecimentos chaves, e de uma 
continuidade, resultante de uma ordenação cronológica. Através desse 
trabalho de reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar 
social e suas relações com os outros”17. 

 

Antonia des Essarts Carvalho, nasceu em Pelotas no dia 28 de fevereiro de 1918, filha de Vera 

des Essarts e Jaime de Carvalho, descende pelo lado da mãe de famílias tradicionais da cidade, 

tataraneta de Antônio José Gonçalves Chaves, charqueador, português, e de Jean Baptista 

Roux, charqueador, francês, nomes estes que marcam a trajetória da sua família contando 

sempre com grande destaque na cidade tanto na vida econômica quanto política. 

Durante muitos anos morou na Europa, depois no  Rio de Janeiro onde conviveu com o que 

considera o mais relevante da sociedade carioca (políticos, artistas, empresários...), só voltou a 

Pelotas na década de 70 depois de estar viúva. Uma das últimas descendentes da família 

necessitou assumir as propriedades que faziam parte de sua herança. Sanadas as finanças 

começou a preocupar-se com a situação de Pelotas, queria que esta fosse reconhecida pela 

sua cultura. 

O museu já funcionava desde 1982, quando foi inaugurado, devia ser um local de lazer, ali “a 

poesia se encontra com a história, para compor um hino a eterna Pelotas” 18 . Quando ela 

visitou o museu achou que não tinha nada, o acervo existente não representava aquilo que 

entendia como museu, baseando-se essencialmente nos modelos vistos na Europa e 

principalmente nos Estados Unidos onde é muito difundido a reconstrução de casas, em 

museus, como se as pessoas ali ainda vivessem. A sua intenção foi transformar o museu 

histórico em um museu de costumes, entendendo isto como os hábitos de vestir, alimentar-se 

e receber nas antigas estâncias: 

 

“Numa casa daquela época, por que era assim as pessoas tinham estâncias, 
mas não moravam nas estâncias, moravam na cidade e no verão iam para a 
estância fazer doces, isso é uma coisa do costume de Pelotas, da civilização 
daqui. Essas estâncias não eram bonitas, a minha estância é excepcional, por 
que a mulher que fez era uma mulher civilizadíssima, muito culta e que 
gostava. Então eu fui criada na estância, era muito divertido todo o verão 

                                            
17

 POLLAK, Michael – Memória, Esquecimento, Silêncio - Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2 n.3, p. 
3-15 
18

 Frase que encontra-se numa placa na entrada do museu, de autoria do prefeito da época Irajá Andara 
Rodrigues.  
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faziam doces, são os famosos doces; que tinha que entrar também; então nos 
tachos, que eu tenho lá na minha cozinha que todo mundo adora ver, e aí fazia 
dispensa. A dispensa era muito importante, a dispensa lá na estância do meu 
avô era uma coisa importantíssima, tinha ovos, tinha uma barrica com os ovos 
para o inverno inteiro, tinha goiabada, pessegada, marmelada, tudo assim(...) 
era uma opulência, era típico da civilização que existia naquela época. É isso 
que você tem que fazer então quando você acha uma casa dessas que foi 
doada é uma coisa maravilhosa, você tem que aproveitar o máximo, e fazer a 
pessoa que bota o pé ali dentro se sentir na época, viver na época.”19 
 

Essa definição de museu de costumes não condiz com a divulgada pela presidente da 

Associação de Amigos do Museu da Baronesa, AMBAR, onde Antoninha é presidente de honra,  

desde 1995 quando foi fundada. O que passa através da filosofia de trabalho do grupo é que a 

linha da instituição devia ser mais ampla: “ É no resgate de sua cultura, ao relizar-se o encontro 

do indíviduo com os referenciais históricos que o condicionaram que se fortalece um povo”.20 A 

opinião da presidente de honra é a mais forte e mais balizada, ela que arregimenta as pessoas 

para o trabalho, ela consegue o dinheiro e mais importante mantém a liderança firme sobre os 

outros. O discurso é  na maioria das vezes na primeira pessoa, eu fiz, eu consegui, eu conheço, 

me mandaram, me deram, em alguns momentos complementados pelo grupo, "depois eu fiz a 

última coisa, eu com todos os que trabalhavam comigo”. Ela tomou para sí aquilo Myriam de 

Barros fala sobre os avós que são os guardiões da memória, “ com os olhos de quem percorreu 

um longo caminho no grupo doméstico, os avós voltam-se para o passado para construir, hoje, 

frente a modernização da sociedade e dos papéis familiares, um modelo de família no qual é 

indispensável sua presença como mediador entre as gerações e como transmissor do valor 

social atribuído à família. Papel semelhante é desempenhado por aqueles que ciosos da 

importância da família na construção da identidade dos indivíduos, tomam para si a tarefa de 

preservar os arquivos da memória familiar”21, sendo que no caso aqui discutido a postura de 

guardiã da memória extrapola o ambiente familiar e se ramifica para a cidade.  

Dª Antoninha produz uma memória ideal para a cidade, através da exposição museológica, 

onde é apresentada uma sociedade sem as contradições naturais, e para a família, o passado 

contado, tanto no livro, escrito para os netos, quanto em outros depoimentos, é muito bonito, 

como a maioria das lembranças de velhos o tempo passado é sempre melhor, mas uma 

característica marcante de seu relato é que dificilmente um dos seus antepassados é retratado 

como sendo feio, ou mal eles sempre são muito bons,  bonitos e caridosos, o discurso é 

                                            
19

 SAMPAIO, Antonia, depoimento oral, 22/07/2004. 
20

 Extraído  de Anúncio na coluna “Social”, sobre Sarau na Baronesa registrado no jornal Diário Popular 
de 11/08/1995 
21

 BARROS, Myriam Moraes Lins de – Memória e Família – Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2 n.3, 
p. 29-42 
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extensivo ao futuro, os netos, estes quando não são designados como maravilhosos, são 

atenuadas as dificuldades por coisas externas ao clã. 

Myriam Barros, baseada em Halbwachs, nos diz que “transmitir uma história, sobretudo a 

história familiar, é transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade da 

memória afetiva de cada família e à memória da sociedade mais ampla, expressando a 

importância e permanência do valor da instituição familiar. A importância do grupo familiar 

como referência fundamental para a reconstrução do passado advém do fato de a família ser, 

ao mesmo tempo, o objeto das recordações dos indivíduos e o espaço em que essas 

recordações podem ser avivadas” Para ela os guardiões da memória familiar podem ser os 

avós que ao “reconstruírem suas histórias de vida, reconstroem também a história do modelo 

familiar, através de caminhos já marcados por lembranças suas e de seu grupo familiar,” o que 

está ligado a uma busca de um caminho para “estabelecer a identidade atual da família.”22 

Ela própria se elegeu como mediadora e justifica que só ela tinha condições para fazer isto “Eu 

amo estas coisa, amo, a minha vida toda foi visitando estas casas (...) eu comecei a me 

interessar pelo museu e comecei a ganhar coisas, ganhei as fazendas, achei o dossel, restaurei 

as casas da praça também, eu fiz muita coisa, não tenho nem tempo de mostrar, é só para ver 

que eu não era uma incalta, eu tinha muito conhecimento, talvez a pessoa que tivesse mais 

conhecimento nesta região, e eu tenho grandes amigas, eu trabalhei no Rio com esta menina a 

Guarita23 (...).”24 A sua vontade por muito tempo é a que prevalece, não respeita para manter 

aquilo que acredita ser a história da cidade, passa por cima da vontade de muitos proprietários 

das casas, instituições de patrimônio entre outros.  

Ela se elegeu como mediadora da memória, mas ao mesmo tempo foi aceita e fortalecida 

pelos membros do grupo que se identificavam com ela e com sua origem social, podemos dizer 

que acontece aquilo que Pollak nos coloca sobre o enquadramento da memória, onde 

testemunhas autorizadas, se encarregam de divulgar a versão do grupo.  

 

“Além de uma produção de discursos organizados em torno de 
acontecimentos e de grandes personagens, os rastros desse trabalho de 
enquadramento são os objetos materiais: monumentos, museus, bibliotecas, 
etc. A memória é assim guardada e solidificada nas pedras.”25 

 

                                            
22

 Op.cit, 
23

 Sonia Guarita, museóloga do Rio de Janeiro, bastante envolvida com o Conselho Federal de 
Museologia. 
24

 SAMPAIO, Antonia, depoimento oral, 22/07/2004. 
25

 POLLAK, Michael – Memória, Esquecimento, Silêncio. In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 
1989p.10 
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O museu conta a versão da história que dá identidade ao grupo que Dª Antoninha pertence, é 

o agente que qualifica a experiência dos mesmos e a perpetuação de sua  visão. 

 

“O objetivo era verem reconhecido a interpretação do passado de cada um e 
logo, a sua memória especifica. A elaboração desse tipo de memória implica 
um trabalho árduo, que toma tempo, e que conciste na valorização e 
hierarquização das datas, das personagens e dos acontecimentos”26 
 

E nos momentos que este enquadramento é ameaçado, podendo prejudicar a coesão do 

grupo a solução encontrada é a desclassificação daqueles que ameaçam a situação vigente, 

podemos notar isto em alguns momentos da entrevista, quando ela fala da Arquiteta Marta 

Amaral, ou sobre a atual diretora do museu que são vistas como pessoas incapazes de 

preservar a história de Pelotas, e o motivo é o mesmo, elas não possuem cultura. Para ela 

trabalhar com preservação é uma arte e para desenvolve-la de maneira satisfatória  é preciso 

viajar, ver, sentir, ter “feeling”, não adianta ter estudado “se você não sentir dentro de você 

aquilo que é preciso fazer, você não constrói nada.” Em fim elas não são representantes do 

grupo a que pertence, não possui as condições sociais e econômicas que ela tem, ainda não 

tiveram o tempo que teve para afirmar a sua posição de mediadora. Hoje, ela está em 

compasso de espera, a situação política na cidade mudou, ela já não tem influência na atual 

administração da prefeitura, espera que seja tomada alguma atitude, que seja votada  uma lei 

específica que não permita “que qualquer empregada pública tenha o direito de botar fora 

coisas que foram achadas.”27 Mas, não está inerte, enquanto seus desejos não acontecem 

organiza, aquilo que considero, boicotes silenciosos  a atual direção do museu, a direção da 

AMBAR, pediu demissão, não chamando novas eleições, antes, já haviam cortado a ajuda 

financeira para a manutenção da instituição, além de buscar apoio junto a Secretaria Estadual 

de Cultura, onde o seu trânsito político é maior. Também retomou suas atividades referentes a 

memória de sua família, ao se dar conta de que envelheceu preocupou-se em deixar um relato 

para os seus netos, pois “ no momento em que as testemunhas oculares sabem que vão 

desaparecer em breve, elas querem inscrever suas lembranças contra o esquecimento.”28 

 

“Escrevo para os meus netos queridos, que tão pouco sabem desta gente 
forte, guerreira que viveu para construir o Rio Grande. 
Lamento não ter tido tempo de lhes contar histórias, cresceram tão depressa. 

                                            
26

 _______  - Memória e Identidade Social . In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n.10, 1992p.205 
27

 SAMPAIO, Antonia, depoimento oral, 22/07/2004 
28

 POLLAK – Memória, Esquecimento, Silêncio. In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989p.7 
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Queria também deixar a eles, um pouco do amor que tenho por estas terras 
tão boas, tão lindas, de campos verdes, de céus tão altos e claros e de 
horizontes sem fim.” 29 

 

Aqui ela repete aquilo que sua tia-avó, Fanny Berchon,  havia feito em 1902, quando escreveu 

um diário para preservar a “história” da família para os descendentes que estavam no Brasil e 

para aqueles que retornaram para a França. 

Como nos diz Pollak a memória é socialmente construída, e é obvio que toda a documentação 

também o é, este é um primeiro momento de pensar a construção do discurso existente na 

exposição do Museu Municipal Parque da Baronesa, e a sua relação com a construção de uma 

identidade para a cidade de Pelotas. 

 

“No livro As Cidades Invisíveis, também de Ítalo Calvino, oculta-se sob o título: 
‘As cidades e o desejo 4’, referência à cidade de Fedora, em cujo centro há um 
museu, instalado em um palácio de metal com uma esfera de vidro em cada 
cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul que é o modelo para 
uma outra Fedora. São as formas que a cidade teria podido tomar se, por uma 
razão ou por outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. O museu do 
palácio das esferas de Fedora reúne não o já realizado ou já feito ou mesmo 
aquilo que foi, mas sim aquilo que poderia ter sido se... O que encontramos 
nas esferas de vidro são suposições de cidades e estas suposições permitem a 
compreensão de que também Fedora é uma suposta cidade e de que o museu 
do palácio de metal é igualmente hipótese. (...) É possível ao museu 
descomprometer-se com o que foi e afirmar-se como o espaço do sendo? Não 
será o museu, por si só e como tudo o mais, um sendo ou um permanente 
devir.”30 
 

Assim como, no “conto do espelho e da máscara, do poeta e do rei, é indicado que devemos 

nos aproximar das diversas formas que regem a produção, a circulação e a apropriação dos 

textos, considerando como essenciais suas variações segundo os tempos e os lugares”31, 

podemos dizer que o nosso dever como historiadores é durante a análise da concepção e 

formação destes acervos fazer “um exercício crítico capaz de investigar as construções da 

memória, retirando dos altares e trazendo para o mundo dos homens, aqueles objetos 

sacralizados, sejam eles os atores do passado, os eventos fundadores ou as formas narrativas 

elaboradas a partir das experiências do passado.”32 

                                            
29

 SAMPAIO, Antonia de Oliveira – Escrevendo a história de nossos antepassados, Pallotti, Pelotas, 2004, 
dedicatória. 
30

 CHAGAS, op. Cit. p 31 
31

CHARTIER, op. Cit, p.205. 
32

 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória 
disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra (Org.). História Cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2003, p10 
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Resumo 

A memória é inerente à vida em sociedade. Contar a sua própria história é um direito que foi, e 
ainda é, subtraído da maior parte da população de nosso país. É com foco nestas questões que 
o Instituto Brasileiro de Museus/Ibram pensa suas ações e desenvolve uma política de 
museologia social. Na prática, o Instituto Brasileiro de Museus vem apoiando iniciativas de 
constituição de museus comunitários, ecomuseus, museus de percurso, museus de periferia e 
outros processos museais de preservação, investigação e comunicação das memórias 
esquecidas, por meio do projeto Pontos de Memória. Com metodologia participativa, pautada 
na valorização do protagonismo comunitário, nas diferentes narrativas dos moradores, suas 
trajetórias de vida, expressões culturais e anseios, estão em processo de consolidação cerca de 
15 Pontos de Memória, localizados em comunidades populares das cinco regiões do país. O 
Ibram incentiva os Pontos de Memória porque acredita que os museus devem ser apropriados 
pelas comunidades, que neles se farão representar, criando e recriando a sua imagem e 
inventando novas narrativas museais que rompam com aquelas impostas pelos grupos 
tradicionalmente detentores do instrumento museu. 
 

Palavras-Chave: Memória, museu, comunidade. 

 

Introdução 

No mundo contemporâneo vivemos uma nova experiência: a vontade política de memória. 

Política porque o direito à memória precisa ser conquistado, mantido e exercido como direito 

de cidadania, direito que precisa ser democratizado e comunicado entre os diferentes grupos 

sociais existentes no Brasil. Nesse sentido, pode-se compreender que a crescente demanda 

por mais museus expressa o direito de todos os cidadãos aos meios de produção da memória, 

aos processos de transformação, criação e salvaguarda dos suportes de memória, não sendo 

suficiente garantir-lhes o acesso aos museus já existentes. 

Vale observar que o acesso aos museus não é necessariamente proporcional ao direito de 

memória, já que os museus são lugares que operam com a memória, mas também com o 

esquecimento. Lembrança e esquecimento são inseparáveis. É preciso abandonar a 

perspectiva ingênua que concebe a memória como um bem em si mesmo. Ela não expressa a 

verdade, não constitui um saber científico e tanto pode servir para aprisionar e tiranizar, 

quanto para libertar. Da mesma forma, os museus podem estar a serviço das narrativas 
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históricas dos grupos dominantes e do esquecimento das lutas populares ou podem ser 

instrumentos de valorização dos múltiplos discursos e da transformação social. 

Considerando os princípios da Política Nacional de Museus, o Instituto Brasileiro de Museus 

trabalha na direção do empoderamento social daqueles que historicamente foram 

expropriados do direito de narrar e expor suas próprias histórias, suas memórias e seus 

patrimônios nos museus. A ideia dos pontos de memória surgiu como iniciativa do Ministério 

da Cultura/Minc que criou o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania (Cultura 

Viva), com o objetivo de contribuir para que a sociedade conquiste espaços, troque 

experiências e desenvolva ações de incentivo à cultura e à cidadania, de forma pró-ativa. Da 

parceria entre sociedade civil e poder público nasceram os Pontos de Cultura inspirados no 

conceito de “do-in” antropológico, idealizado pelo então ministro Gilberto Gil. Em outras 

palavras, Gil propunha massagear pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou 

adormecidos, do corpo cultural do país. Nessa perspectiva, os Pontos de Memória são os 

projetos e ações do Programa Pontos de Cultura voltados para a preservação da memória das 

comunidades e dos diversos grupos da sociedade civil. 

Nesse texto, representativo da apresentação no IV Seminário sobre Memória e Patrimônio, 

cujo título é Memória, Patrimônio e Tradição, apresenta-se os fundamentos do Projeto Pontos 

de Memória, um panorama do desenvolvimento que já se alcançou e algumas reflexões sobre 

a consolidação desta política de memória.  

 

Pontos de memória 

O desenvolvimento inicial de pontos de memória faz parte de um programa de consolidação 

de políticas públicas para os campos do Patrimônio Cultural, da Memória Social e dos Museus, 

resultado de parceria do Ibram com os Programas + Cultura e Cultura Viva, do Ministério da 

Cultura, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça, 

com apoio da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Esta iniciativa é responsável 

pelo desenvolvimento de um grupo piloto de pontos de memória, localizado em comunidades 

nas cinco regiões do país, totalizando doze experiências: Museu de Favela, no Cantagalo, 

Pavão-Pavãozinho, Rio de Janeiro (RJ); Museu do Taquaril, em Belo Horizonte (MG); 

Brasilândia em São Paulo (SP); em São Pedro, Vitória (ES); na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre 

(RS); no Museu de Periferia, no Sítio Cercado, Curitiba (PR); Estrutural em Brasília (DF); no 

Museu do Mangue do Coque, em Recife (PE); Grande Bom Jardim, em Fortaleza (CE); 

Jacintinho em Maceió (AL); no Beiru, em Salvador (BA) e em Terra Firme, Belém (PA). 

Para além destes Pontos, o Ibram vem assumindo o compromisso de auxiliar o 

desenvolvimento de outras iniciativas pelo país, sobretudo no que diz respeito à metodologia 
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de ação e à capacitação oferecida àqueles que se integram ao trabalho. Este compromisso 

assegura que se extrapolem a soma de doze Pontos, rumo a um trabalho que é inaugural, mas 

que se pretende contínuo, que se quer enquanto política de estado. 

Os pontos de memória visam uma atitude de transformação social, por meio do conhecimento 

da realidade, da afirmação do sentimento de pertencimento e do reconhecimento das 

identidades presentes nas comunidades. E ninguém melhor para trabalhar nesse sentido do 

que as pessoas que fazem parte desta história. Por isso, a metodologia de trabalho do projeto 

está pautada em atividades que visam, antes de mais nada, a identificação de ações de 

memória que já existem, trabalha-las em uma perspectiva crítica, dando-lhe contornos para 

uma gestão uma gestão solidária e participativa. 

Os conceitos presentes no referencial teórico estão diretamente relacionados com uma visão 

de mundo que compreende a participação como elemento fundamental na construção de elos 

fortes entre as partes envolvidas do trabalho. Segundo Juan Bordenave (2002), a palavra 

participação, nos moldes pensados para o projeto, está associada ao termo tomar parte, no 

sentido de partilhar tanto idéias, como ações e resultados, sendo esse trabalho conjunto uma 

associação das partes unidas por um sentimento comum. 

O princípio da metodologia de trabalho participativa parte de algumas premissas 

fundamentais pautadas no respeito aos preceitos culturais dos moradores, em especial às 

aspirações locais quanto à qualidade de vida, segundo o entendimento dos mesmos, e à 

percepção de sua identidade. A relação dialógica e a promoção da autonomia também estão 

entre os preceitos da metodologia participativa, pois o trabalho não está sendo executado por 

grupos alheios à sua concepção e sim, inteirados nos conceitos basilares ao projeto, os quais 

são compreendidos por meio de debates e discussões, tendo como inspiração metodológica a 

pedagogia crítica que visa à transformação social. 

• A metodologia para constituição do projeto piloto dos Pontos de Memória está 

dividida nas seguintes etapas: 

• Sondagem e contatos com doze comunidades de localidades indicadas pelo Pronasci 

para a implantação dos Pontos de Memória; intercâmbio entre os Pontos de Memória; 

• Diagnóstico das potencialidades presentes na comunidade; 

• Oficinas de capacitação para agentes de memória e pessoas da comunidade envolvidas 

no Projeto; 

• Inventário patrimonial participativo; 

• E  Plano de trabalho do Ponto de Memória. 
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Na primeira etapa, técnicos da Coordenação de Museologia Social e Educação do 

Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – 

Iphan, cuja incumbência cabe agora ao Ibram, realizaram visitas às localidades definidas pelo 

Pronasci para articulação com as doze comunidades. Já em dezembro de 2009, representantes 

das doze comunidades e mais dez outros grupos comunitários, num total de mais de 200 

pessoas, reuniram-se em Salvador (BA) para a realização do 1º Encontro da Teia da Memória, 

que consistiu na apresentação de projetos, intercâmbios, debates metodológicos, construção 

de agendas e de estratégias para o fortalecimento e consolidação dos Pontos de Memória. 

 

 

Apresentação do presidente do Ponto de Memória Museu de Favela – MUF (Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo- RJ), Carlos Esquivel, conhecido como ACME. 

 

Perspectiva prá favela se tornar uma cidadela, Muf 
Prá  agregar e acabar com todas as panelas, Muf 
É galeria a céu aberto, no beco e na viela, Muf 
Prá  envolver, prá vender, receber a clientela, Muf...1 

                                            
1
 Refrão do Hino do MUF; Rap de autoria: Acme e Aline; interpretação: Acme 
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Plenária: Representantes das comunidades 

 

De 26 a 28 de março, em Fortaleza – CE foi realizado o segundo Encontro da Teia de Memória. 

O evento integrou a programação da Teia da Cultura 2010 - Tambores Digitais e marcou a 

parceria do Ibram com a Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, para a 

integração dos Pontos de Memória ao Programa Cultura Viva, garantindo mecanismos de 

recursos para o desenvolvimento da iniciativa e integração aos pontos de cultura. Durante o 

evento, também se discutiu a metodologia de trabalho, com foco na etapa de 

institucionalização dos Pontos e na capacitação. 

 

 

Coordenadora do Núcleo de Museologia Social do Ibram, Cláudia Rose. 
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Plenária: Representantes dos Pontos de Memória. 

 

Entre os dois encontros da Teia da Memória, a equipe do Ibram se reuniu com representações 

das comunidades para o acompanhamento do projeto e apresentação do instrumento de 

diagnóstico sócio-econômico e cultural, que ajudará levantar as potencialidades presentes nas 

comunidades para possíveis parcerias. Dentre vários exemplos de articulações para 

implantação e andamento de  Pontos de Memórias, podemos citar: 

AÇÃO NOS PONTOS DE MEMÓRIA 

Belo Horizonte – MG (Comunidade do Taquaril) 

 

 

Logo criada pela comunidade 

 

No dia 20 de fevereiro de 2010, a comunidade do Taquaril realizou um seminário para discutir 

a proposta com os moradores do bairro.  O evento reuniu cerca de 60 pessoas, dentre 

representantes de associações, ONG’s, grupos culturais, idosos, estudantes, universitários, 

profissionais das áreas da saúde e educação e da equipe do projeto Pontos de Memória, do 

Instituto Brasileiro de Museus – Ibram. Durante o seminário, também foi criado um conselho 
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deliberativo para dar andamento ao projeto. A comunidade está articulando um terreno para 

construção do Ponto de Memória e pensando em organizar um “chá de museu”, para 

aquisição de acervo. 

Com 25 anos de existência, o bairro Taquaril é considerado a maior periferia de Belo 

Horizonte, fazendo fronteira com o município de Sabará. Sua formação é marcada por lutas 

pela moradia e pelo engajamento da população, especialmente das mulheres, em movimentos 

sociais. O bairro agrega muitos trabalhadores, associações, ONGs e grupos culturais. 

 

 

Taquaril, maior periferia de Belo Horizonte. 

 

São Paulo – SP (Comunidade da Brasilândia)  

Lideranças da sociedade civil - de escolas, teatro, cinema, comunicação, escola de samba, 

gestão cultural, ONG’s  de Brasilândia,  na cidade de São Paulo se reuniram junto à equipe do 

projeto  Pontos de Memória para iniciarem o desenvolvimento das ações  de memória na 

localidade. O encontro reuniu, no dia 11 de março, cerca de 40 pessoas no Centro de Educação 

Integral da localidade. 
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Representantes de Brasilândia se mobilizam para viabilização de Ponto de Memória 

 

Com cerca de 300 mil habitantes, a região possui  dezenas de entidades socioculturais pró-

ativas, dentre as quais se destacam:  ONG Associação da Cantareira, que desenvolve há cerca 

de 20 anos uma série de trabalhos na região voltados para educação, preservação do meio 

ambiente, cultura e promoção da história local, por meio de jornais e rádios; Centro 

comunitário Enrico Giusti, que desenvolve ações de registro de memória, tais como vídeos e 

fotos sobre a organização das áreas ocupadas pelos moradores, com construção de casas, 

aberturas de ruas e reuniões em assembléias desde a década de 90 ;  Escola de Aprendizagem 

de Salão de beleza, que integra a Associação Creche Maria da Conceição – destinada ao 

aprendizado das funções de um salão de beleza;  Centro de Educação Unificada – CEU – que 

dispõe de um teatro, que, segundo a diretora está à disposição da comunidade e, também, dos 

Pontos de Memória. A região também possui dois jornais – o regional Freguesia News e o 

Rapidix, que contribuem com o registro histórico da comunidade, por meio de  notícias de 

várias “ hitórias de vida” de moradores da região. 

 

Rio de Janeiro (Comunidade do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo)  

A Organização Não Governamental e Ponto de Memória Museu de Favela – MUF está 

localizada no Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, bem próximo 

dos bairros de Copacabana e Ipanema. Criado há dois anos por uma rede de parceiros, o 

Museu tem como objetivo principal transformar seu território em um monumento turístico 

carioca da história de formação de favelas, das origens do samba, da cultura do migrante 

nordestino, da cultura negra, das artes visuais e de dança. Considerado um “museu de 
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percurso”, promove visitas guiadas aos morros, propiciando o contato dos visitantes com o 

cotidiano dos moradores, suas histórias, valores e expressões culturais, através do patrimônio 

arquitetônico da favela, apresentações culturais de capoeira, break, Rap, coral infantil. No 

percurso, também podem ser vistos trabalhos de artes visuais e grafite. 

 

Lançamento do MUF, em 2008. 

Considerações finais 

Todas essas iniciativas, e outras tantas espalhadas pelo Brasil, revelam o desejo irrefreável de 

memória por parte das comunidades, que despertam, por força do “do-in” museológico, 

pontos vitais, até então, esquecidos e  negligenciados. Reiterando, trata-se de uma iniciativa 

inaugural que entende que a sistematização das diversas iniciativas de memória, ligadas às 

diversas lutas sociais em nosso país, terão mais força na medida em que se integrarem na 

perspectiva de uma rede, de uma teia. 

A memória é  indispensável para a criação de futuros.  Por isso, é  possível dizer que os 

museus, além de passados, também produzem futuros. Produzir futuros é, de algum modo, 

abrir caminhos para o devir, para a transformação. É por acreditar no poder transformador da 

memória e dos museus que o Ibram vem apoiando investindo no desenvolvimento e na 

ampliação dos Pontos de Memória. 
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Centro histórico coronel pillar e museu histórico-cultural das irmãs franciscanas: práticas 

museológicas e preservação da memória1 
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Resumo 

O Museu Histórico-Cultural das Irmãs Franciscanas (MHIF), inicialmente intitulado Museu da 
Província Franciscana, teve o seu acervo coletado a partir de 1972. Primeiramente esteve aos 
cuidados das irmãs da Província Imaculado Coração de Maria (1951), em especial a irmã 
Elenara Vogel, uma das primeiras incentivadoras da coleta, guarda e preservação das coleções 
do acervo referido. A iniciativa de cuidar e preservar o acervo passou a irmã Clélia Philippsen 
(1995), que organizou as coleções em expositores de vidro e concomitantemente a esse 
trabalho recebia doações de objetos trazidos pelas irmãs franciscanas, de suas missões no 
mundo. Este espaço tornou-se pequeno para abrigar 23 mil peças museológicas, onde se 
destaca uma variada tipologia de coleções como: filmes diapositivos, livros, discos, 
lembranças, paramentos litúrgicos, arte sacra, entre outros. Diante disso, houve a necessidade 
de desenvolver um trabalho de organização do acervo com a aplicação dos conhecimentos 
museológicos (2007), que ora apresentamos. 
 

Palavras-Chave: Acervo; preservação; museu.  

 

Introdução 

Neste artigo buscou-se apresentar as atividades realizadas no projeto de extensão do Curso de 

História do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), inicialmente, no Centro Histórico 

Coronel Pillar (CHCP), sendo que as mesmas foram deslocadas para o Museu Histórico-Cultural 

das Irmãs Franciscanas (MHIF), em 18 de agosto de 2009.  

Isso posto, primeiramente aborda-se Ação Educativa: um compromisso sociocultural, realizado 

no Centro Histórico Coronel Pillar (CHCP), de março a agosto e 2009, que teve como finalidade 

a divulgação deste espaço museológico ao público interno e externo à Brigada Militar (SM). 

Houve a preocupação de aperfeiçoar o atendimento em relação às diferentes faixas etárias 

(público escolar e adulto) e garantir a acessibilidade e inclusão do público com necessidades 

especiais, fazendo uso da interdisciplinaridade.  

Com a transferência da bolsista Janaína Charão Vargas, em 18 de agosto de 2009, para o 

Museu Histórico-Cultural das Irmãs Franciscanas (MHIF), optou-se por uma nova metodologia 

de trabalho, baseada em um novo cronograma de atividades, concentrado especificamente na 

                                            
1
 Projeto de Extensão do Curso de História da UNIFRA, desenvolvido no CHCP e no MHIF. 
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documentação museológica do acervo e na utilização do método de história oral, que se 

intitulou Museu Histórico-Cultural das Irmãs Franciscanas: um projeto em construção. 

 

Ação Educativa: um compromisso sociocultural  

Durante os meses de março e agosto de 2009, inúmeras atividades foram desenvolvidas no 

Centro Histórico Coronel Pilar (CHCP), dentre elas a elaboração de um Projeto de Ação 

Educativa e a mediação propriamente dita da exposição de longa duração intitulada Brigada 

Militar: Fardamentos, Armas e Imagens (1892-1990), inaugurada em 15 de maio de 2008. 

Convém esclarecer que o CHCP é constituído por um arquivo central, uma biblioteca de apoio 

e um museu composto por um acervo que teve em torno de 700 objetos tratados 

museológicamente.   

Diante das constantes visitas a exposição do CHCP, houve-se uma demanda na elaboração de 

um projeto de ação educativa no museu, sendo que esta prática 

 

passa a constituir-se de avenidas possíveis sobre aos quais o visitante, ator da 
construção de novos conhecimentos, traça seus próprios caminhos. As novas 
práticas educativas buscam superar o didatismo dos objetos apresentados em 
vitrines, integrando no diálogo com o público, elementos de sedução e 
surpresa (Nascimento apud FIGUEIREDO & VIDAL, 200, p. 227). 
 

No Centro Histórico Coronel Pillar existe a preocupação em receber o visitante, porém não 

havia um projeto voltado especificamente ao caráter pedagógico. Com isso, mudanças foram 

sendo propostas durante o ano de 2009, viabilizando alternativas que fossem ao encontro do 

público.  

Com o objetivo de proporcionar o esclarecimento histórico da exposição do CHCP aos 

visitantes que prestigiam este espaço, necessitou-se o estudo das potencialidades de cada 

peça museológica. Neste sentido, para elaborar o projeto de Ação Educativa, preocupou-se em 

dar uma atenção especial aos uniformes utilizados pela Brigada Militar no período de 1892 à 

década de 1990.  

Assim, foi possível elaborar uma pesquisa de público, aplicada aos alunos da Escola Tiradentes2 

e a coleta destas informações serviram de suporte para o desenvolvimento de melhores 

práticas educativas no centro histórico. Essa prática de pesquisa foi necessária para traçar a 

“delimitação do perfil do público feita pela instituição, sendo que às atividades do museu 

                                            
2
 Escola inaugurada no dia 23 de março de 2009, batizada de Padre Francisco Bianchi. Instalada na sede 

do 1° regimento de polícia montada (1°RPMon), no bairro dores em Santa Maria (CHCP, 2009). 
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devem ser realizadas voltando-se para as preferências e interesses do público” (Possamani 

apud FIGUEIREDO & VIDAL, 2005, p. 84). 

Através das colocações apontadas no questionário aplicado, percebeu-se que a expectativa em 

relação à visita é de um espaço museal que proporcione um diálogo entre os visitantes e o 

monitor da exposição, onde este “alterna seu papel de expositor para de mediador de 

conhecimento” (Nascimento apud FIGUEIREDO & VIDAL, 2005, p. 227).   

O projeto de Ação Educativa teve como objetivo central o de desenvolvimento de atividades 

de ação cultural educativa, visando à divulgação do Centro Histórico Coronel Pillar (CHCP) para 

a comunidade interna e externa. Buscou-se com essa estratégia a ampliação da visitação, 

tornando-a mais atrativa e incentivando a pesquisa histórica na instituição (CHCP), por parte 

daqueles que visitam a exposição de longa duração. 

Com o intuito de ampliar as visitações, foi proposto à divulgação do acervo do CHCP ao 

público interno (militares da Brigada Militar/SM), funcionários civis e a Escola Tiradentes. 

Seriam inicialmente agendadas as visitas, apresentando a exposição e distribuídos materiais 

como folderes e panfletos informativos. 

 Quanto ao público externo seriam realizadas visitas às escolas localizadas nas proximidades 

das dependências da Brigada Militar, com o objetivo de divulgar e informar aos estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio à importância do CHCP, instigando-os a curiosidade em 

visitá-lo, desmistificando a imagem do policial militar. 

Com vistas a atender os visitantes de diferentes faixas etárias e garantir a acessibilidade e 

inclusão do público com necessidades especiais educacionais, como cadeirantes, portadores 

de necessidades visuais e auditivos, e o visitante estrangeiro, tornando o museu um lugar 

mais atrativo. No projeto proposto, solicitar-se-ia a colaboração de profissionais de outras 

áreas, como: artistas das artes cênicas, que promoveriam encenações em relação à 

exposição; educadores especiais, para conduzir a utilização de recursos visuais e sonoros. 

Proposta pensada tendo como pressuposto que  

 

a conexão entre museus e conhecimento interdisciplinar ocorre 
intrinsecamente pelo exercício do saber-fazer museológico, visto que a 
Museologia se operacionaliza por intermédio de uma cadeia complexa de 
ações de salvaguarda e de comunicação patrimoniais. Aquela se desdobra em 
documentação e conservação, que podem envolver conhecimentos (e 
profissionais) oriundos de áreas como Restauração, Ciências da Informação, 
Química, Biologia, Informática, Audiovisual, além dos profissionais ligados ao 
campo específico do acervo. A comunicação envolve expografia e ação 
educativo-cultural, que por sua vez remetem a uma articulação de 
conhecimentos ligados a Arquitetura, Cenografia, Comunicação Visual, 
Pedagogia (CÂNDIDO, 2009, p. 17). 
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Em vista a alternativa de uma integração entre público e a exposição, as visitas realizadas no 

CHCP, nos meses de maio a junho/2009, foram mediadas pela bolsista Janaína Charão Vargas, 

que se procurou instigar a curiosidade do visitante através de questionamentos e proporcioná-

lo uma “espécie de provocação, um convite que o idealizador faz ao visitante permitindo e 

facilitando a intervenção desse no processo da simulação da realidade” (Nascimento apud 

FIGUEIREDO & VIDAL, 2005, p. 229).  

No decorrer do planejamento da Ação Educativa vigente, o CHCFP foi visitado: pela turma do 

9°. ano do Ensino Fundamental da Escola João da Maia Braga; 1º. ano do Ensino Médio da 

Escola Tiradentes (SM); 1°. semestre de 2009 do Curso Arquivologia da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM); familiares e convidados dos formandos do 1º. semestre de 2009 da 

Escola Técnica De Polícia Militar de Santa Maria (ETPM-SM) e 4°. semestre do Curso de 

Arquivologia da UFSM, contabilizando um total de 230 visitantes.  

Durante as visitas observou-se a necessidade que o público tem em identificar-se com os 

objetos expostos, pois através das entrevistas aplicadas, a maioria se posiciona contra o 

didatismo do mediador da exposição, sugerindo uma visita que proporcione uma maior 

interação e diálogo com o objeto exposto. Assim, os mediadores da exposição do CHCP 

passaram a desenvolver visitas de caráter integrador, relacionando os objetos, imagens dos 

painéis e conhecimento histórico com a atualidade e o cotidiano das pessoas. 

A metodologia proposta consistiu na realização da pesquisa de público, repercutindo em um 

índice maior de visitantes, que passaram a observar o museu como parte significativa da 

história desta corporação (Brigada Militar). Todavia “por mais modestos que sejam, os museus 

registram marcas da trajetória humana. E ao fazê-lo, tornam se caminhos de memória, que 

ligam e religam tempos, idéias, sentimentos, seres e coisas” (CÂNDIDO, 209, p. 204). 

Posteriormente ao processo de práticas educacionais, foi proposto pela responsável técnica do 

museu, o estudo de algumas obras com objetivo de no mês seguinte (agosto/2009), iniciar a 

higienização de peças museológicas do acervo do CHCP. Assim, no mês de julho começaram-se 

as leituras da obra Metodologia Aplicada em Museus (SANTOS, 2000), onde o autor destaca 

que os museus estão 

 

longe de serem meros depósitos do passado, estão hoje comprometidos com o 
futuro de cada nação, estudando e tornando compreensível os elos que nos 
unem aos nossos antepassados, para que possamos nos identificar como parte 
de uma mesma herança cultural e, assim, construirmos um futuro mais digno e 
coerente para os que virão depois (SANTOS, 2000, p.13). 
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O autor ainda ressalta a identificação das relações que se pode fazer com o passado dentro de 

um ambiente museológico, da importância que esta instituição - o museu - passa a exercer na 

compreensão do futuro. Diante disso, propõe em sua obra uma metodologia dinâmica sem 

que se perca a trajetória da criação e o acúmulo de conhecimentos. 

Em conseguinte, a obra Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural do Exército Brasileiro 

(CRESPO FILHO, 2005, p. 5) trata da carência de pessoal qualificado em ambientes museais, 

para  

 

atender às necessidades do grande número de museus existentes nas 
organizações militares do Exército e que, por várias razões, não podem contar 
com a assistência técnica de profissionais das áreas de museologia, iluminação, 
restauração e outras (FILHO, 2005, p. 5). 
 

A obra de Jayme Moreira Crespo Filho (2005) surge como meio de difundir uma parte da 

cultura brasileira, incentivando a preservação dos bens materiais e imateriais, das tradições, da 

memória, dos valores morais, culturais e históricos do exército brasileiro. Tendo em vista que o 

CHCP é um espaço de caráter militar, a leitura desta obra teve por objetivo o conhecimento do 

processo de higienização de peças museológicas com essa tipologia.  

 

Museu Histórico-Cultural das Irmãs Franciscanas: um projeto em construção 

O Museu das Irmãs Franciscanas, inicialmente intitulado Museu da Província Franciscana 

(MHIF), teve seu acervo coletado a partir de 1972. Desde o seu início, esteve aos cuidados das 

Irmãs da própria Congregação da Província Imaculado Coração de Maria (Santa Maria/RS), em 

especial da Irmã Elenara Vogel, uma das primeiras incentivadoras na coleta e guarda dos 

objetos.  

Dentro desse processo de coletar e guardar acervos, as Irmãs possuíam atenção voltada 

principalmente a preservar sua história através dos objetos guardados ao longo de suas 

missões. Ao perceber o grande número de objetos coletados, a direção da SCALIFRA - Gestão 

2006/2009,3 resolveu buscar a atuação de um profissional especializado na área para oficializar 

e organizar o Museu, que compôs uma equipe de trabalho. Essa equipe realizou a boneca do 

inventário, um levantamento inicial que se faz para verificar quantas peças existe em um 

acervo, e encontrou 23.000 peças. Destas, 16.680 filmes diapositivos, slides e fotografias e 

                                            
3
 SCALIFRA–ZN: Representada pelas Irmãs Valderesa Moro (diretora-presidente), Irani Rupolo (diretora 

vice-presidente), Ivone Rupolo (diretora-secretária), Rita Beatriz Röhsler (diretora vice-secretária), 
Carmelita Barbosa Machado (diretora-tesoureira) e Inacir Pederiva (diretora vice-tesoureira). (Ata n° 
2457/2006, mandato: 23 de setembro de 2006 a 23 de setembro de 2009. N° do registro em cartório: 
76303. Assembléia Geral Eletiva, 23/09/2006) 
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6.230 pedras, livros, discos, lembranças, paramentos litúrgicos, arte sacra, instrumentos 

musicais, aparelhos de comunicação, moedas, dentre outras tipologias de acervo.    

O Museu foi criado oficialmente em 16 de novembro de 2007, durante a Assembléia Geral 

Ordinária da União de Franciscana de Cultura Cristã4 (UFCC) e incorporado, na mesma ocasião, 

junto à entidade mantenedora Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis 

(SCALIFRA-ZN). 

O MHIF encontra-se atualmente cadastrado no Sistema Municipal de Museus de Santa Maria-

RS e possui duas salas que estão em funcionamento sob agendamento prévio desde 2008. Os 

objetos expostos no museu buscam, principalmente, preservar e retratar de forma especial e 

um tanto carinhosa a trajetória e opção de vida assumida por Madre Madalena e suas 

seguidoras, assim como transmitir sua história para todos que quiserem conhecê-la. 

No decorrer das atividades do projeto de extensão supracitado, buscou-se executar a 

confecção de folderes com o auxílio de material como papel de pH Neutro5, estilete, espátula 

de osso, régua de aço e armazenando as fotos após identificá-las com lápis 6B6. No final deste 

processo, contabilizou-se um total de 62 imagens acondicionadas, o que permitirá um 

prolongamento da vida útil desta tipologia de acervo iconográfico. Destaca-se que além da 

preservação e acondicionamento, o estudo e a pesquisa de peças museológicas vêm sendo 

desenvolvidas por meio do método de História Oral, promovendo a contextualização histórica 

dos objetos que compõem o acervo. 

A História Oral é um “procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes e 

documentos, registrar, por meio das narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões 

e interpretações sobre a História” (DELGADO, 2006, p. 9). Diante disto, foram realizadas 

entrevistas orais com as seguintes Irmãs: Clara Leal Soares, Selma Follmann e Ludmila Ludovica 

Dewes. 

As entrevistas auxiliaram no processo de pesquisa e documentação de alguns objetos 

presentes no acervo e exposição do MHIF, como materiais hospitalares e cirúrgicos, tamancos, 

                                            
4
 União Franciscana de Cultura e Fraternidade Cristã (UFCC): “Inicialmente conhecida por AFMD, tinha 

por objetivo assumir a organização administrativa da entidade prevendo plano de vida, plano de saúde, 
gerenciamento de aposentadorias e de heranças, moradia fora das instituições, cuidado com as idosas, 
organização de retiros, formação e aperfeiçoamento. Em assembléia da entidade, no ano 2000, foi 
sugerido que a denominação mais correta não seria associação, passou a chamar de União em 
coincidência com a União de senhoras” (MARQUES; DALPIAN, 2008, p. 58). 
5
 Papel de pH Neutro: “Não tem resíduo ácido, é resistente ao ataque de fungos e à proliferação de 

bactérias, além de possuir alta durabilidade” (MANUAL DE HIGIENIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO 
ACERVO MUSEOLÓGICO DO SDM, 2006, p. 34). 
6
Lápis 6B “é um tipo de lápis (ou grafite) com ponta macia adequado para desenho” (Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_tipos_de_l%C3%A1pis>. Acesso em: 12 jan. 2010). 
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compondo este último parte da vestimenta - hábito das Irmãs Franciscanas e os objetos 

utilizados nas técnicas de produção das hóstias. 

O couro era um dos materiais utilizados no processo de fabricação dos tamanquinhos, ao 

perguntar se existia alguma máquina na execução desta atividade a Irmã diz: “Não! Era tudo 

com tesoura, não tinha máquina não, não é como hoje em dia, que só aperta o botão” 

(FOLLMANN, 2009).  

Depois disso, para fixá-los na parte de madeira, a Irmã Selma conta que “usávamos tachinhas, 

eram bem pequenininhas, tinham a ponta fininha para poder entrar. Bem! Isto aqui eram 

aqueles preguinhos especiais pra isso” (FOLLMANN, 2009). Em lugares molhados e úmidos se 

usavam tamancos com o de borracha na parte inferior do solado, para que se evitassem 

acidentes, já em lugares secos, os tamancos não possuíam borracha, apenas a madeira de lei.  

Na entrevista concedida por Irmã Ludmila Ludovica Dewes, soube-se do processo de 

elaboração das hóstias: para prepará-las se fazia necessária uma farinha de trigo de boa 

qualidade, sendo que as irmãs tinham que encomendar o produto junto aos moinhos. A etapa 

inicial da execução consistia em colocar a massa, que era o preparo da mistura de farinha com 

água, levando-a junto a um estampador, onde ficavam assando sobre uma temperatura ideal, 

mas “tinha que cuidar, pois [o forno] não podia ir além de 40ºC, quando chegava aos quarenta 

a gente tinha que desligar” (DEWES, 2009). Posteriormente, esperava-se a massa endurecer e 

eram cortadas com maquininhas de fazer os moldes das hóstias, garantindo um formato de 

círculo, prontas para serem distribuídas as comunidades das Irmãs. Nas entrevistas as Irmãs 

também destacaram o trabalho na área da saúde - Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de 

Azevedo; a educação - Faculdade Imaculada Conceição (FIC) e nos serviços de caridade e 

humanitários.  

Ao entrevistar a Irmã Clara Leal Soares (2009), pode-se perceber sua dedicação junto ao 

trabalho ligado à saúde. Graduada em Enfermagem e mestre na mesma área, Soares destaca 

com orgulho a escolha de sua profissão, por participar na formação acadêmica de jovens e 

adultos. Durante a entrevista, ela ressaltou a importância da pesquisa para qualquer área do 

conhecimento, e contou que sempre incentivou suas alunas a ter o espírito da descoberta, pois 

está prática desperta curiosidade do saber humano. 

Durante a entrevista foi apresentado a Irmã Clara alguns objetos que compõem o acervo do 

museu, foram identificados por ela, por exemplo, as seringas usadas durante as décadas de 

1960/1970. Estas por sua vez, não eram ainda de materiais descartáveis e precisavam ser 

esterilizadas em laboratórios. Conforme o tamanho das seringas, as mesmas eram utilizadas 

para diferentes funções, as menores eram usadas para fazer heparina e insulina, já às maiores 

para retirar sangue e injetar medicações nos pacientes. Para esterilizar as seringas, em 
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primeiro lugar a gente tinha uma solução que chamava, ó Cristo! Deixa eu me 
lembrar, uma solução amarelada e uma vermelha também. Eu sei que existia 
uma solução anti-séptica que nós colocávamos [...] uma solução anti-séptica 
que ficavam as agulhas e as seringas, numa as agulhas, que as agulhas eram 
muito mais cuidadas. E na outra as seringas que a gente tirava o êmbolo e 
deixa só o canhão. Têm um canhãozinho” (SOARES, 2009).  
 

Com o passar do tempo, este tipo de esterilização foi substituída gradativamente pela 

utilização da autoclave que esteriliza os objetos hospitalares através do calor úmido e sob 

pressão, diminuindo os casos de contaminação e propagação de doenças aos pacientes. 

A metodologia de trabalho com o aporte da história oral possibilita o suporte para a pesquisa e 

a identificação do acervo tridimensional, bem como do iconográfico. 

Para auxiliar na interpretação das entrevistas concedidas, houve a produção de textos que 

sintetizassem as transcrições já desempenhadas, proporcionando um conhecimento mais 

amplo sobre a entrevistada e o contexto expressado pelo relato oral de cada irmã, 

reconstituindo pontos significativos de suas histórias de vida dentro da congregação.  

 

Considerações finais 

As práticas museológicas, como o acondicionamento, a documentação, a pesquisa e a ação 

educativa dentro de um museu, são atividades que cada vez mais se tornam inevitáveis para a 

ampliação e crescimento deste espaço. No decorrer das atividades do ano de 2009, viu-se que 

as práticas educativas são de suma importância para o espaço museológico, visando que a 

divulgação do museu não se limite somente em proporcionar a maior procura ao museu, mas 

também o de o museu ir ao encontro do seu público, despertando assim, o interesse das 

pessoas em conhecê-lo. 

O ato de guardar objetos não é novidade dos tempos modernos, ocorre desde a antiguidade 

oriental e ocidental, mas o interesse por uma pesquisa histórica mais aprofundada sobre as 

peças museológicas datam do século XX. Procurando assim contextualizar historicamente as 

peças de um museu, há pesquisas que não se baseiam somente em fontes documentais, mas 

em fontes orais, visto que uma peça museológica não retrata somente um tempo no passado, 

mas uma época, um espaço de tempo e lugar onde lembranças de vidas são rememoradas. 

Cada objeto em uma exposição conta um pouco de uma história, além disso, necessitam antes 

de serem expostas nas vitrinas, passar por uma higienização, documentação e seleção. É o que 

acontece no MHIF: as peças museológicas, como também parte do acervo iconográfico (as 

fotografias) passam por um acondicionamento, através da confecção de folderes, processo 



277 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 

que é vital para este tipo de peça, pois o papel de pH Neutro o protege contra ações externas 

que possam danificá-lo. 

Além disso, o uso da pesquisa em museus é uma prática recente e valiosa como fonte ao 

pesquisador, sobretudo no que tange a historicidade das peças museais. Diante da realidade 

museológica, o uso da história oral passou a ser um complemento às fontes escritas, no 

sentido de acrescentar informações e preencher lacunas deixadas por outras fontes de 

pesquisa. As atividades no MHIF são desenvolvidas coletivamente, têm por finalidade a 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e o comprometimento com a valorização 

e preservação da história desta congregação religiosa, que se destaca como uma presença 

significativa e marcante tanto para a comunidade provincial, quanto para a sociedade santa-

mariense. 
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Resumo 

O Museu da Escola Catarinense, desde 1992,  integra as ações de recolha e preservação do 
patrimônio escolar em Santa Catarina. Em suas dependências encontram-se numerosos livros 
escolares datados de 1920 a 1970 em total  de 277 exemplares. Este trabalho tem por objetivo 
mostrar como foi sistematizado este acervo (classificação, organização, identificação) através 
de álbum expositivo que abre possibilidades para futuras pesquisas na área de acervos/ 
patrimônio cultural escolar em interface com a história da leitura e dos livros. Trabalha-se com 
uma perspectiva ampliada de patrimônio cultural  capaz de sensibilizar variadas instituições 
para a gestão e promoção desse material. 
 

Palavras-chaves: Museu da Escola Catarinense, livros escolares, patrimônio cultural.  

 

Introdução 

O Museu da Escola Catarinense é uma instituição ligada à Universidade do Estado de Santa 

Catarina/ UDESC, foi criado em 1992 e  tem por objetivo ser um espaço educativo não formal, 

responsável pela preservação do patrimônio cultural catarinense ligado à educação. Para 

efetivação de seus objetivos   realiza  ações de recolha e preservação do patrimônio escolar 

em Santa Catarina com levantamento e catalogação de seu acervo. Livros, cadernos, objetos 

escolares, brinquedos infantis, registros visuais, escritos, sonoros e iconográficos que contam 

um pouco da história da escola e da cultura escolar em Santa Catarina e no Brasil desde os 

finais do século XIX até a década de 1980 do século XX, constituem o acervo do Museu da 

Escola Catarinense. Este estudo tem por objetivo a construção de conhecimentos acerca de 

uma história das práticas de leitura pela via dos sinais e vestígios deixados pelos  leitores  nas 

páginas dos livros e utiliza materiais e dados de uma pesquisa que procurou sistematizar 

(identificação, classificação, organização) um acervo composto por 277  livros escolares que se 

encontra hospedado nas dependências do Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis (SC) 

Os livros, aqui estudados, foram oriundos de doações feitas por ex-professores, ex-alunos e 

pessoas comuns que se sensibilizaram com a criação do Museu e, ao que tudo indica, eram 

livros utilizados por estas pessoas no exercício do magistério e, em menor número integravam 

suas bibliotecas privadas. A investigação permitiu descortinar um repertório de obras em 

circulação, entre as décadas de 1920 a 1970, principalmente nos ambientes escolares em 
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Santa Catarina e já resultou na  montagem de um catálogo digital e um álbum expositivo com 

alguns exemplos de marcas de leitura.  

Mapeados 277 volumes encontrou-se em 90 exemplares a presença efetiva de leitores, dada a 

ver através de diferentes marcas em suas páginas. Os caminhos dos leitores pelos livros foram 

expressos por assinaturas manuscritas ou por carimbos dos proprietários  e /ou dos locais de 

compra, anotações em suas margens (conhecidas como marginálias); dedicatórias e, ainda, 

pelos objetos esquecidos dentre suas páginas, tais como flores secas, fotografias, santinhos 

religiosos, bilhetes, considerados  como objetos-relíquia e  que estão sendo analisados como 

dotados do poder de lembrar os amores e as amizades; registros de anotações íntimas e 

particulares, muitas vezes conservados pela escrita. (RANUM, 1991, p.215) 

Ancorada nesta documentação polissêmica, considerada como um patrimônio educativo e 

cultural, foram levantadas algumas possibilidades para uma operação historiográfica que 

permitissem iluminar as seguintes indagações: Que marcas os leitores deixavam, 

materialmente, nos livros? O que poderiam evidenciar diferentes marcas deixadas nos livros, 

sobre os processos de leitura? Assinar seu nome, escrever comentários  em um livro poderiam 

ser  atos de apropriação,  necessidades de possuidor? As dedicatórias, majoritariamente 

presentes; as relíquias pessoais deixadas; as anotações feitas às margens;  as frases 

sublinhadas;  poderiam ser entendidas como atos de memória da relação leitura e escrita? 

Que tradições guiaram o ato de marcar pertencimentos no acervo de livros? 

 

Dos livros no acervo 

O acervo de livros escolares do Museu da Escola Catarinense reúne materiais relativos aos 

processos da escolarização formal em Santa Catarina e vem merecendo investigações por 

parte de pesquisadores da História da Educação.  Dentre as várias formas que simbolizam as 

aprendizagens, o livro escolar ocupa relevante papel e seu uso sinaliza para práticas de leitura 

e escrita na educação escolarizada. Na perspectiva da História Cultural, os livros escolares  são 

espaços de memória que representam códigos de vida das instituições e dos homens que as 

conformam. A idéia de educar sujeitos leitores foi sendo produzida gradativamente nas formas 

de ensinar e exercitar a leitura, na divulgação do material impresso e até nos discursos de 

intelectuais interessados na educação de crianças e jovens e para esta empreitada o objeto 

livro figura com excelência. 

A partir desse acervo procurar-se-á mostrar uma catalogação dos livros por período (TABELA I) 

e empreender interpretações sobre os caminhos que os leitores faziam com os livros nas 

mãos, colhendo nestas pistas, maneiras de ler e formas de como pessoas  habitavam o mundo 

dos livros. 
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TABELA I – CLASSIFICAÇÃO DO ACERVO POR PERÍODO: DATA DA EDIÇÃO 

DÉCADA QUANTIDADE DE EXEMPLARES PARTICIPAÇÃO NO ACERVO (%) 

1950 46 17 

1960 38 14 

1940 35 13 

1990 32 12 

1920 20 7 

1970 18 6 

1930  17 6 

1910 8 3 

1980 6 2 

1800 4 1 

1900 3 1 

NÃO CONSTA 50 18 

TOTAL 277 100 

Fonte: Acervo dos livros do Museu da Escola Catarinense/ 2005/06 

 

O levantamento do acervo identificou 277 exemplares até a finalização da etapa de coleta de 

dados e para efeitos dessa pesquisa, foram classificados segundo a época de sua edição, onde 

se verificou que entre as décadas de 1930 a 1950 há maior número de exemplares disponíveis. 

A periodização corresponde a um momento relativamente estável de construção, consolidação 

e transformação do livro escolar em Santa Catarina, marcado por sua nacionalização, pelo 

investimento em políticas governamentais para sua disseminação e pelo fortalecimento feito 

pela educação escolarizada nas práticas de leitura para formar o cidadão.  

As doações foram feitas na década de 1990 e pode-se pensar que seus doadores - ex-

professores, ex-alunos e suas famílias - quisessem garantir espaço para conservação e 

salvaguarda desses materiais, que custou vidas e teve preço e foram muitas vezes 

considerados como ordinários, sem valor de troca. Ademais, sua  presença em um Museu 

conferiria significado, ilusão de perenidade e permitiria um nexo entre o presente e o pretérito 

e até um esforço desesperado  para escapar do desaparecimento, da trituração do tempo. 

Geralmente, sobreviventes salvos do fogo ou do lixo, os livros doados são, quase todos 

pequenos santuários de diferentes passados, fugas do presente (BLOM, 2003, 188).  Uma 
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segunda tabela mostra a área de conhecimento dos livros e o número de exemplares (Tabela 

II).  

 

TABELA II: NÚMERO DE EXEMPLARES / ÁREA DE CONHECIMENTO 

Área de conhecimento  Número de Exemplares  Participação (%) 

Didática,Pedagogia,Educação               62           22% 

História, Biografias               33             12%   

Romance               28             10% 

Português, Literatura               28            10% 

Economia,Política,Sociologia               20              7% 

Matemática               13              5% 

Enciclopédias (volumes)               14              5% 

Ensino/línguas estrangeiras               12              4% 

Edições/línguas estrangeiras               12              4% 

Latim               12              4% 

Anuários, boletins                 9               3% 

Acervos, Museus                 8               3% 

 Dicionários                 6               2% 

 Geografia                 6               2% 

 Desenho                 4              1,5% 

 Música                 4               1,5% 

 Ciências                 4               1,5% 

Municípios                 3                1% 

Religiões                 2               0,7% 

Oratória                 2                0,7% 

Total de exemplares             277               100 

Fonte: Acervo do Museu da Escola Catarinense/ 2005/06. 

 

A temática dos livros contempla majoritariamente a área de Educação (Didática e  Pedagogia) 

e este pode ser um indício da composição de  bibliotecas profissionais (no caso, de 

professores/ as)  idéia    reforçada  pela própria identidade/ profissão dos doadores 



283 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 

identificados. A presença de temáticas relacionadas á História/ Biografias sinaliza para uma 

tipologia de escrita da História, respaldada em um estilo laudatório com caráter de 

exemplaridade, em voga entre as décadas de 1930 a 1970, especialmente. Leituras românticas 

respondem por um número significativo de exemplares (28 exemplares, 10% do acervo). 

Elemento de sociabilidade, construtor e alimentador de imaginários, a posse e a leitura de 

romances sinaliza para práticas de  leitura de uma época e faz pressupor um público leitor 

feminino. Nessa categoria ampla, denominada aqui genericamente como romance está a 

presença de autores clássicos (Machado de Assis, José de Alencar, Monteiro Lobato), em 

edições baratas (papel jornal, por exemplo) distribuídas como produções de cunho didático 

veiculadas pelas editoras entre os professores da área de Letras. Uma terceira tabela (TABELA 

III) montada a partir do total de 277 exemplares pesquisados e catalogados, identificou em 90 

exemplares marcas de leitura.  

 

TABELA III – Classificação do Acervo  que indica a presença de leitores/ as 

TIPO QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO (%) 

Dedicatórias 39 43,4% 

Anotações/ Marginálias 24 26,6% 

Objetos esquecidos 15 16,6% 

Assinaturas/ Carimbos 12 13,4% 

Total  90 100% 

Fonte: Acervo dos livros do Museu da Escola Catarinense/ 2005/06 

 

A tabela acima indica a presença majoritária de exemplares com dedicatórias, fato que reforça 

o argumento de que muitas doações tenham vindo de bibliotecas privadas. Se ainda não foi 

possível flagrar leitores – ‘alguém que tivesse deixado uma carta, um diário, um bilhete, 

dizendo o que sentiu e pensou ao ler certo livro’-  (ABREU,2003, p.16); foi gratificante encontrar 

seguros indícios de leitura (livros assinados, carimbados, textos sublinhados, margens com 

anotações, presença de objetos esquecidos) para organizar a tessitura de uma rede de 

relações e sobre este material construir uma versão sobre os usos dos livros e os caminhos dos 

leitores. Mesmo com os limites da documentação, este estudo rastreou o modo como leitores 

antigos encontravam e interagiam com o lido e o escrito. O olhar de hoje para este material 

compara os leitores implícitos dos textos com os leitores reais do passado e o trabalho do 
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historiador quer mostrar que as leituras realmente existiram e ocorreram  dentro dos limites de 

um corpo imperfeito de evidências (DARNTON,1992, p.229).  

O cruzamento destas tabelas permitiu verificar a incidência de assuntos em alguns períodos, 

evidenciando a predominância dos livros de educação, envolvendo livros escolares, cartilhas e 

séries de leitura graduada muitas das quais de uso obrigatório  na escola primária catarinense. 

Este dado é relevante por abranger  um período da nacionalização do ensino no sul do Brasil e 

sinalizar para o investimento  do Estado  na formação de um cidadão civilizado e patriota que 

tinha na leitura uma prática escolar civilizadora. 

Os dados sobre os livros escolares desse acervo, ainda que modestos,  indicam uma escola que 

se institucionalizava, com espaços, tempos, métodos e saberes melhores definidos e onde os 

livros também se especializavam, constituindo-se como  sistematizadores dos saberes para os 

diferentes campos de conhecimento. Nos textos dos livros os conteúdos não se ofereciam 

somente à memorização: traziam  propostas de ampliação das competências para além de 

decorar, através de ilustrações, leituras amenas e edificantes e de novos saberes, como 

leituras de higiene, civilidades,etc.  Com este expediente, outras formas para sua 

representação eram instituídas, de simples depositário de cultura universal passava a ser fonte 

de lazer (através das ilustrações) e manancial para aprendizagem de outras experiências. A 

maior incidência de livros relacionados ao campo educacional pode ser entendida na clave dos 

seus doadores, afinal, tudo indica que estes eram seus livros e leituras de trabalho.  

Este trabalho ao destacar marcas de leitura, procurar caminhos feitos pelos leitores pretende 

traçar certo itinerário de leitura perceptível nos interiores dos livros e  materialmente presente  

por  indicações de seus usos, formas de apresentação, marcas de seus leitores ao longo do 

tempo. È, também uma maneira indiciária de intuir sobre a presença de livros, leituras e 

leitores na educação escolarizada (ou não) do período e contornos da leitura circulante, 

desejada, recomendada pela escola e fora dela. Procurar estas marcas significa considerar que 

o tempo não danificou totalmente a presença do leitor, pelo contrário, é ele que permite sua 

fixação imperecível sob a forma de uma memória.  

 

À maneira de um epílogo... 

Os resultados da pesquisa indicam que os leitores também habitam os livros e que através 

deles é possível  conhecer formas de intervenção do leitor indicadas nas margens, como um 

lugar periférico com relação à autoridade (CHARTIER, 1998, p.88) e, pelas marcas deixadas  

que podem ser lidas como indícios de sua presença constante.  As marcas dão vida a leitores 

desconhecidos, dos que riscavam os livros com caneta aos que os encapavam para melhor 
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preservá-los, dos que neles escreveram aos que nele esqueceram velhos papéis, relíquias. 

Oferecem pistas curiosas a respeito do universo cultural em que estavam inseridos leitores/ 

doadores naqueles tempos. Tantas e tão diferentes marcas permitem imaginar o doador/ 

leitor  pela dedicatória, atentar para as palavras sempre cordiais da oferta, reparar na 

cuidadosa organização gráfica com que se dispunha, na página em branco, a caligrafia nítida, 

por exemplo. Esta ordem parece antecipar o texto, anunciar um temperamento sensível não 

só no recurso infinito das palavras como à visibilidade imperiosa das letras desenhadas. 

Hospedando-se nas estantes (ou em caixas)  como inquilinos de vida, os livros desse acervo, 

com suas marcas de uso, suas dedicatórias, seus objetos-relíquia marcam um tempo, selam 

uma memória e se constituem em um patrimônio educativo. Todas estas inscrições  não são  

somente uma operação abstrata do intelecto; elas são engajamento do corpo, inscrição num 

espaço, relação consigo e com os outros” (CHARTIER, 1994, p.17). São registros de afetos que 

permanecem  como resíduos que, materializados em tinta, papel, figuras, desenhos, flores 

secas, enfrentam a velocidade e a fugacidade do tempo, eternizam momentos e emergem 

como lembranças. Estas ilustrações e inscrições nos livros escolares podem constituir um 

acervo relevante para futuras  pesquisas sobre a leitura escolar e para  história das instituições 

escolares e seus acervos de livros, além de permitir ao historiador  entender esta produção 

silenciosa que é a atividade leitora. 

Incorporando esquemas escriturísticos ritualizados (como a inscrição do nome próprio, uma  

dedicatória  emocionada ou uma correção ortográfica) as muitas marcas deixadas nos livros 

continuam preservadas e pode-se considerar, através delas, uma relação delicada entre leitura 

e escrita. Trabalhar com este material, em acervos como os do Museu da Escola Catarinense, 

cria possibilidades para pensar, igualmente, em uma perspectiva ampliada de patrimônio 

cultural  capaz de sensibilizar variadas instituições para a gestão e promoção desses materiais. 

Conhecer mais sobre como os livros eram produzidos, dados a ler e utilizados é, pois 

compreender como o Estado fez da leitura um saber escolar e deu à Escola a responsabilidade 

de formar leitores e leitoras. Preservá-los de forma adequada é uma iniciativa que vem 

demandando esforços e é fundamental que se formulem e se programem políticas que 

tenham como finalidade enriquecer a relação da sociedade com seus bens culturais, sem que 

se perca de vista os valores que justifiquem sua preservação. 

Nesse sentido, a constituição e a manutenção de  acervos escolares (notadamente os livrescos)  

se revestem de importância   como forma de atribuir novos significados às práticas escolares 

como elementos constitutivos da vida social (...) uma perspectiva que impõe aos pesquisadores 

o desafio de preservação das fontes históricas em arquivos públicos e a constituição de 

arquivos escolares.( MORAES e ALVES, s.d, p.25). 
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Os livros dessa  por tanto tempo esquecidos, muitos deles cobertos de dejetos,  mostraram 

padrões de sociabilidade, cunharam sensibilidades, marcaram subjetividades geracionais  em 

nomes próprios, dedicatórias e relíquias deixadas em suas entranhas. O nome famoso ou 

anônimo na contracapa, a dedicatória que poderia despertar a vontade de ler, a relíquia 

esquecida ou abrigada em meio às páginas dos livros abre espaços para a aventura de 

conhecer, pelos objetos, modos de ler, maneiras de escrever e, ao historiador, fornece 

evidências de que não existem coisas banais, mas possibilidades de múltiplas relações que se 

podem compor entre passado, presente e futuro. 
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A carta não é uma invenção dos séculos XVI e XVII, mas é neste período que adquire 

importância como instrumento de comunicação social, escreve Castillo Gomes (2006, p. 19). 

Na época moderna, o crescimento da alfabetização e a consciência do desenraizamento, 

devido a guerras e à emigração, fizeram possível uma maior produção e extensão social da 

correspondência escrita.  É no século XIX que as novas formas da cultura escrita se impõem e 

as relações epistolares acabam por matizari toda a vida social, um aspecto do processo em que 

se “mettre a la portée de toute une societé prise de gré ou de force dans lês entrelacs de 

l’écrit”ii. (DAUPHIN, 2000, p. 12).  

Nesse mundo cada vez mais grafológico, a correspondência “reste l’exercice par excellence qui 

fait acceder a l’univers de l’écrit”iii (DAUPHIN, 2000, p. 12).  Esse é o tempo em que todosiv, em 

alguma ocasião, precisaram escrever cartas, acessar este universo, daí o significativo sucesso 

dos manuais de escrita epistolar do século XIX que, com as normas epistolares, trazem um 

modo considerado correto de colocar-se por escrito, de dirigir-se ao destinatário, de usar o 

papel.  

Os manuais são sempre pedagógicos, (DAUPHIN, 2000, p. 10). Servem para ensinar não só às 

pessoas com menos habilidade gráfica, mas, também, às pessoas com menos traquejo ou 

habilidade social. Uma das coisas de que os manuais se ocupam repetidamente é esclarecer 

como devem ser dirigidas as cartas a destinatários de diferentes posições e condição social. 

O conjunto de saberes necessários que está no foco dos manuais com relação à escrita de 

cartas, inclui instruções para suprir a falta da habilidade exigida para uma adequada expressão 

escrita do relacionamento: afetivo, familiar, comercial, social, intelectual, científico. Inclui, 

igualmente, instruções que dizem respeito às relações sociais que uma carta estabelece ou 

mantém e se ocupam tanto do como uma carta deve parecer, isto é, de seus exteriores, como 

dos tratamentos a serem empregados conforme a qualidade, o gênero, a idade, a função e a 

posição do destinatário e do remetente. 
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Todo manual traz regras para as ocasiões em que uma carta deveria ou poderia ser enviada. 

Estes códigos, tão importantes quanto o conteúdo verbal da missiva, estabelecem uma 

imagem do remetente para o destinatário que, com um olhar para a carta recebida poderia 

afirmar que se tratava de uma pessoa fina, letrada, educada, ou, ao contrário, poderia dizer 

que não se tratava absolutamente de uma pessoa com estas qualidades.  

Tomando as cartas como expressão de quem a escreve ou ordena, Lucia Jordão Villela afirma 

em seu manual “uma carta é quase que o retrato de uma pessoa. Quem escreve deve, pois, 

dar tôda atenção ao aspecto de sua missiva.” (VILLELA, 1967, p. 260). 

Se, por um lado, as cartas permitem ao destinatário formar uma imagem de seu autor, por 

outro, revelam, por seus indícios, a situação social que o remetente entende ser a de seu 

interlocutor. Isto se dá por muitos pequenos cuidados que os manuais recomendam e que 

crescem junto com a importância do destinatário. Que dizer dos brancos da página, dos 

formais Exmo. Senhor e Caro Mestre?  Que dizer do tamanho do papel (existia até um papel 

ministro, enorme, a ser empregado nas cartas oficiais dirigidas a altas autoridades), do 

tamanho do sinete, da qualidade do sobrescrito?  

O sucesso dos manuais está diretamente relacionado ao desejo de ser social e culturalmente 

apto, de colocar-se em um bom lugar na sociedade escriturística. Na falta de uma aptidão de 

berço ou de formação, o manual oferece a chance de parecer social e culturalmente 

adequado.  

Esta habilidade, a de enviar uma carta em todos os sentidos adequada, é mais um marcador 

social que evidencia a origem de classe de seu autor assim como o fazem a fala com acento de 

origem popular, o tempo de permanência na escola, a prática de determinados esportes e o 

bronzeado da pele, ou, dependendo da época, a falta dele, entre tantos outros indícios de 

pertencimento social.   

Enfatizando as relações entre as cartas e a vida social, Castillo Gomes diz que linguagem e 

cortesia são aspectos fundamentais, tanto do discurso epistolar como da distinção, como 

práticas da sociedade cortesã. (CASTILLO GOMES, 2006, p. 42).  Dauphin reforça a idéia de que 

a epistolografia e a vida social são presididas pela mesma norma,  

[...] écrire une lettre est en soi une céremonie comme le connote le terme 
de céreémonial qui désigne la façon de s’adresser a l’autre. Ce lexique 
commun à la lettre e à la scénne sociale suggère que la rationalité de la 
norme epistolaire régit aussi la vie de tout le jours

v
.(DAUPHIN, 2000, p. 12). 

Enquanto o uso da correspondência se impõe em todos os domínios, a distribuição do savoir-

faire epistolar não é uniforme; cada situação de escritura deve ajustar à norma os rudimentos 
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de um saber incerto, reinventar as mediações que ajudam a converter um ato de comunicação 

em texto corretamente dirigido e formulado.   (DAUPHIN, 2000, p. 13). 

A organização do texto e sua materialidade eram aspectos que convertiam a carta em um 

artefato capaz de representar as regras do pacto social e, portanto, capazes de projetar uma 

imagem de quem a escreveu e de sua posição naquela sociedade. Alterar as regras de escritura 

das cartas implicava romper o pacto social (CASTILLO GOMES, 2006, p. 55). Saber escrever 

significava também saber o que é próprio e o que é conveniente dizer por escrito “a l’ordre 

d’une culture, d’un gout, d’une liberté de parole.”vi (DAUPHIN, 2000, p. 13). 

Os apelativos ou vocativos, como se lê em alguns manuais, são a forma de tratamento 

empregada nas cartas. Como para tudo mais, há um código que rege e organiza o emprego 

destes vocativos para que as exigências de cortesia, inerentes à cerimônia das cartas, sejam 

cumpridas. Os manuais, inevitavelmente, se ocupam deles porque são considerados 

dispositivos essenciais das regras de conveniência.  

Os manuais estudados abordam essas fórmulas com maior ou menor atenção, dependendo do 

enfoque adotado pelo autor.  Miranda (1965), um manualista que parece não gostar de 

cartasvii, depois de atribuir a função de oferecer modelos aos “massudos volumes tipo 

secretário epistolar” (Idem, p. 109), ocupa-se das formas de tratamento em um único 

parágrafo, e afirma, resumindo, que “o ‘Ilustríssimo Senhor’ ou o ‘Excelentíssimo Senhor’ 

cabem para a maioria dos casos em que haja cerimônia. Eminência é tratamento para 

cardeal”, e arrola mais uns poucos vocativos de uso específico: Monsenhor, Meritíssimo, 

Magnífico Reitor, Senhor General, por exemplo. (MIRANDA, 1965, p. 110). 

A maioria dos manuais organiza-se de outra maneira e parece dar maior importância, do que 

Miranda, aos inícios das cartas, ou seja, aos vocativos.  Para Iracema Castanho: o apelativo 

deve agradar a quem escreve, mas deve ser adequado – à intimidade entre os 

correspondentes, à idade e à posição social do destinatário – assim, entre amigas pode ser 

utilizado apenas um “Querida Helena” ou “Minha boa Amiga”, mas se houver entre elas “certa 

cerimônia”, se poderia dizer menos intimidade, então os apelativos apropriados seriam “Sra. 

Dona Helena” e “Prezada Senhora Freitas” (CASTANHO, 1955, p.119-120). 

Outros fatores, além dos acima arrolados, devem ser considerados ao empregar-se 

determinado apelativo: um cavalheiro dirigindo-se a uma senhora sempre mantém mais 

cerimônia, Iracema Castanho não oferece, neste caso – de correspondência mista, se poderia 

dizer? – uma opção de maior intimidade como o “querida amiga”, as sugestões são “Prezada 

Senhora – Minha Senhora ou Srª Dona Marieta”. (CASTANHO, 1955, p. 120). 
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No manual intitulado Boas Maneiras, de Carmen D’Ávila (1942), encontra-se o mesmo padrão 

no que se refere aos apelativos. Essa sessão do manual inicia prescrevendo a ordem e a 

colocação dos elementos da carta sobre a página e, prossegue, “os apelativos assim como o 

final das cartas variam segundo as relações, a posição social e idade do indivíduo. E aí temos 

um sem número de atenções a serem observadas”. (D‘AVILA, 1942, p.168).  

Na sequência, a autora prescreve os vocativos a serem utilizados pelo “homem” – não os 

denomina cavalheiros, mas homens - que escreve e aqueles que devem ser empregados pela 

“senhora” que escreve. Para cada um deles define a apelação adequada à situação em que se 

dá a correspondência. Minúcias são observadas, um homem para escrever a um professor 

utiliza “Sr. Professor”, mas para dirigir-se “a um  professor da Universidade pode-se usar: Meu 

caro Mestre”. (D‘AVILA, 1942, p. 168). 

Além da ocupação do destinatário, a posição do remetente em relação a pessoa a quem a 

carta é dirigida também modifica a situação, assim “Aos médicos, um inferior escreve: - Sr. 

Doutor, ou Doutor Y., De igual – Caro Doutor” (D‘AVILA, 1942, p. 169). Além desses aqui 

citados, a autora oferece para seus leitores uma pequena lista de apelativos que poderia ser 

consultada em caso de dúvidas. 

Detalhe, quando escrevem às Senhoras - embora Carmen D’Ávila (1942, p. 169)  não explicite e 

diga apenas que eles devem utilizar sempre as “fórmulas de respeito” - os homens devem 

buscar os apelativos na relação que contempla as cartas dirigidas por inferior a superior. Os 

homens, na correspondência, devem colocar-se abaixo na escala social.  Já as senhoras 

aparentemente não escrevem senão a outras senhoras pois o rol apresentado considera 

somente as cartas escritas “de inferior a superior”, “entre iguais”, “às inferiores”, “às 

titulares”, e “entre colegas”. Além de a lista ser inteiramente feminina, os exemplos também o 

são: “Prezada Senhora”, “Prezada Amiga”, “Minha boa Joana”, “Condessa Y.” e, finalmente, 

“Cara Colega”( (D‘AVILA, 1942, p. 169). O mesmo não se verifica nos fechos de cartas, há 

opções de encerramento para cartas dirigidas “por uma senhora a um homem”, caso em que a 

senhora “será sempre discreta”, não empregando as fórmulas de respeito. (D‘AVILA, 1942, 

p.170). 

Estas fórmulas de respeito “um homem, dirigindo-se a uma senhora usa sempre”, encerrando 

suas cartas com “Aproveitando o ensejo de apresentar a V. Excia. Os meus respeitosos 

cumprimentos...”, ou “com a expressão dos meus respeitos e consideração”, ou, ainda, “beijo-

lhe as mãos. Respeitosa homenagem” (D‘AVILA, 1942, p. 170-1). 



291 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 

Uma carta de Frédéric Chopin, datada de 1826, enviada a um jovem amigo, é exemplar em 

relação ao uso dos respeitos: “enviamos nossos respeitos ao teu Papai; para ti os 

cumprimentos, pois ainda não tens direito aos respeitos” (CHOPIN, 2007, p. 51), 

provavelmente é a idade que confere esse direito.  

Lea Silva (1962, p.45), autora de Em Sociedade. Etiqueta Social através da História, de 1962, 

escreve: “há uma infinidade de expressões delicadas e distintas com as quais poderemos 

iniciar uma carta” e se propõe a “lembrar algumas das mais conhecidas que naturalmente 

variam segundo as relações e a posição social de cada indivíduo.”  

Há uma clara similaridade com a obra de Carmen D’Ávila em vários dos apelativos arrolados 

por Lea Silva, inclusive o “Sr. Professor” e o “Meu Caro Mestre”, para “professor” e “professor 

da Universidade” aparecem de forma igual. Entretanto, neste último, os homens e senhoras 

não estão organizados da mesma maneira, a lista inicial parece ser para utilização de ambos e 

a autora incluiu a possibilidade de carta dirigida “a uma professora”, que deveria ser tratada 

por “Sra. Professora” (SILVA, 1962, p.45), embora não tenha acrescentado também uma 

professora da Universidade.  Lúcia Jordão Villela (1967, p. 261) também segue a norma do “Sr. 

Professor” e do “Meu caro Mestre”.  

Waldvogel (1975), em seus Serões do Tio Silas, instruindo pretensos sobrinhos sobre 

correspondências, recomenda apenas o uso de “Excelentíssimo Senhor (Exmo. Sr.), ou 

Ilustríssimo Senhor (Ilmo. Sr.)” para todos, exceção feita ao Presidente da República, ministros, 

altas patentes militares, cargos eletivos e funções diplomáticas, que devem ser tratados por 

“‘sua Excelência’ (Sua Excia.).” (WALDVOGEL, 1975, p.112). 

Amy Vanderbilt (1962), a Condessa de Gencéviii (s/d) e Marcelino de Carvalho (1975) são 

exceções.  Amy Vanderbilt omite completamente os vocativos em seu manual, a Condessa de 

Gencé não entra em detalhes em relação aos apelativos, prescreve apenas o uso de “Exma 

Senhora – ou por Exmo. Senhor”, e alerta, “a fórmula democrática não significa menos 

consideração a pessoa a quem nos dirigimos” (GENCÉ, s/d, p.176), em seus exemplos a 

Condessa utiliza “senhor, minha senhora, meu querido tio, meus queridos paes,  etc [...].” 

(GENCÉ, s/d, p.176).   

Marcelino de Carvalho, não aborda esse aspecto, ao contrário, afirma que a preocupação em 

ser adequado deve restringir-se aos envelopes porque “dentro da carta cada qual pode fazer o 

que bem entenda, porque somente a ele e à pessoa a quem se dirige, competem estilo e 

expressões” (CARVALHO, 1975, p. 89). 
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Alguns autores, poucos, prescrevem até mesmo fórmulas para dirigir-se aos pais e familiaresix, 

outros autores marcam a liberdade que caracteriza as cartas íntimas: “a carta que se envia aos 

amigos íntimos e aos paes  escapa ás  convenções e ás  fórmulas calculadas. A afeição é a 

melhor conselheira do estylo  destinado aos entes queridos”,  escreve a Condessa de Gencé 

(s/d, p.12).   Neste aspecto, cartas podem ser surpreendentes, Vincent Van Gogh, despede-se 

algumas vezes do irmão, Théo, com um prosaico aperto de mão:  “Nada de Gaughin, espero 

receber tua carta amanhã, perdoe minha indolência. Aperto de mão” (VAN GOGH, 2008, 

p.227).  

Assim a Baronesa Amélia, principal correspondente do conjunto epistolar Família Macielx, 

termina suas cartas à filha com variações sobre o tema “um milhão de beijos da Mãe e Amª. 

Verdª.”xi, e acrescenta o alerta “não me animei a passar esta a limpo, portanto adivinha o que 

não entenderes”xii ou, em outra carta,  ”não sei se entenderás estes garranchos, mas adivinha-

os!”xiii. Ao desculpar-se a Baronesa atende à recomendação de J. I. Roquette, em seu Código do 

Bom-tom: 

Lembrar-vos-ei somente que se por acaso vos cair algum borrão, por 
pequeno que seja, ou nódoa, ou se fordes obrigados a riscar alguma frase 
para substituir por outra mais correta, ou se houve omissão dalguma 
palavra que seja mister pôr em entrelinha, deveis fazer outra carta, a não 
ser para algum amigo íntimo e estardes com pressa, mas sempre lhe 
pedireis desculpa. (Roquette, [1886] 1997, p269).  

 

O manual de Lúcia Jordão Villela, Saber Viver, alinha uma série de recomendações do tipo: não 

escrever atravessado, não abreviar em demasia, evitar post-scriptum, não assinar post-

scriptum, passar a limpo cartas com borrões ou correções numerosas. A seguir passa à 

pergunta crucial: “como iniciar uma carta?” cuja resposta já é conhecida: deve-se iniciar uma 

carta escolhendo entre o “grande número de fórmulas” disponíveis no “código da cortesia”, 

aquela adequada “a idade, a posição social, as relações entre o missivista e o destinatário” 

(VILELLA, 1967, p. 261).  

Para Emília de Souza Costa (1943, p.368): “O que muitas vezes torna difícil a factura  duma 

carta é a expressão das idéias pelas quais deve principiar-se e das primeiras e últimas 

fórmulas”, e sustenta: “a escolha destas fórmulas é quase sempre indicação certa da educação 

de quem as escolheu”, o que remete novamente para a questão da capacidade de escrever 

uma boa carta como indício da situação social de seu autor. 

Esta autora, ao contrário dos anteriores, não separa as fórmulas iniciais e as finais. Organiza 

suas “breves noções” considerando a posição do destinatário da correspondência - superior, 
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igual ou inferior- e em seguida cartas dirigidas “do homem a senhora”, “de senhora a um 

homem” e “de senhora a outra” e em cada uma dessas possibilidades propõe fórmulas para 

iniciar e para encerrar a correspondência. (COSTA, 1943, p.368 a 372). 

A ausência de uma sessão “de homem a outro”, sugere que a primeira parte - a das cartas 

dirigidas a superior, igual ou inferior - diz respeito a cartas masculinas, escritas por e para 

homens, os vocativos utilizados no exemplo corroboram esta inferência.  Em “Ao superior”, 

explica Emília de Souza Costa (1943, p.368-9): quando se trata de carta dirigida “a superior, a 

pessoa de idade, a quem se deve respeito pela alta posição ou categoria”, usa-se 

excelentíssimo:  “Exmo. Sr. ou Meu Exmo. Amigo, segundo as relações”. Em seguida apresenta 

“a forma final”, da qual apresenta seis diferentes possibilidades, entre elas, “apresento a V. 

Exª. A respeitosa homenagem da minha maior veneração” e, quando uma maior familiaridade 

autoriza, “digne-se V. Exª., aceitar a expressão da minha respeitosa simpatia”  

Voltando às expressões respeitosas, nas prescrições de Emília de Souza Costa, das seis 

fórmulas de encerramento que podem ser empregadas em carta dirigida a um superiorxiv, três 

têm a palavra respeito em sua composição e nenhuma das fórmulas listadas para cartas a 

iguaisxv ou inferioresxvi, cinco e quatro fórmulas, respectivamente, utiliza as palavras respeito 

ou respeitosamente.  

Por outro lado, assim como Carmen D’Ávila (1942, p.170), mas de forma explícita, Emília Souza 

Costa recomenda: 

As cartas do homem a senhora, seja qual for a familiaridade das relações 
mútuas, devem terminar sempre por fórmula respeitosa. Podem servir 
algumas das que damos sob a rubrica de inferior para um superior. 

No alto da página, do lado direito:     
      Exma. Senhora 

Exma. Senhora e Amiga – Muito respeitosa esta fórmula: - Exma. Senhora 
do meu maior respeito e consideração. (COSTA, 1943, p.370). 

Berte Bernage é taxativa no que se refere à importância de empregar o começo e fecho da 

carta corretos: “há mil e uma fórmulas diferentes, que se empregam conforme o caso, e a 

mínima incorreção pode dar péssima idéia de nossa educação” (BERNAGE, 1967, p. 122).  

Depois desta declaração, a autora relaciona as possibilidades de começo distribuindo-as sob 

onze títulos, entre eles, “entre homens”, “de uma senhora para um homem”, “de um homem 

para uma senhora”, “em família”, e outras variações em torno das rubricas usuais nos manuais 

(BERNAGE, 1967, p. 122). Mantém-se o “homem” e o “senhora”, mantém-se também a 

recomendação de empregar as fórmulas de respeito para dirigir-se a senhoras.  
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A apreciação conjunta destes manuais delineia um quadro de regularidades. Por exemplo, e 

mesmo através dos exemplos, pode-se perceber que os fechos de cartas de senhoras 

dificilmente incluem as palavras respeito e respeitosamente, ao contrário das dos homens, que 

as incluem quase sempre quando se trata das “fórmulas de respeito”. Respeito é palavra que 

se oferece a superiores, não a inferiores, sequer entre iguais (D’ÁVILA, 1942, p. 170-171 e 

SILVA, 1962, p. 46-48).  Outro aspecto que se destaca é a ausência de referência ao sexo de 

remetentes e destinatários entre os fatores a considerar arrolados pelos manualistas ao 

escolher um apelativo – os fatores são, repetidamente, idade, posição social, relações 

(Carvalho substitui relações por intimidade entre os remetentes). Todavia, após estabelecer os 

requisitos a considerar, os autores dividem suas sugestões de apelativos entre homens e 

senhoras que, por certo, foi um fator que ponderaram ao listar suas sugestões. 

Em seu Código do Bom-tom, manual de civilidade português, reeditado várias vezes no século 

XIX, o Cônego J. I. Roquette ([1866] 1997, p. 266-270) assegura “depois das visitas e da 

conversação, o laço social mais extenso e variado é a comunicação epistolar”.  Por essa razão, 

o Cônego incluiu em seu livro um longo capítulo sobre as cartas, ocupando-se de todos os 

aspectos - o papel, a caligrafia, a composição – sugerindo, ainda, variados modelos para esse 

tipo de escrita. As cartas devem ser claramente escritas, com boa letra e sem erros de 

ortografia ou gramática.  

Para esse autor, a aparência externa da carta deve estar de acordo com a condição de seu 

destinatário e, de certa maneira, a declara. Ao discorrer sobre os materiais de escrita adverte 

que “escrever em papel grosso, em meia folha, só para os criados de escada abaixo, e para o 

vulgo” (ROQUETTE, [1866] 1997, p. 270), já ao escrever-se uma carta que irá “a presença del-

rei”, dobra-se o papel em quatro partes iguais e escreve-se somente na quarta parte. 

(ROQUETTE, [1866] 1997, p. 272 ).                                                                                                               

Roquette redigiu suas recomendações sobre a adequação da carta à condição social do 

correspondente em meados do século XIX. Verónica Sierra Blás (2003) identifica ainda, nos 

manuais das décadas de 1930 e 1940, do século XX, a presença dessa preocupação, que 

também pode ser constatada nos manuais, brasileiros e portugueses, que estudei, mesmo 

naqueles publicados até a década de 1980. 

Sobre os papéis próprios para a correspondência, a partir dos manuais, pode-se afirmar que 

papel elegante é o de boa qualidade, simples, branco ou marfim.  Esse é o  papel de carta que 

serve para todos os epistológrafos, entretanto, algumas extravagâncias podem ser toleradas 

entre correspondentes íntimos: papel colorido para as moças, formatos algo exóticos, outra 
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tinta que não a azul ou a preta. “Na nossa correspondência mundana usamos um papel 

elegante,  um pouco original”, inaceitável em alguns tipos de cartas que requerem mais 

circunspecção. (Bernage, 1967, p. 121) A palavra chave aqui é “um pouco”, “um pouco 

original” escreve a Mlle. Bernagexvii, apenas um pouco porque, como ela afirmou alguns 

parágrafos antes “o mais simples é o mais fino” (Idem, p. 120)  

A Baronesa Amélia utilizava papel branco, de boa qualidade, fino e sem adornos. Algumas exceções 
despertam atenção em sua correspondência: por vezes  o papel traz no cabeçalho o nome de um 
hotel, umas poucas vezes uma pequena estamparia floral enfeita com delicadeza a página,  e, outras 
vezes, para os períodos de luto,  a folha é tarjada de negro. A Baronesa faz o que fazem “com razão 
muitas pessoas distintas”, prefere a simplicidade e “faz uso de ótimo papel mas sem ornato algum”. 
Como adverte J. I. Roquette, “o papel deve ser proporcionado às pessoas, idade, sexo e condição dos 
correspondentes” (Roquette,  [1868] 1997, p. 270). 

Léa Silvaxviii apregoa:  “A mulher sensata escolhe o papel apropriado às circunstâncias, às 

pessoas a quem se dirige, revelando a nobreza de seu caráter e seu bom gosto”, Ao escrever 

para parentes e amigos íntimos, as senhoras e senhoritas podem empregar uma das “inúmeras 

criações da moda” mas sempre “escolhendo com critério as cores e a qualidade do papel” e 

prossegue, para o homem de preferência papel branco (1962, p. 43). 

O manual da Condessa de Gencé passa por alto as tintas, de que não se ocupa,  mas demora-se 

nos papéis: “uma carta deve ser escrita n’um papel decente”, esta recomendação, mais básica 

que a de distinção, diz respeito ao “asseio” e até a carta da mundana ou o bilhete do capataz, 

que não aspiram (ou não devem aspirar) distinção, devem a ela atender (CONDESSA DE 

GENCÉ, s/d, p. 174). 

O papel colorido, diz ainda o mesmo Tratado de Civilidade e Etiqueta da Condessa de Gencé, 

de “cores vivas taes como o carmezim, o verde, o roxo” é de muito mau gosto. Cores mais 

suaves podem ser usadas por senhoras sabendo-se de antemão que “estas fantasias porém, 

denotam sempre frivolidade” (Id. Ibid.),  outras fantasias são indícios de faltas mais graves: “os 

ornatos e os desenhos no papel peccam sempre contra a simplicidade e o bom gosto” (Idem, 

p. 175). 

Não só a cor do papel é objeto de regulação, o tamanho do papel, a distribuição da carta na 
superfície da folha, a existência ou não de linhas,  também o são. Grande, dobrado, escrito em todas 
as faces, deixando margens laterais, deixando espaços em branco antes de iniciar a carta, várias são 
as recomendações e elas variam junto com  o remetente e o destinatário. Marcelino de Carvalho 
inclui, entre as outras, a preocupação com a espessura do papel empregado que deve ser “bastante 
espesso para a tinta não passar para o outro lado” (CARVALHO, 1975, p. 88).  

Os manuais podem se apresentar como uma chave para apagar a distância cultural entre os que 
dominam as habilidades necessárias para escrever uma carta e os que não as dominam, mas os 
leitores populares, afirma Chartier, para os quais os manuais não tinham utilidade prática, parecem 
tê-los lido como ficção (CHARTIER, 2003a, p. 159). As fórmulas dos manuais se apresentam como um 
salvo-conduto para ultrapassar barreiras sociais (DAUPHIN, 2000, p. 58). Entretanto, escrever 
demasiadamente de acordo com as normas e seguir muito estritamente os modelos prescritos 



296 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 

poderia funcionar como um marcador social às avessas, denunciando a pouca familiaridade com a 
escritura de tipo epistolar e a conseqüente preocupação com a forma. Como aponta Carmen D’Ávila, 
“que coisa horrível verificar que alguem nos escreve ‘ipsis verbis’ o que ali [nos manuais] se 
encontra.” (1942, p. 169). 

Carta, epístola, missiva, correspondência.  Uma carta é um objeto escrito para comunicar algo 

a alguém. Este alguém pode ser singular, individual, ou tão múltiplo quanto uma família, uma 

comunidade de leitura, uma vizinhança, uma cidade, um país, uma nação. Para ser 

reconhecido como uma carta, o objeto escrito deve mostrar alguns dos atributos do gênero 

epistolar, entre eles: lugar de origem, data e destinatário, saudações e despedidas, distribuição 

dos parágrafos de acordo com o cerimonial epistolar. 

Um manual da década de 1980 - Cartas para todos os fins (PÁDUA, 1983, pp. 31-32) - estabelece um 
conjunto de “regras básicas” nas primeiras páginas.  Para a correspondência deve-se: empregar (1) 
bom papel; (2) envelopes adequados ao tamanho das cartas; sobrescrito claro, completo; (3) tintas 
de cores sóbrias, não utilizar lápis; (4) escrita cuidadosa, legível. Recomenda máquina de escrever 
para certos tipos de cartas; (5) não esquecer endereço do remetente; evitar frases rebuscadas; (6) 
sempre fazer cópias de cartas comerciais; (7) começar a carta em boa ordem: local e data no alto à 
direita...; (8) responder, depois de reler a carta, as perguntas na ordem em que foram feitas; (9) 
enviar junto envelope selado e sobrescritado em caso de carta comercial de interesse pessoal; (10) 
cuidar ortografia, usar o dicionário; (11) a caligrafia deve primar pela clareza, fazer rascunho, evitar 
pós-escritos; (12) atentar para a pontuação; (13) o bom uso da gramática é essencial às boas cartas; 
(14) maiúsculas só devem ser usadas propriamente; (15) numero e algarismos só nas datas, nas 
cartas comerciais em quantidades e valores; (16) usar abreviaturas devidamente; (17) o estilo é o 
homem. O missivista deve ser honesto, sincero, simples, objetivo, reverente, educado, conciso, claro 
e correto (...) comunicar-se com elegância e de maneira singela e humana; (18) planejar antes de 
ditar à secretária, ler bem antes de assinar. 

Se esse leitor do manual, como prescreve o autor na introdução, “em seus exercícios ou 
treinamento, copiar os modelos, alterando neles os nomes locais e datas, e procurando substituir os 
adjetivos e mesmo substantivos por suas próprias palavras”, com paciência e perseverança, não 
tardará a “capacitar-se a escrever por si mesmo, dispensando já, enfim vitorioso em seu trabalho, o 
nosso modesto auxílio”.  Isso ocorrendo, acrescenta, ele, o autor, verá recompensados “seu esforço 
em prol da educação popular”. (PÁDUA, 1983, p. 8). 

Este rol constitui uma dietética
xix

 da escrita e supõe um conjunto complexo de competências gráficas 
que são associadas à escolaridade: o treino continuado, a observação de modelos, o domínio do 
código escrito, entre outros.  Todos esses padrões evidenciam os códigos de um mundo epistolar, e 
os manuais podem se constituir como formas de acesso a este universo. 
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i
 Émailler no original. (Dauphin, 2000, p. 12). 
ii
 “Coloca toda uma sociedade, voluntária ou forçosamente, nos traçados do escrito”. [trad. livre]. 

iii
 “Torna-se o exercício por excelência que dá acesso  ao 'universo do  escrito”. [trad. livre]. 

iv
 “Gentes de pluma e sem ela”, nas palavras de Castillo Gomes, 2006, p.19). 

v
 “[...] escrever uma carta é em si uma cerimônia como conota o termo cerimonial que designa o modo 

de se dirigir ao outro. Este léxico, comum à carta e à cena social, sugere que a racionalidade da norma 
epistolar rege também a vida de todos os dias”. [trad. livre]. 
vi
 “À ordem de uma cultura, de um gosto, de uma liberdade de palavra”. trad. livre]. 

vii
 Essa é minha impressão pessoal baseada em afirmativas do autor tais como: a arte de escrever cartas 

“é nos dias de hoje uma arte de tal maneira abandonada, esquecida, que vem a propósito o fossilizado 
termo – epistolografia.” (MIRANDA, 1965, p. 103). E, ainda, recomenda aos turistas que escrevam 
apenas “aqueles que realmente terão interêsse em receber notícias suas”, do contrário, “Fuja desta 
tentação! T’esconjuro!” (Ibid., p.107), e, falando de cartas formais, adverte, “quanto menos se escrever 
melhor” (Idem, p. 108). 
viii

 De acordo com Maria Teresa Santos Cunha (2004, p.4), o Tratado de Civilidade e Etiqueta da Condessa 
de Gencé teve sua primeira edição publicada na França em 1895, em 1909 apareceu a primeira tradução 
em português que foi publicada pela Livraria Editora Guimarães & Cia. de Lisboa. Esse manual de 
civilidade, já se encontrava na 8ª edição em 1925. A edição de que disponho não informa a data de 
publicação. 
ix
 Como Villela (1967, p. 261):  “Cara Tia Carolina, Minha Cara Tia, Querida Tia Carolina”,  e Lea Silva 

(1962, p. 45):  “ ‘Querido papae’, ‘Querida e bondosa Mamãe’.” 
x
 Constituído pela correspondência da Família Maciel, este conjunto integra o acervo do Museu da 
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Baronesa, em Pelotas, RS. 
xi
 Carta do Rio de Janeiro de 24 de Agosto de 1899. 

xii
 Carta do Rio de Janeiro de 24 de Agosto de 1899. 

xiii
 Carta do Rio de Janeiro de 12 de Outubro de 1909. 

xiv
 Além das já citadas acima: “[1] A V. Exª., a expressão sincera da minha mais alta consideração. [2] 

Digne-se V. Exª. a aceitar os meus protestos de maior reconhecimento e subida consideração. [3] Com o 
mais vivo sentimento se confessa eternamente grato. [4] Tenho a honra de ser, com o maior respeito, de 
V. Exª., amigo dedicado e muito grato” (Costa, 1943, p. 24). 
xv

 “[1[Apresento-lhe a expressão dos meus mais afectuosos sentimentos. [2] Receba os Cumprimentos 
sinceramente amigos de... [3] A expressão sincera de minha mais cordial simpatia. [4] Peço-lhe que 
aceite, com todos os seus, os mais ardentes votos pela sua felicidade. [5] Amigo sincero e afectuoso . 
Cordial aperto de mão” (Id., 1943, p.24). 
xvi

 “[1] Asseguro-lhe minha perfeita consideração. [2] Protestos de verdadeira estima de... [3] Receba 
meus cumprimentos... [4] Seu muito amigo – seu amigo verdadeiro” (Id., 1943, p.25). 
xvii

 Para as senhoras em geral usa-se dona (...).  Para as moças solteiras usa-se senhorita ao invés de dona 
(D’Avila, 1942, p160). 
xviii

 SILVA, Léa. Em Sociedade: Etiqueta Social através da História. 4 ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Livraria 
Freitas Bastos  S.A., 1962. 
xix

 Entendida como uma “ciência das prescrições” aplicada, neste caso, à escrita epistolar. 


