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NOTAS SOBRE O PATRIMÔNIO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA EM REGISTROS FOTOGRÁFICOS: o 

acervo da UFPE, a ciência e os cientistas 

 

Emanuela Sousa Ribeiro* 

Ana Cláudia de Araújo Santos** 

 

 

Resumo 

Este trabalho visa apresentar reflexões de natureza teórica e metodológica acerca do 
patrimônio de ciência e tecnologia no acervo fotográfico da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). O acervo de fotografias da UFPE é composto por 
aproximadamente vinte mil fotografias, a sua maioria em preto e branco, produzidas no 
contexto institucional, entre 1946 e 2002. São fotografias que registram os momentos que 
a instituição considerou significativos para sua história, abrangendo inaugurações, 
eventos, construções, festividades, solenidades, entre outras vivências que foram 
consideradas relevantes para serem perenizadas através do registro fotográfico. Após o 
tratamento físico deste acervo realizou-se uma seleção de imagens que foram 
consideradas, pelas autoras, como relativas ao patrimônio de C&T, sendo possível 
identificar alguns padrões no tipo de fotografia produzida, que indicam o predomínio de 
determinados recortes do patrimônio de C&T, seja por áreas do conhecimento, seja pela 
forma de representação dos cientistas, seja pela exclusão de determinadas áreas do 
conhecimento. Percebe-se, portanto, que este acervo, apesar de ter sido produzido 
durante cerca de meio século, e por duas dezenas de fotógrafos diferentes, apresenta 
construções imagéticas que criam uma representação idealizada da ciência e dos 
cientistas, se distanciando da ideia de ciência como atividade de trabalho cotidiano, 
mesmo em uma universidade. Este trabalho dialoga especialmente com o referencial 
teórico proposto por RIEGL (1999), DELICADO (2008, 2015), PANESE (2007), 
LOUREIRO (2009), GRANATO (2009) e MANINI (2002), autores que versam sobre a 
comunicação científica, identificação e registro do patrimônio de C&T, como também os 
que propõem metodologias específicas para o tratamento informacional da fotografia. 
Desta forma, o trabalho visa contribuir com a ampliação da discussão acerca do 

                                                 
* Professora Adjunta III do Curso de Bacharelado em Museologia da UFPE. Bacharel em História pela 
Universidade Federal do Maranhão, Mestre e Doutora em História pela UFPE. Docente do Departamento de 
Antropologia e Museologia (DAM); emanuelasousaribeiro@yahoo.com.br. 
** Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
Antropologia e Museologia, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, 13º andar - Cidade Universitária, Recife, PE, CEP: 
50670-901; anacllaudiasantos@gmail.com. Museóloga, Vice coordenadora do Laboratório de Conservação e 
Restauração. 
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Patrimônio de Ciência e Tecnologia partindo do documento fotográfico, compreendido 
como o próprio objeto de C&T. 

Palavras-chave: Patrimônio de C&T; Patrimônio Universitário; Fotografia; UFPE. 

 

Abstract 

This paper presents theoretical and methodological reflections about science and 
technology heritage in the photographic collection of the Federal University of 
Pernambuco (UFPE). The UFPE photo collection consists of about twenty thousand 
photographs, mostly in black and white, produced in the institutional context, between 
1946 and 2002. They are photographs that record the moments that the institution 
considered significant for its history, covering inaugurations, events, buildings, festivals, 
ceremonies, and other experiences that were considered relevant to be eternalized 
through the photographic record. After the physical treatment of this collection took place 
a selection of images that were considered by the authors as related to S & T heritage, it 
is possible to identify some patterns in the type of photography produced, indicating the 
predominance of certain cuts of the equity of S & T heritage, or by areas of knowledge, 
either by way of representation of scientists, is the exclusion of certain areas of 
knowledge. It is clear, therefore, that this collection, although it was produced for about 
half a century, and two dozen different photographers, presents imagery buildings that 
create an idealized representation of science and scientists, shunning science idea as 
daily work activity, even at a university. This work dialogues especially with the theoretical 
framework proposed by RIEGL (1999), DELICATE (2008, 2015), PANESE (2007), 
LOUREIRO (2009), GRANATO (2009) and MANINI (2002), authors who deal with science 
communication, identification and registration of S & T assets, as well as those who 
propose specific methodologies for informational treatment of photography. Thus, the 
work aims to contribute to expanding the discussion of Science and Technology Heritage 
starting from the photographic document, approached as the S&T object itself. 

Key words: S & T heritage; University heritage; Photographs; UFPE. 

 

Introdução 

Este trabalho visa contribuir com a ampliação da discussão acerca do Patrimônio de 

Ciência e Tecnologia partindo do documento fotográfico, compreendido como o próprio 

objeto de C&T. Para tanto, são realizadas reflexões de natureza teórica e metodológica 

acerca da identificação do patrimônio de ciência e tecnologia no acervo fotográfico da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), utilizando-se estas fotografias como casos 

exemplares de situações em que o processo de patrimonialização e o processamento 

técnico, através de métodos de documentação em museus, implicam no reconhecimento 

das fotografias como patrimônio cultural de C&T.  

O acervo de fotografias da UFPE é composto por aproximadamente vinte mil fotografias 

em papel, a sua maioria em preto e branco, produzidas no contexto institucional, entre 

1946 e 2002. Trata-se de fotografias que foram produzidas por diversos órgãos de 

imprensa universitária, que se sucederam também na guarda do acervo, o qual até 2013 
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esteve sob a guarda da Assessoria de Comunicação da UFPE, passando no mesmo ano 

para a responsabilidade do Memorial Denis Bernardes, órgão de preservação da 

memória institucional vinculado ao Sistema de Bibliotecas da Universidade. 

Entre 2013 e 2016 o acervo foi tecnicamente tratado, através de metodologias de 

documentação e conservação em museus, período em que se assistiu um renovado 

interesse institucional pelas mesmas, bem como, pôde-se perceber novas atribuições de 

sentido em torno do acervo. 

Durante o processamento técnico das fotografias buscou-se identificar representações do 

patrimônio cultural de ciência e tecnologia nas fotografias dos diversos Centros 

Acadêmicos da UFPE, motivando a seleção, pelas pesquisadoras, de um conjunto de 

imagens, que estão sendo descritas em formulário individualizado e deverão ser objeto 

de trabalhos de pesquisa e comunicação museais. 

Durante o processo de seleção destas fotografias percebeu-se que há uma unidade em 

torno de como a UFPE se representa enquanto instituição produtora de ciência, seja no 

tocante à composição imagética das fotos, seja no próprio quantitativo de imagens 

relativas às ciências, fazendo-se uma grande separação entre as ciências ditas duras e 

as demais ciências. 

 

O acervo de fotografias da UFPE como patrimônio cultural de C&T 

Os registros fotográficos são parte indissociável da sociedade contemporânea, estando 

fortemente presentes na produção da ciência, inicialmente, no século XIX, com o status 

de prova documental e reprodução fiel da realidade e, posteriormente, já com seus 

aspectos probantes relativizados, conforme nos lembra Guran (2012, p.65): “o sentido de 

uma imagem para as ciências sociais depende de como seu conteúdo é percebido à luz 

dos pressupostos teóricos e procedimentos metodológicos que presidem a reflexão 

científica deste campo do conhecimento”.  

O mesmo autor reforça a ideia de que as fotografias nunca reproduzem asceticamente 

uma realidade, e sim produzem realidades que, por sua vez, são interpretadas pelos 

diversos observadores da imagem, em um processo de contínua polissemia: 

Embora seja precisa, por reproduzir mecanicamente o referente, é 
também ambígua, uma vez que é sempre um recorte que resulta de uma 
série de escolhas do autor a partir das quais esse referente é construído 
como informação, construção essa que se realiza de fato na leitura do 
observador, portanto fora do processo de produção da imagem 
propriamente dito. A imagem é também polissêmica, justamente por se 
realizar, de fato, na recepção pelo observador, e este vai “reconstituí-la”. 
(GURAN, 2012, p. 17) 
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Ainda de acordo com Guran (2012, p. 17) é possível ler uma imagem segundo 

parâmetros comuns a todos, mas com particularidades que lhe são próprias, o que lhe 

confere uma dimensão absolutamente polissêmica, pensamento fundamentado em 

Flusser.  

Ao tratar desta possibilidade de “leitura da fotografia segundo parâmetros comuns a 

todos” é que se pode compreender as fotografias como monumentos, ou seja, 

“imagem/monumento: aquilo que, no passado, a sociedade queria perenizar de si mesma 

para o futuro” (CARDOSO, MAUAD, 1997, p.406-407).  

Este conceito de monumento é desenvolvido por Riegl (1999, p.23-31), que faz referência 

ainda aos monumentos intencionais e não intencionais, chamando atenção para o fato de 

que a intencionalidade ou não do monumento não impede que lhe seja também atribuído 

valor rememorativo. Este autor analisa os conceitos de monumento a fim de entender o 

“culto moderno aos monumentos”, que é também o título de sua obra mais relevante 

sobre o surgimento do patrimônio cultural no ocidente. 

Ao tratar dos valores passíveis de serem atribuídos aos monumentos, o autor também 

aponta a existência de valores de contemporaneidade e de antiguidade, sendo o primeiro 

relativo ao valor que se atribui à fruição estética dos monumentos segundo gostos 

artísticos contemporâneos; e o segundo relativo ao estranhamento causado pela 

percepção sensorial de um objeto cujo aspecto físico revela a passagem do tempo. Nas 

palavras do autor, no valor de antiguidade: 

o monumento é somente um substrato concreto para produzir em quem 
o contempla aquela impressão anímica que causa no homem moderno a 
ideia do ciclo natural de nascimento e morte, do surgimento do indivíduo 
a partir do geral e do seu desaparecimento paulatino e necessariamente 
natural no mesmo geral (RIEGL, 1999, p. 31, tradução nossa) 

A percepção sensorial do antigo se faz sentir, em geral, por um estranhamento em 

relação aos materiais, ao aspecto físico diferenciado, do monumento em questão. 

No caso do acervo fotográfico da UFPE, este valor de antiguidade salta aos olhos, pois, 

trata-se de fotografias em preto e branco, em papel, ou seja, são objetos que 

praticamente deixaram de existir no início do século XXI e que algumas gerações de 

jovens já não estão habituadas a manipular. No dia-a-dia de uma sociedade que posta 

nas redes sociais, em tempo real, fotografias digitais em cores, as fotografias p&b 

impressas já apresentam um valor de antiguidade que faz uma remissão à sua qualidade 

de monumento antigo. 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 
 

7 

 

Ainda acompanhando os argumentos de Riegl (1999) este faz referência ao valor 

rememorativo, como eixo de compreensão para diferenciar as categorias de monumento 

1. intencional, 2. histórico não intencional e 3. monumento antigo. Segundo o autor,  

as três classes de monumentos se distinguem entre si por uma 
ampliação progressiva do âmbito de validade do valor rememorativo. Na 
categoria de [1.] monumentos intencionais se inclui somente aquelas 
obras que por vontade de seus criadores hão de rememorar um 
determinado momento do passado (ou um conjunto destes momentos). 
Na categoria dos [2.] monumentos históricos o círculo se amplia àqueles 
que também se referem a um determinado momento, mas cuja seleção 
depende de nosso gosto subjetivo. Na categoria dos [3.] monumentos 
antigos pode-se incluir toda obra devida à mão humana, sem atender ao 
seu significado original nem ao objetivo ao qual estava destinada, 
contanto que denote exteriormente, de modo manifesto, que existiu e 
“viveu” durante bastante tempo antes do presente (RIEGL, 1999, pp.31-
32, tradução nossa) 

Novamente observando a trajetória institucional do acervo fotográfico da UFPE pode-se 

indicar elementos de ampliação do valor rememorativo. Ao serem produzidas no âmbito 

da imprensa universitária, em especial para publicação nos jornais editados pela 

Universidade, percebe-se o caráter intencional de sua produção enquanto elementos 

capazes de promover a rememoração, assim como todos os demais suportes de 

informação produzidos pela imprensa da UFPE. Estes registram os momentos que a 

instituição considerou significativos para sua história, abrangendo inaugurações, eventos, 

construções, festividades, solenidades, entre outras vivências que foram consideradas 

relevantes para serem perenizadas através do registro fotográfico. 

Em um segundo momento, ao serem selecionadas pela Assessoria de Comunicação da 

UFPE, e preservadas em seu suporte físico (ao invés de terem sido descartadas), as 

fotografias passaram pelo processo subjetivo de atribuição de valor. Sistematicamente 

este conjunto de vinte mil fotografias foi selecionado e preservado, ao mesmo tempo que 

outros bens produzidos com fim intencional de rememoração (como, por exemplo, livros 

de atas administrativas, placas de formatura e mesmo outros conjuntos fotográficos) 

foram descartados e desapareceram ao longo da trajetória da UFPE. 

No momento atual, como já evidenciado, o acervo fotográfico da UFPE ampliou seu valor 

de rememoração, que foi potencializado pelo seu aspecto sensorial de coisa antiga, que 

já “viveu” muito. Não por acaso, entre 2013 e os dias atuais estas fotografias foram objeto 

de diversas ações de preservação – compreendida aqui em sentido amplo, como 

qualquer ação que leve à “prolongar a vida útil dos acervos culturais, através da 

prevenção e do combate à sua deterioração” (BECK, GUIMARÃES, 2007, p.47) – tais 

como a higienização, o acondicionamento, o tratamento informacional, a digitalização, a 

comunicação e mais recentemente a disponibilização no Repositório Institucional da 
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UFPE. Estes projetos, realizados por diversos setores e profissionais da Universidade1, 

confluíram na percepção de um novo status para fotografias que já existiam na instituição 

há muitas décadas. 

Assim, compreende-se este movimento como capaz de indicar a existência de um 

crescente valor rememorativo, atribuindo às referidas fotografias o caráter de 

monumento. Este movimento pode ser caracterizado como um processo de 

patrimonialização que, segundo Lima (2012), pode ser compreendido como um processo 

social de legitimação da necessidade de preservação, 

como ato que incorpora à dimensão social o discurso da necessidade do 
estatuto da Preservação. Conservação a ser praticada por instância 
tutelar, portanto, dotada de responsabilidade (competência) para 
custodiar os bens. E conservar, conceito que sustenta o Patrimônio, 
consiste em proteger o bem de qualquer efeito danoso, natural ou 
intencional, com intuito não só de mantê-lo no presente, como de permitir 
sua existência no futuro, ou seja, preservar (LIMA, 2012, p.34). 

O qual, no âmbito das fotografias em estudo, ocorreu no momento em que as vinte mil 

fotos saíram de caixas e envelopes depositados em um armário da Assessoria de 

Comunicação da UFPE e foram transferidos para o Memorial Denis Bernardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 - Gavetas e envelopes pardos que acondicionavam o acervo fotográfico na ASCOM 
(2012). 

 

Falar de patrimônio cultural implica, necessariamente, na compreensão do seu caráter 

dialógico, posto que o patrimônio cultural existe apenas em relação a um determinado 

                                                 
1 O projeto de conservação e documentação do acervo foi coordenado por profissionais do Departamento e 
Antropologia e Museologia, financiado pela Pró-reitoria de Extensão, os bolsistas foram mantidos pela Pró-
reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação, e a digitalização foi realizada pelo 
Laboratório de Tecnologia do Conhecimento (Líber). 
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grupo social, ao mesmo tempo conformando e sendo por este conformado. Conforme 

explica Gonçalves: 

Patrimônios culturais não são simplesmente uma coleção de objetos e 
estruturas materiais existindo por si mesmas, mas que são, na verdade, 
discursivamente construídos. Os objetos que identificamos e 
preservamos enquanto “patrimônio cultural” de uma nação ou de um 
grupo social qualquer, não existem enquanto tal senão a partir do 
momento em que assim os classificamos em nossos discursos. 
(GONÇALVES, 2007, p. 142) 

Ao se referir à natureza discursiva do patrimônio cultural, Gonçalves está se referindo 

não aos discursos orais ou escritos em sentido estrito, mas sim às visões de mundo que 

conformam a própria sociedade (GONÇALVES, 2007, p. 143). Por isso os conceitos de 

patrimônio, e os próprios bens tutelados pelo estado, se modificam conforme se modifica 

também a própria sociedade. 

Neste caso, o grupo social em questão é o da comunidade universitária da UFPE, cujas 

manifestações identitárias vêm sendo, desde 2015 e provavelmente até 2017, bastante 

reforçadas por conta da proximidade das comemorações dos 70 anos da instituição – 

celebrados em 11 de agosto de 2016, data em que se iniciou a programação de um ano 

de eventos em torno desta efeméride. 

Enquanto grupo social que mobiliza discursos de patrimonialização, a comunidade 

universitária institui um patrimônio cultural universitário, o qual está relacionado a uma 

forma histórica e socialmente determinada de produzir conhecimento científico, nas 

universidades. Conforme definição apresentada em declaração dos ministros da União 

Européia sobre o patrimônio universitário em 2005: 

O “patrimônio universitário” engloba todos os bens tangíveis e intangíveis 
relacionados com as instituições de ensino superior e o seu corpo 
institucional, bem como com a comunidade acadêmica composta por 
professores/pesquisadores e estudantes, e todo o meio ambiente social 
e cultural que dá forma a este patrimônio. 
O “patrimônio universitário” é composto por todos os traços, tangíveis e 
intangíveis, da atividade humana relacionada ao ensino superior. 
É uma grande fonte de riqueza acumulada, que nos remete diretamente 
à comunidade acadêmica de professores/pesquisadores e estudantes, 
seus modos de vida, valores, conquistas e sua função social, assim 
como os modos de transmissão do conhecimento e capacidade para a 
inovação (UNIÃO EUROPÉIA, 2005). 

Esta é, efetivamente, a chave de interpretação, denotativa e conotativa (MANINI, 2002), 

necessária para a leitura do acervo fotográfico da UFPE. Os parâmetros comuns a todas 

as imagens são as formas de vida universitárias, seus rituais, seus símbolos e, claro, 

suas formas de produção de conhecimento, diretamente vinculadas ao conhecimento de 
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natureza científica, motivo pelo qual parte deste acervo também pode ser compreendido 

como patrimônio cultural de ciência e tecnologia, que pode ser definido como aquele 

relativo ao 

conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, além de 
todos aqueles objetos (inclusive documentos em suporte papel), 
coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das coleções 
biológicas que são testemunhos dos processos científicos e do 
desenvolvimento tecnológico. Também se incluem nesse grande 
conjunto as construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade 
de atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(GRANATO, 2009, p. 79, grifo nosso). 

Esta definição coloca ênfase no conhecimento em si mesmo e também nos objetos que 

são testemunho do processo científico e tecnológico. Acredita-se que muitas das 

fotografias do acervo da UFPE podem ser consideradas testemunhos do processo 

científico, pois retratam o dia-a-dia de uma instituição especializada na produção de C&T. 

Algumas destas fotografias apontam as condições cotidianas de produção do 

conhecimento científico, em especial quando se observa para além do plano principal da 

imagem. 

 

 

Figura 3 - Imagem de Laboratório localizado no Centro de Tecnologia e Geociências, sem data. 
Na primeira bancada observa-se uma pesquisadora pipetando algum líquido com a boca, prática 
interditada em qualquer manual de segurança em laboratórios, mas ainda hoje muito comum no 
dia-a-dia dos laboratórios. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo fotográfico da UFPE, foto 

CTG0018. 
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Em outro trabalho Granato e Câmara (2009, p.175) apontam que há uma vertente 

material e uma vertente imaterial do patrimônio de C&T a ser preservado, contudo, 

grande parte do patrimônio imaterial – aquele relativo ao conhecimento científico e 

tecnológico – já é preservado por se tratar dos resultados (pelo menos aqueles 

resultados positivos) do próprio fazer da C&T, ficando ameaçados de invisibilidade 

aqueles resultados negativos, ou que fracassaram, na pesquisa científica. 

Neste aspecto imaterial as fotografias do acervo da UFPE, como de qualquer outra 

instituição que produz ciência, podem ser significativos exemplares de projetos que não 

tiveram continuidade e que representaram “becos sem saída” na pesquisa de 

determinadas áreas do conhecimento. Ou ainda podem fazer referência a instituições e 

linhas de pesquisa que entraram em declínio ou desapareceram. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 - Imagem (à esquerda) atribuída ao Museu de História Natural do Parque Dois 
Irmãos, que não existe mais atualmente. Na foto à direita pode-se ver insetos, provavelmente 
sendo tratados para exposição. Apesar do apoio institucional oferecido pela UFPE ao Museu - 

revelado pela primeira vez através deste conjunto fotográfico - este representou um fracasso na 
área da divulgação científica. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo fotográfico da UFPE, fotos 

577 e 581. 

 

Granato e Câmara (2009, p. 175) ainda apontam para o fato de que “os objetos mais 

facilmente identificados ao patrimônio de C&T são os denominados instrumentos 

científicos, desde que fizeram parte intrinsecamente das atividades realizadas em 

laboratórios científicos e de tecnologia aplicada”. Este tipo de objeto costuma ser vítima 

de descartes frequentes, em função da modernização de laboratórios e de novas 

demandas das pesquisas científicas (GRANATO et al, 2010). Trata-se da valorização 

apenas do valor de uso destes objetos, desconhecendo-se seu valor enquanto patrimônio 

cultural.  

Em situações como esta, a fotografia é, no mais das vezes, a única representação visual 

de objetos científicos que não existem mais. Do mesmo modo se pode pensar os 
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protótipos ou as versões de teste de soluções tecnológicas que foram descartadas pelo 

próprio processo produtivo. 

Entre as fotografias do acervo da UFPE existe grande quantidade de imagens de objetos 

científicos, os quais, de acordo com os levantamentos que já foram realizados acerca dos 

museus e coleções científicas da Instituição, já não mais existem2. 

 

   

Fotografias 6 e 7 - Apresentação de trabalho sobre redesenho de carrinho de apoio para varrição 
urbana (esquerda) e equipamento científico não identificado pertencente à Engenharia do Centro 
de Tecnologia e Geociências, sem datas. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo fotográfico da 

UFPE, foto CTG00916 e CTG0954. 
 

Outra definição acerca do patrimônio cultural de ciência e tecnologia enfatiza a 

importância da comunidade científica, ao afirmar que este patrimônio compreende: 

[...] o legado coletivo da comunidade científica, em outras palavras, o 
que a própria comunidade científica reconhece como representativo da 
sua identidade, que deveria ser repassado para as próximas gerações 
de cientistas e para o público em geral. Isso inclui o que nós 
conhecemos sobre a vida, a natureza e o universo, mas também o como 
nós construímos este conhecimento. Este legado é, ao mesmo tempo, 
material e imaterial. E inclui artefatos e espécimes, mas também 
laboratórios, observatórios, paisagens, jardins, coleções, savoir faires, 
práticas de ensino e pesquisa, bem como deontologias, documentos, e 
livros (LOURENÇO; WILSON, 2013, p. 746) 

 

Enfatiza-se a estreita vinculação da ciência com a sociedade como um todo, bem como o 

caráter socialmente determinado da produção do conhecimento, e da preservação – ou 

destruição - dos seus vetores materiais. Novamente as fotografias produzidas em uma 

instituição de ensino superior são capazes de dar conta de como se constrói o 

conhecimento científico, retratando as práticas de ensino, pesquisa e extensão 

universitárias, situações muito presentes nas fotografias do acervo da UFPE. 

                                                 
2 É importante deixar claro que a descrição individual e pesquisa de campo acerca da existência dos objetos 
representados nessas fotografias ainda estão em andamento e deverão demorar a ser finalizada. Faz-se 
referência aqui aos levantamentos já realizados (SILVA FILHO, 2013). 
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Figuras 8 e 9 - À esquerda, alunos da Escola de Engenharia realizando aulas práticas na área 
externa na UFPE, sem data. À direita, fotografia mais recente, provavelmente em evento de 

iniciação científica, sem data. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo fotográfico da UFPE, foto 
CTG00935 e CTG0146. 

 

Porém, ao mesmo tempo em que estes registros fotográficos são relevantes como 

patrimônio universitário e patrimônio cultural de ciência e tecnologia, também são 

monumentos intencionais, ou seja, retratam e perenizam aquilo que a sociedade 

pretende registrar de si mesma, inclusive as suas idiossincrasias. 

Ao mesmo tempo que se reconhece o inequívoco valor patrimonial do acervo de 

fotografias da UFPE, percebe-se que, como todo patrimônio, este lança mão de 

estratégias discursivas para tornar-se plausível, aceitável, para a sociedade. E, no âmbito 

da representação acerca da ciência e da tecnologia, o acervo de fotografias da UFPE não 

se beneficia do fato de ter sido produzido em um contexto plural de experiências 

científicas. Pelo contrário, reproduz construções imagéticas que criam uma 

representação idealizada da ciência e dos cientistas, se distanciando da ideia de ciência 

como atividade de trabalho cotidiano, mesmo em uma universidade. 

  

Representações imagéticas da ciência & tecnologia no acervo de fotografias da 

UFPE 

Conforme já exposto anteriormente, o acervo de fotografias da UFPE é composto por 

aproximadamente vinte mil fotografias. Estas foram tratadas através de um projeto de 

extensão intitulado “Imagens fotográficas: olhares sobre a história da UFPE”, cujo 

objetivo é a realização de ações de conservação preventiva e organização documental.  

No concernente à organização documental, a atividade “envolve atividades sistemáticas 

de levantamento, seleção e compilação de informações referentes a um conjunto ou a um 
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determinado documento em instrumento apropriado. A finalidade é criar formas 

adequadas de acesso e controle do acervo” (CARVALHO et al, 2002, p. 18).  

Para dar forma a esta organização documental, foram produzidos formulários descritivos, 

que contemplam um conjunto de dados divididos em conjuntos de informação, a saber: 

dados administrativos (unidade que produziu, código de identificação e quantidade de 

fotos) informações técnicas (fotógrafo, estado de conservação e dimensão do suporte). 

Estes formulários se fundamentaram nos princípios arquivísticos, cuja organização se 

baseia no princípio de proveniência do documento que, neste caso, se constituía, na 

maioria das vezes, pela unidade administrativa que produziu a fotografia.  

Regra geral, a temática presente no acervo refere-se às atividades inerentes a uma 

instituição de ensino superior: ensino, pesquisa e extensão, distribuída em várias 

subtemáticas, que foram estabelecidas pela equipe do projeto (denominados como temas 

de suporte, visando à recuperação da informação) e elencados a partir do conteúdo 

imagético de cada conjunto fotográfico, a saber: eventos (solenidades, reuniões, 

encontros, palestras e posses), estrutura física, decoração, projetos de pesquisa, 

equipamentos científicos, docentes, discentes, atendimento médico/consultas, aulas, 

convênios, diretoria, empresa júnior, divulgação, apresentação cultural, políticos, reitores 

(pró-reitores), escultura e manifestações. 

Deste modo, as informações contextuais de produção institucional das imagens foram 

preservadas, embora nem sempre permitam que se identifique o conteúdo imagético 

primário das fotografias, pois o quantitativo de fotos que possui identificação registrada 

por escrito no verso da fotografia é extremamente limitado. 

Outro problema de indexação a ser destacado é a dispersão das mesmas fotografias em 

conjuntos e classificações diferentes. Acreditamos que tal fato se deu porque a entidade 

produtora das fotos – a UFPE – nunca fez nenhum arranjo sistemático das imagens, de 

maneira que, ao longo de sua vida, as fotografias foram constantemente reorganizadas 

em virtude do seu uso (ou da sua falta de uso) em atividades de divulgação da 

Universidade. 

Para os fins deste trabalho é importante sublinhar que diante da grande quantidade de 

fotografias é certamente impossível realizar uma análise individual de cada uma das 

imagens. Contudo, ao longo da sua manipulação e, sobretudo, durante a seleção das 

fotografias que estão em processo de descrição individual por se tratar de imagens que 

fazem uma remissão mais direta ao patrimônio cultural de ciência e tecnologia, foi 
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possível estabelecer um perfil da “imagem [...] dos cientistas, dos processos científicos, 

dos resultados do trabalho de investigação” (DELICADO, 2008, p.79)3. 

Também é importante lembrar que as fotografias foram originalmente produzidas em um 

contexto de imprensa universitária, de maneira que têm, na sua origem, uma 

característica de fotojornalismo, na qual: 

A fotografia assume, junto com o jornalismo, uma posição de transmitir à 
sociedade informações de expressão visual acerca de acontecimentos 
sortidos. Essa é uma possibilidade abrangente dos jornais, em que a 
fotografia se torna parte da narrativa, de maneira a auxiliar na construção 
da significação (SOUSA, CUNHA, 2013, p.3) 

Neste caso, o construto a ser produzido é uma visão positiva da instituição e dos seus 

feitos, especialmente divulgando ao público não especializado – interno ou externo - 

aquilo que é produzido no âmbito acadêmico4 e científico. 

Seria de supor, portanto, que as fotografias construíssem uma visão de ciência não 

estereotipada, aproximando o pesquisador/cientista do trabalhador, colaborando “para a 

percepção do impacto da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano, facilitar a 

compreensão da ciência como processo e da prática científica como trabalho” (Loureiro, 

2009, p. 108). 

Ao contrário, pôde-se identificar no acervo uma grande quantidade de fotografias que 

apresentam a representação estereotipada do cientista: “os cientistas são representados 

nas exposições como uma categoria abstracta, recorrendo-se a imagens arquetípicas de 

homens de bata branca com tubos de ensaio nas mãos” (DELICADO, 2008, p.86). 

Nestas imagens os pesquisadores são retratados com a indumentária típica (jaleco/bata 

branca), feições sóbrias, cercados por um ambiente de laboratório, e preferencialmente 

com alguma referência ao objeto da pesquisa compondo a cena em primeiro ou segundo 

plano. 

                                                 
3 Utilizou-se, como referencial teórico acerca das imagens da ciência e dos cientistas, bibliografia sobre 
museus de ciência e suas exposições (DELICADO, 2008; DELICADO, 2015; LOUREIRO, 2009; PANESE, 
2007). Esta escolha baseia-se no fato de tratar-se, tanto no caso de exposições de museus como no caso de 
fotografias jornalísticas, de construções discursivas destinadas a transmitir uma mensagem conscientemente 
estruturada sobre determinado assunto, neste caso a ciência, lançando mão de elementos estéticos e 
sensoriais no processo de comunicação. 
4 Nos dias atuais a Assessoria de Comunicação Social da UFPE define sua missão nestes termos: “A 
Assessoria de Comunicação Social da UFPE (Ascom) é responsável pela coordenação das ações de 
comunicação da Universidade, para os públicos interno e externo, em todas as etapas: planejamento e 
definição de estratégias, execução e atividades de monitoramento e avaliação. Coordena as atividades de 
divulgação dos assuntos da Universidade para a comunidade acadêmica e também para os meios de 
comunicação, de alcance local e nacional, incluindo jornais, revistas, rádios, emissoras de televisão e a mídia 
especializada da Internet, além do atendimento à imprensa em geral. Gerencia a produção dos materiais 
jornalísticos e o trabalho dos profissionais e estagiários” (ASCOM-UFPE, s/d, grifo nosso). 
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Figuras 10 e 11 - Reprodução típica da imagem do cientista: bata branca, bancada, vidrarias, e 
referência ao objeto estudado. À esquerda, foto do Centro de Tecnologia e Geociências e à direita 

foto do Centro de Ciências Biológicas. Sem data. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo 
fotográfico da UFPE, foto CTG00572 e CCB0264. 

 

 

Juntamente com as batas e os laboratórios pode-se acrescentar o recurso à 

representação da ciência através de instrumentos científicos, que “são a metonímia mais 

comum para simbolizar o trabalho científico” (DELICADO, 2008, p.87). Assim, se prestam 

às representações estereotipadas da ciência, todas as áreas que possuem objetos de 

C&T que possam ser retratados5.  

Deste modo, imagens de objetos de C&T são muito frequentes no acervo da UFPE, 

constituindo uma tipologia específica das fotos que são consideradas patrimônio cultural 

de C&T. 

                                                 
5 Não se pode deixar de fazer menção ao paradoxo: apesar de a ciência se fazer representar por objetos 
tridimensionais, quando se trata do patrimônio cultural de C&T percebe-se que esta situação não implica em 
uma prática preservacionista destes mesmos objetos. 
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Figura 12 - Segundo informações constantes no verso da fotografia: Furadeira sensitiva 
motorizada (sic). Centro de Tecnologia e Geociências. Sem data. Fonte: Memorial Denis 

Bernardes. Acervo fotográfico da UFPE, foto CTG0932. 

 

Dentre estas destacam-se, a título de exemplo, fotos de objetos de C&T que foram 

encomendadas ao fotógrafo Edmond Dansot (1924 a 2012), que possuiu um grande 

estúdio fotográfico na cidade do Recife, o Labolux, além de ter sido fotógrafo oficial do 

Governo do Estado de Pernambuco e fotojornalista do jornal Diário de Pernambuco 

(LABHOI, [2013]).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14 - Equipamentos de eletrônica e sistemas do Departamento do mesmo nome. 
Provavelmente década de 1970. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo fotográfico da UFPE, 

foto CTG0939 e CTG0941. 
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Trata-se de um conjunto de oito fotografias e de acordo com as informações registradas 

no verso da imagem são referentes à “Engenharia, CTG”. Sua composição imagética 

remete a fotos produzidas para divulgar a capacidade técnica da instituição, usando 

imagens de objetos científicos como recurso para demonstrar seu desenvolvimento. 

Embora as referências sejam apenas à Engenharia, que era a Escola originalmente 

fundada em 1895, em 1953 foi regulamentado o Curso de Engenharia Elétrica que, por 

sua vez, cindiu-se em dois departamentos em 1979: Departamento de Engenharia 

Elétrica e Departamento de Eletrônica e Sistemas (DEE-UFPE, s/d). 

Em uma análise preliminar acerca dos objetos científicos retratados percebe-se grande 

quantidade de referências em francês, que se coadunam com informações do próprio 

Departamento de Eletrônica e Sistemas acerca de um acordo de cooperação técnica com 

o governo francês: 

Em 1967 o acordo de Cooperação Técnica com o governo francês deu 
lugar à criação no DEE do Centro de Desenvolvimento de Eletrônica e 
Automática (CDEA) que representou uma etapa nova para a Engenharia 
Elétrica da UFPE, uma vez que possibilitou a fixação do pessoal de 
tempo integral na Universidade, permitindo com isso, o início das 
atividades de pesquisa e desenvolvimento no DEE (DES-UFPE, s/d). 

Este, porém, é um dentre os muitos conjuntos de imagens em que se percebe a 

construção da cena típica da ciência: o cientista de bata branca, cercado pelos seus 

objetos de C&T, ou apenas os objetos. Não é o único caso em que a ciência é 

representada metonimicamente pelos seus equipamentos. Também a título de exemplo, 

apresenta-se fotos, de outro período cronológico e outra área do conhecimento, que se 

utilizam do mesmo tipo de composição imagética para fazer representar o conteúdo 

científico, contudo, este exemplo se repete com bastante frequência no acervo. 

 

Figura 15 - Fotografia de bancada de trabalho, vendo-se microscópios em utilização. 
Provavelmente Departamento de Botânica. Sem data. Fonte: Memorial Denis Bernardes. Acervo 

fotográfico da UFPE, foto PD04. 
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Conforme aponta Delicado, pensamento fundamentado a partir de Rodari (2007), esta 

representação típica é reproduzida nos meios de comunicação de massa, que associam 

o cientista, e a ciência, a apenas algumas áreas do conhecimento:  

Esta é uma representação dos cientistas muito restritiva (que se aplica 
apenas à química ou à biologia, deixando de fora a matemática, a física, 
as engenharias, as ciências sociais) e estereotipada, que evoca os 
resultados obtidos por trabalhos de investigação em torno das imagens 
dos cientistas detidas e reproduzidas pelas crianças ou nos filmes e 
mass media (DELICADO, 2008, p.86) 

Complementa-se o argumento em torno de quais áreas do conhecimento são usualmente 

apresentadas como científicas, através da bata branca, fazendo menção à imagem do 

laboratório que, como já foi dito, é “frequentemente usado como uma metonímia para a 

ciência, uma parte que representa o todo” (DELICADO, 2015, p.175).   

Se este argumento parece reducionista, infelizmente não se pode afirmar que não seja 

compartilhado por parte da comunidade universitária e que, no caso da UFPE, não venha 

sendo reproduzido ao longo da sua trajetória institucional. Apresentam-se dois exemplos 

de como as diferentes ciências são vividas e representadas na instituição: a configuração 

espacial do próprio campus e os quantitativos de fotos por área do conhecimento. 

Costa (2016) realizou estudos sobre a integridade do projeto original do campus Recife 

da UFPE, comparando a ocupação espacial entre 1957 e 2012, no qual concluiu: 

Com base nas manchas dos planos analisados, percebe-se que a 
integridade espacial referente à conformação setorizada do Campus se 
manteve praticamente inalterado em toda a porção a norte do eixo leste-
oeste e na praça cívica. No entanto, há o deslocamento da Reitoria que 
perturba a ordem do zoneamento funcional. Já na porção sul há 
descaracterização quase em toda sua totalidade. Percebe-se expansão 
do setor tecnológico, supressão do setor humanístico e degradação do 
setor desportivo com a construção de edifícios pertencentes ao setor das 
ciências médicas e supressão de área, além do fato de toda a zona 
residencial ter sido reduzida a apenas duas edificações (COSTA, 2016, 
p.161, grifo nosso) 

A imagem setorizada do campus, destacando-se as áreas do conhecimento por cores, é 

bastante exemplificativa de como as áreas do conhecimento competem por espaço físico 

e representatividade, tendo influído inclusive na descaracterização do projeto original do 

campus da UFPE, projetado na década de 1950 pelo arquiteto Mario Russo. 
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Figuras 16 e 17 - Mapas do plano urbano do campus Joaquim Amazonas, UFPE, Recife – PE. A 
supressão dos setores humanístico e esportivo pode ser percebida no que diz respeito à área 
geral, mas principalmente pode ser evidenciada quando se compara o extremo adensamento 
construtivo dos setores tecnológicos e das ciências da saúde (anteriormente denominados de 

ciências médicas). FONTE: COSTA, 2016, p.159-160. 
 

Os espaços físicos relativos às áreas caracterizadas como das ciências humanas (que 

neste caso abrangem as ciências sociais também), apresentam diminuição ao longo do 

desenvolvimento do campus, bem como menor adensamento nas áreas que foram 

mantidas. 

No mesmo sentido, percebe-se que a produção de fotografias sobre a UFPE 

acompanhou este padrão de desenvolvimento institucional. A distribuição quantitativa das 

fotos existentes no acervo da UFPE cujo local de representação pôde ser identificado 

reproduz, em grande medida, a distribuição espacial das áreas da ciência no campus, 

conforme se pode perceber no gráfico apresentado a seguir. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de fotografias do acervo da UFPE por Centro Acadêmico. Fonte: Elaborado 
pelas autoras a partir das planilhas do projeto “Imagens fotográficas: olhares sobre a história da 

UFPE”. 

 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 
 

21 

 

Observa-se que cerca de um quarto (5.634 fotografias) de todo o acervo de fotografias da 

UFPE (19.723 fotografias) possui identificação quanto ao Centro Acadêmico que é 

retratado, e deste recorte os Centros que possuem mais fotografias são: Centro de 

Tecnologia e Geociências (1008 fotografias), Centro de Ciências da Saúde (984 

fotografias) e Centro de Artes e Comunicações (865 fotografias). 

Se unificarmos os Centros por áreas e grandes áreas do conhecimento tem-se os 

seguintes resultados, apresentados nos gráficos 2 e 3 a seguir. 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de fotografias do acervo da UFPE por áreas do conhecimento. Fonte: 
Elaborado pelas autoras a partir das planilhas do projeto “Imagens fotográficas: olhares sobre a 

história da UFPE” 

 

A divisão por áreas do conhecimento apresenta um maior equilíbrio entre as Ciências 

Humanas (29% do total), Artes (15% do total), Tecnologia (18% do total) e Saúde (17% 

do total). Contudo, ao proceder à separação pelas grandes áreas do conhecimento, e 

fazendo-se a junção de áreas que admitem a representação através da metonímia 

laboratório / bata branca / instrumento científico, há grande predominância das áreas que 

podem ser representadas através deste recurso imagético, com 53% do total de 

fotografias. 

 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 
 

22 

 

 

Gráfico 3 - Quantidade de fotografias do acervo da UFPE por grandes áreas do conhecimento. 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das planilhas do projeto “Imagens fotográficas: olhares 

sobre a história da UFPE” 

 

Lembrando que as 5.634 fotografias foram produzidas durante aproximadamente meio 

século, por mais de vinte fotógrafos6 diferentes, pode-se conjecturar que a imprensa 

universitária teve maior inclinação pela representação das disciplinas e atividades 

universitárias relativas às ciências exatas, naturais e da saúde. Provavelmente, o fato de 

que são disciplinas que se prestam melhor ao reconhecimento público, dada a facilidade 

de construir composições imagéticas mais plausíveis, foi importante para as tomadas de 

decisão acerca do que divulgar e deixar para a posteridade. 

O processo de patrimonialização deste acervo, e o progressivo incremento do seu valor 

de rememoração pode também ter sido fortalecido por mais este elemento sensorial de 

estranhamento, em relação à própria comunidade universitária e, principalmente, ao 

público externo à UFPE. 

Neste sentido, e ressaltando a necessidade do fotojornalista se estabelecer vínculos com 

o leitor, é que Delicado (2008, p.195), citando Ward (1997, p.83), aponta a dificuldade de 

construção de imagens alternativas da ciência e dos cientistas: “será que o público que 

procura ‘info-entretenimento’ ficaria realmente inspirado por uma exposição que 

                                                 
6 Puderam ser identificados vinte e um fotógrafos: Aquiles Lins, Bárbara Wagner, Bernardo Cortijo, Celso 
Ávila, Edmond Dansot, Francisco Paiva, Gutemberg Soares, [Jogobuto] Ricardo, Josenildo Freire, Juliana 
Albuquerque, Marcelo Gusmão, Marcelo Lopes, Maurício Coutinho, Mila Targino, Passarinho , Patrícia Leal, 
Paulo Faltay, Rafael Alves, Raquel Santana, Vitória Galvão, Xavana Celesnah. Contudo, nem todas as fotos 
têm indicação do fotógrafo, o que faz supor que este número seja maior. 
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mostrasse que os cientistas passam muito do seu tempo a publicar artigos, a procurar 

financiamento e a discordar uns dos outros?”. 

Este é o desafio da comunicação científica e as soluções para este dilema ainda estão 

longe de serem encontradas... 

 

Considerações finais 

À guisa de conclusões – parciais e inacabadas – reafirma-se a possibilidade de 

compreender parte do acervo fotográfico da UFPE como patrimônio cultural de C&T, para 

além de sua clara identificação com o patrimônio universitário, com largas áreas de 

sobreposição entre ambos tipos de patrimônio. 

Nesse aspecto, resta ainda a larga tarefa de sistematizar os critérios que permitem 

selecionar fotografias que se encaixam nesta tipologia patrimonial – sem, claro, perder de 

vista a percepção de que os próprios conceitos de patrimônio cultural mudam com o 

tempo e, especialmente, dependem dos olhares dos grupos sociais que lhes emprestam 

legitimidade. 

Quanto à representação da ciência feita pela UFPE, também ainda há muito que 

pesquisar, desenvolvendo estudos particularizados nos diversos Centros Acadêmicos e 

áreas do conhecimento específicas em que, de fato, será possível (dado o quantitativo 

menor de fotografias), estabelecer tipologias específicas de construções imagéticas, 

periodizações, e autorias, quantificando cada uma destas categorias. Assim, será 

possível chegar a conclusões de natureza não apenas qualitativa, mas também 

quantitativa. 

Há ainda um grande contingente de fotografias do acervo da UFPE – cerca de três 

quartos do total – que não está classificada a partir dos Centros Acadêmicos, mas sim de 

órgãos da administração universitária e órgãos suplementares, ou mesmo classificadas 

como Lugares e Pessoas Diversas. Certamente estas imagens também produzem 

representações da ciência, contudo, sua apreciação ainda depende do estabelecimento 

de outras tipologias de análise que permitam uma maior clareza sobre sua proveniência. 
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Resumo 

O trabalho no qual pretendo apresentar por meio da modalidade oral tem por objetivo 
destacar o que a equipe do Espaço Memorial Carlos Chagas Filho (EMCCF), um museu 
de História da Ciência localizado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ, 
tem realizado acerca da guarda, pesquisa e catalogação dos equipamentos que 
compõem seu acervo. Fundado no ano 2000, o EMCCF possui como curador o Dr. Cezar 
Antônio Elias, grande responsável pela coleta e guarda dos equipamentos científicos que 
pertenceram aos diversos laboratórios do Instinto e também à antiga Faculdade de 
                                                 
* Espaço Memorial Carlos Chagas Filho. Avenida Carlos Chagas Filho, CCS, Cidade Universitária. Bloco G. 
CEP: 21941-902 e-mail karinassaraiva@gmail.com - Historiadora e Mestre em Educação – UFRJ. 
Coordenadora do setor educativo do EMCCF. 
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Medicina da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, anteriormente localizada no campus da 
praia vermelha. Médico, professor, pesquisador e funcionário aposentado do Instituto, Dr. 
Elias, com 90 anos, se dedica à divulgação da ciência, se reunindo com a equipe do 
EMCCF semanalmente para auxiliar nessa tarefa visto ter sido ele um dos principais 
responsáveis pela guarda desses equipamentos. Desta maneira ele reconhece todos eles 
(datados em sua maioria de meados do século XX) bem como sabe onde estão alguns 
de seus manuais e qualquer informação a respeito dos mesmos. De abril a setembro de 
2016 já foram catalogados cerca de 100 equipamentos. Esperamos até o final desse ano 
catalogar pelo menos o dobro desse número. Uma equipe composta por historiadores 
formados e em processo, especialista em divulgação científica e bolsistas de extensão de 
diversos cursos da UFRJ, hoje trabalha de modo a oferecer aos visitantes e interessados, 
informações precisas acerca desses equipamentos que um dia já pertenceram a diversos 
cientistas renomados nacional e internacionalmente. Esperamos finalizar este trabalho 
com a publicação de um catálogo físico e digital completo do acervo do EMCCF, que 
poderá ser utilizado como fonte para pesquisas além de manter seu caráter de 
preservação da memória do IBCCF. 

Palavras-chave: museu de ciências, história da ciência, memória, acervo e catalogação 
 

Abstract 

The work in which I intend to present through the oral mode aims to highlight what the 
Space Memorial Carlos Chagas Filho (EMCCF) a History of Science Museum located in 
the Institute of Biophysics Carlos Chagas Filho, UFRJ, has performed on the guard, 
search and cataloging of equipment that make up its collection. Founded in 2000, the 
EMCCF has as curator Dr. Cezar Antonio Elias, largely responsible for the collection and 
custody of scientific equipment that belonged to the various laboratories of instinct and 
also the former Faculty of Medicine, University of Brazil, today UFRJ, formerly located on 
the campus of red beach. Doctor, teacher, researcher and retired employee of the 
Institute, Dr. Elias with 90 years dedicated to the dissemination of science, meeting with 
EMCCF team weekly to assist in this task as it has been one of the main responsible for 
keeping the equipment. In this way it recognizes all of them (dated mostly from the mid-
twentieth century) and know where some of their manual and any information about them. 
From April to September 2016 we have been cataloged about 100 equipment. We waited 
until the end of this year to catalog at least twice that number. A team of trained historians 
and process expert scientific dissemination and extension of scholars from various 
courses of UFRJ, now works to offer visitors and interested, accurate information about 
these devices a day has belonged to several nationally renowned scientists and 
internationally. We expect to finalize this work with the publication of a complete physical 
and digital catalog EMCCF the collection, which can be used as a source for research 
while maintaining its character of preserving IBCCF memory. 

Keywords: museum of science, history of science, memory, collection and cataloging 

 

Introdução 

O Espaço Memorial Carlos Chagas Filho (EMCCF) é um museu de História da Ciência 

que busca preservar a história do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), bem 

como ao rememorar a história da vida e da obra de seu fundador, Carlos Chagas Filho. 

Além dele existem muitos outros cientistas rememorados no espaço. Equipamentos 
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utilizados por eles ao longo de todo século passado são preservados, guardados e 

conservados por meio da coordenação do curador do espaço Cezar Antônio Elias,  

principal responsável pela guarda dos mesmos desde o primeiro momento. Esse “lugar 

de memória”1,  é um espaço hibrido segundo afirmou Chagas (2002), pois contempla 

várias temáticas e reúne diversos funcionários e bolsistas de diversas áreas. É 

comumente reconhecido pela maioria dos funcionários da Biofísica e da UFRJ como 

Espaço Memorial, nome pelo qual foi registrado na UFRJ, e como Museu de História 

Ciências, principalmente pelo fato de se localizar no Instituto de Biofísica, Centro de 

Ciências da Saúde (CCS). Esse espaço assume inúmeras funções visto que além de se 

dedicar a memória do IBCCF também recebe público espontâneo e estudantes por meio 

de um programa de visitas guiadas com a realização de práticas de Física, Química e 

Biologia conduzidas pelos próprios mediadores do espaço e pelo Dr. Elias que utiliza 

esses equipamentos já citados para ensinar aos alunos e outros visitantes do espaço.  

Fundado no ano 2000, o EMCCF preserva o antigo escritório e o acervo pessoal desse 

cientista, além de expor equipamentos científicos do século XIX. Chagas Filho foi muito 

importante a medida que deixou importantes trabalhos sobre ciência e cultura e, com 

suas palavras, permitiu que a equipe do Espaço permanecesse motivada e preocupada 

com a integração entre pesquisa e ensino tanto valorizada por ele desde cedo no 

Instituto. É dele a notória frase “Na universidade se ensina porque se pesquisa” 

(CHAGAS FILHO, 1956), que inspira uma série de pesquisadores não apenas no Instituto 

que fundou em 1945 como de muitos outros locais de ensino e pesquisa. Antes mesmo 

que ocorresse uma disputa pelo espaço onde ficaria localizado o museu, Dr. Elias, já se 

preocupava em fazer o mesmo que fez Bragança Gil (1999) em Portugal: “a guarda de 

um raro acervo bem como a preocupação de torná-lo acessível aos pesquisadores e aos 

visitantes”. Hoje com 90 anos de idade, ele é o grande interessado em organizar o 

acervo, cataloga-lo, guarda-lo e utiliza-los em práticas de física experimental. Atualmente, 

ele também é diretor da galeria de artes do IBEU, mas continua participando 

semanalmente das atividades do projeto e ajudando toda a equipe do EMCCF na 

pesquisa e catalogação dos equipamentos. De fato Dr. Elias é o principal responsável 

pela guarda dos mesmos e por alguns motivos pessoais esteve afastado do espaço 

durante três anos retomando somente nesse ano de 2016 e se juntando a nossa equipe 

frete catalogação dos mesmos. Nossa equipe efetiva hoje é composta por uma 

                                                 
1    Esse conceito foi cunhado por Nora (1993). Segundo ele, os lugares de memória se constituem à medida 
que essa memória acaba por ser conduzida pela história. Um lugar de memória só é, de fato, constituído em 
um determinado momento, quando o homem não mais se julga capaz de habitar sua memória. 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

29 

 

coordenadora pós-doc e especialista na área de divulgação cientifica, uma historiadora e 

uma assistente administrativa e 10 bolsistas de extensão dos mais diversos cursos de 

formação da UFRJ e fora dela (História, Biologia, Biblioteconomia e Gestão de Unidades 

de Informação, Conservação e Restauro).  

 

Século XX e a revalorização da Memória e do Patrimônio 

As temáticas relacionadas aos museus e a outros diversos temas ganharam destaque no 

século XX quando a sociedade vivenciou um momento de revalorização da Memória e do 

Patrimônio, segundo afirmaram alguns pesquisadores do campo da museologia 

(MENDES, 2003; GONÇALVEZ, 2002; CHAGAS, 2002). No último meio século, ocorreu 

uma série de transformações nesse campo. Esses autores destacam que, apesar de o 

museu ser uma instituição que remonta a suas origens na civilização grega, foi apenas a 

partir da segunda guerra mundial que passou a abrir suas portas para o público em geral, 

expondo um acervo antes conhecido apenas pelos profissionais responsáveis por sua 

conservação. Esses movimentos e essas propostas partiram da Europa e da América do 

Norte e chegaram ao Brasil nas últimas décadas do século passado. Gonçalvez (2002) 

destaca, em uma definição proposta pelo próprio Comitê Internacional de Museus - 

ICOM2, datada de 1974, que podemos perceber uma postura bem favorável no que se 

refere à valorização do trabalho educativo no museu: “Instituição permanente, sem fins 

lucrativos, a serviço da sociedade, que adquire, conserva, comunica e apresenta com fins 

de estudo, educação e deleite, testemunhos, materiais do homem e do seu meio” 

(GONÇALVEZ, 2002, p. 69). 

 McManus (1992 apud VALENTE, 2002) analisou os museus dividindo-os em três tipos: 

Museus de História Natural, reconhecidos como os de primeira geração;  Museus de 

Indústria, reconhecidos como de segunda geração; e  Museus de Fenômenos e 

Conceitos Científicos, reconhecidos como os de terceira geração. Os museus de primeira 

geração, segundo o autor, caracterizam-se pelo acúmulo de objetos expostos de forma 

desordenada, mas que a partir do século XVIII, quando o conhecimento passou a se 

consolidar nas chamadas “disciplinas”, passou a se organizou por assuntos de acordo 

com as mesmas. Nesse período, os museus eram vistos como santuários, como uma 

                                                 
2 O Comitê Internacional de Museus – ICOM foi criado em 1946. É uma Organização não governamental que 
mantém relações formais com a UNESCO. É uma associação profissional sem fins lucrativos, financiada 
predominantemente pela contribuição de seus membros, por atividades que desenvolve e pelo patrocínio de 
organizações públicas e privadas. Sua sede se localiza junto à UNESCO em Paris, França, e lá executa parte 
de seu programa para museus (GONÇALVES, 2002). 
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reserva aberta onde o conhecimento produzido e as peças eram expostas em sua 

totalidade. Os museus de segunda geração dão ênfase ao avanço científico e ao mundo 

do trabalho e se constituíam em espaços que visavam contemplar a tecnologia industrial 

se mostrando como vitrines da indústria e valorizando tanto os feitos já realizados quanto 

aqueles realizados cotidianamente. Assim, como os museus de primeira geração, estes 

buscam a relação entre a instituição e a sociedade, acontecendo por meio de treinamento 

técnico e de conferências públicas. No início do século XX, surgiram os museus de 

terceira geração, museus que propõem uma nova comunicação com o público. Como 

marco dessa interpretação, McManus (apud VALENTE, 2002) destaca o Deutsches 

Museum3 caracterizando-o pela utilização de aparatos de movimento junto a seu acervo. 

Por meio de uma melhor comunicação e divulgação junto ao público, passou-se a 

valorizar intensamente a ciência e a tecnologia por intermédio da interatividade com o 

convite para girar manivelas do tipo Hands on de modo que os visitantes, por meio da 

participação, assimilassem de modo mais fácil os princípios científicos ali expostos. 

Segundo esse autor, a interatividade permite o enriquecimento das instituições com a 

exibição de fenômenos científicos e com a ênfase na participação dos visitantes, destaca 

que esses museus apresentam uma abordagem advinda da tendência liberal renovadora 

da Escola Nova e abordam, como temática central, os fenômenos e os conceitos 

científicos, caracterizando-se pela comunicação entre visitante e ciência, mediada por 

esses aparatos interativos, visando garantir o engajamento dos usuários e dos visitantes 

e, portanto, não se restringindo ao fato de os visitantes “apertarem botões”. No entanto, 

esse autor também destaca que os museus de terceira geração apresentam uma 

deficiência devido à ausência de objetos históricos na exposição, bem como à ausência 

da evolução da ciência e das técnicas de concepção museológica, visto que o contexto 

histórico social não se mostra como prioridade por parte dos idealizadores das 

exposições, o que permite que prevaleça uma abordagem psicológica. 

 

 A Fundação do EMCCF  

A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ possui diversos campi localizados 

tanto na capital como no interior do Estado do Rio de Janeiro, como é caso dos campi de 
                                                 
3 O Deutsches Museum foi fundado em 1903 e abriu as suas portas pela primeira vez em 1906, com 
exposições em salas ainda permanentes, pois o edifício principal, localizado na Alemanha, só foi inaugurado 
em 1925. É um enorme museu tecnológico (o maior da Europa). Danificado durante a Segunda Guerra 
Mundial, só reabriu em 1948, três anos após o fim da guerra. Nesse mesmo ano de 1948, abriu uma outra 
sala dedicada às Ciências e à Aviação. É um museu que se preocupou desde cedo com a questão da 
interatividade e, com isso, representou um marco dessa nova fase vivenciada pelos museus de terceira 
geraçao (McMANUS apud VALENTE, 2002, p. 30). 
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Xerém e de Macaé. Com uma rápida pesquisa no portal da UFRJ, pude notar a presença 

de museus e centros de memória distribuídos nos mais diferentes Institutos e Centros 

dessa Universidade. Um desses lugares, inclusive, é reconhecido mundialmente e 

preenche parte do território ocupado pela Família Real no século XIX: a Quinta da Boa 

Vista. Apelidado por muitos de Museu da Quinta, é, na verdade, intitulado Museu 

Nacional e conta com amplo acervo conhecido nacional e internacionalmente, além de 

representar um importante centro de documentação e pesquisa reconhecido e 

frequentado pelos maiores pesquisadores do país. Além desse museu, sem dúvida, o 

maior de toda a UFRJ, a Universidade possui outros museus, como a Casa da Ciência, 

localizado próximo ao campus da Praia Vermelha, e o Museu da Geodiversidade, o 

Museu Dom João VI e o Espaço Memorial Carlos Chagas Filho, todos eles localizados no 

campus da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão. No ano de 2010, comemorou-se o 

centenário de Carlos Chagas Filho (1910-2000), mesmo ano em que a historiadora foi 

admitida como funcionária da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ no cargo 

de Técnica em Assuntos Educacionais assumindo a coordenação do setor educativo do 

mesmo bem como a frente de algumas pesquisas. Como já foi explicitado o Espaço 

Memorial Carlos Chagas Filho - EMCCF é um espaço que busca preservar a história do 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - IBCCF e a história da vida e da obra de seu 

fundador, Carlos Chagas Filho. Esse “lugar de memória”4, pesquisa e ensino contempla 

dois projetos de extensão que visam à integração da universidade com a sociedade, com 

a realização de atividades de divulgação científica. Reconhecido pela comunidade 

acadêmica como Museu da Biofísica, Espaço Memorial ou simplesmente Museu, esse 

espaço foi fundado no dia 20 de dezembro de 2000, mesmo ano da morte de Carlos 

Chagas Filho, após aprovação do projeto submetido pelo Professor Olaf Malm, diretor do 

Instituto na época e hoje coordenador de um dos projetos existentes no Espaço. Para 

entender esse novo momento da História dos museus no Brasil associado a fundação do 

EMCCF cabe destacar que novos museus foram criados no Brasil na década de 1990, 

dentre eles: o Museu de Ciência e Tecnologia, da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul - PUC-RS; o Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz/Fundação 

Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; e o Museu do Universo, da Fundação Planetário, na 

mesma cidade. Esses espaços foram criados, inclusive, devido aos investimentos de 

recursos públicos na área, na medida em que o campo da educação se mostrava cada 

                                                 
4    Nota al pie ya aparecida en página 2. Esse conceito foi cunhado por Nora (1993). Segundo ele, os lugares 
de memória se constituem à medida que essa memória acaba por ser conduzida pela história. Um lugar de 
memória só é, de fato, constituído em um determinado momento, quando o homem não mais se julga capaz 
de habitar sua memória. 
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vez mais fortalecido. Reflexo do panorama internacional do momento e do modo como 

essas instituições se moldaram, acirraram-se as discussões sobre educação não formal, 

principalmente no que se refere ao diálogo entre ciência e sociedade.  

Três projetos de extensão movem os trabalhos realizados no Espaço Memorial, todos 

aprovados  pela câmara de extensão do CCS  e cadastrados no SIGMA5, são eles: 

Projeto “Espaço Memorial”, coordenado pelo professor Olaf Malm, e o “Descobrindo a 

Biofísica”, coordenado pela Professora Valéria Freitas de Magalhães e o projeto da 

exposição a “História da ciência no Brasil, o capítulo do Instituto de Biofísica Carlos 

Chagas Filho” coordenado por Karina Saraiva. 

Esse lugar de memória primeiramente pensado em homenagem ao Fundador do IBCCF, 

Carlos Chagas Filho, filho do médico sanitarista que descobriu a doença de Chagas, 

ingressou na faculdade de medicina com apenas 17 anos e, desde que iniciou seus 

estudos, sempre percorreu os corredores da antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ. 

Primeiramente, estudou na Faculdade de Medicina localizada na Praia Vermelha, por 

onde esteve por muitos anos, até a década de 1970, quando a construção foi demolida. 

Fundado em 1945, o Instituto de Biofísica cresceu e permitiu que Chagas Filho 

fosse reconhecido como um dos grandes divulgadores da ciência no Brasil, além 

de ser fundador do Instituto que hoje recebe seu nome. Reconhecido não 

somente como filho de Carlos Chagas, hoje é possível perceber, por meio de 

relatos de historiadores e pesquisadores, que esse cientista foi mais do que “o 

filho” desse grande médico sanitarista. Ele desistiu da carreira médica ainda 

jovem, logo após sua formatura, e percorreu outros caminhos que não os 

trilhados por seu pai e por seu irmão, Evandro Chagas, dedicando-se 

intensamente ao universo da pesquisa. Em um livro escrito e editado logo após 

seu falecimento chamado “Aprendiz da ciência” (2000), ele faz menção a um 

episódio singular, ocorrido ao final do curso médico por volta de 1931, fato este 

que considerou como determinante de sua reorientação profissional ingressando 

na universidade porque afirmou possuir uma inclinação para tal. Almeida (2008) 

descreveu o porquê das pesquisas no espaço da universidade e, em seus 

artigos, destacou que Chagas Filho dizia que o chamamento para a universidade 

continha um encanto adicional, reconhecido por ele desde jovem pelo fato de não 

ter encontrado em Manguinhos o convívio com o ensino e uma jovem população 

de estudantes, a partir da qual poderia ser eventualmente constituída a futura 

                                                 
5 Página da web em que são cadastrados os projetos da UFRJ. 
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equipe de trabalho. Ao ser indagado a respeito das razões de haver escolhido a 

universidade, Chagas Filho responde: “Porque eu queria ter alunos... eu queria 

ter um pool de alunos para cair [também caberia sair] para a pesquisa” (CHAGAS 

FILHO, 1987, p. 60-61).  

De fato, esse lugar reconhecido como “lugar de memória”, é um museu de 

História da Ciência que além de acolher visitantes externos, recebe muitos 

pesquisadores do IBCCF que realizam suas pesquisas e projetos. Como no caso 

de artigos escritos pelo professor Darcy de Almeida6 e no caso de pesquisas 

bibliográficas e documentais realizadas nos arquivos do Memorial, pesquisas 

estas assessoradas por historiadores e outros pesquisadores que trabalham no 

Espaço. 

 

 Aquisição/Guarda, Pesquisa/Conservação 

 Aquisição e guarda 

Dr. Elias é um senhor bastante ativo que hoje se mostra como peça fundamental no 

desenvolvimento da guarda, pesquisa e catalogação de todos os equipamentos 

científicos que fazem parte de nosso acervo. Ele conta a todos que se orgulha bastante 

de ter sido apelidado “sucateiro”, visto que recolhia os equipamentos descartados e ou 

deixados nas caçambas de lixo do IBCCF e outros Institutos. Ele conta também que 

muitos laboratórios doavam equipamentos considerados “obsoletos”, quebrados ou que 

foram substituídos por outros mais modernos do ponto de vista da ciência. Outros foram 

recolhidos em laboratórios já desativados e ou nos corredores do centro de ciências da 

saúde. Como professor e chefe do laboratório de Biofísica das Radiações, hoje extinto, o 

Dr. Elias se utilizava do espaço do seu próprio laboratório para guardar todo o material 

recolhido no entanto após o fim do mesmo os equipamentos passaram a ser 

acondicionados na reserva técnica inaugurada em 2011, espaço independente e próximo 

ao EMCCF. A política de aquisição de novos equipamentos para composição do acervo 

hoje segue uma norma pré-estabelecidas pela coordenação do espaço na qual os 

interessados em doar algum equipamento devem enviar um e mail solicitando avaliação 

dos mesmos e como nosso espaço hoje não conta com a presença de uma museóloga 

                                                 
6 Professor Darcy de Almeida é professor emérito do Instituto de Biofísica e escreveu uma série de artigos 
sobre a vida e a obra do professor Carlos Chagas Filho. (1931-2014) Muitas dessas produções estão 
disponíveis na internet e em anais de eventos, algumas delas, utilizadas nesta dissertação, estão descritas 
na bibliografia. 
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(possuíamos uma até março de 2014) quem avalia os equipamentos é nossa equipe 

coordenada pelo Dr. Elias. 

 

 Pesquisa e catalogação 

A pesquisa referente aos equipamentos científicos ocorre concomitantemente com a 

catalogação dos mesmos.  Partimos da filmagem e anotação de informações de cada 

equipamento em uma ficha especifica conforme mostra o anexo 1. Os equipamentos hoje 

acondicionados em nossa reserva técnica são levados um a um até o nosso curador que 

os avalia e ajuda a catalogar os mesmo de acordo com as suas características. Toda a 

pesquisa e processo de catalogação ocorre por meio de uma filmagem e anotação 

realizada por nossa equipe, isto é, enquanto um bolsista preenche uma ficha com as 

informações um outro filma tudo que Dr. Elias fala para que fique registrado em nossos 

arquivos para futuras e novas pesquisas. 

Até a presente data, já foram catalogados exatos 180 equipamentos e cabe salientar que 

o processo de pesquisa e catalogação parado há três anos devido ao afastamento do Dr. 

Elias e a saída da museóloga foi retomado em abril do ano vigente e já avançou bastante 

frente aos anos anteriores. Inúmeros desses equipamentos são utilizados nas aulas 

realizadas pelo Dr. Elias no projeto de extensão do museu como é o caso do 

espectroscópio de prisma, circuito tesla, miliamperímetro – Weston D.C. dentre outros, 

todos eles utilizados nas aulas realizadas por ele para as crianças que fazem visitas ao 

nosso museu, como podemos perceber nas fotos do anexo 2 durante uma aula realizada 

por ele em agosto de 2016. A ficha utilizada e anteriormente preenchida por nossa equipe 

segue abaixo no entanto podemos perceber que algumas informações não são possíveis 

de serem obtidas mesmo após a análise da  peça pelo professor Elias, pois precisamos  

de alguns catálogos específicos que muitas vezes não estão ao nosso alcance. 

Portanto podemos notar que os equipamentos já catalogados fazem parte das 

apresentações e circuito da nossa exposição. Essa interação entre os alunos visitantes e 

os equipamentos do século passado associado a temáticas atuais e do nosso cotidiano é 

uma especificidade do nosso museu. Cabe salientar que isso ocorre e além de ser algo 

que os alunos gostam bastante e participam com entusiasmo permite que eles façam um 

link e relacionem o que vêem no interior de um museu de História da Ciência com aquilo 

que aprendem diariamente em sala de aula, facilitando e tornando o aprendizado formal 

significativo. Acreditamos que o retorno, elogios e participação dos alunos seja positivo 

para nossa avaliação e continuidade desse trabalho que se inicia no momento em que 
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catalogamos e preservamos esses equipamentos para que sejam utilizados por muitos e 

muitos anos com os alunos e visitantes que participam diariamente das atividades do 

nosso espaço. 
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Anexo 1 

Ficha Catalográfica dos Objetos 
 
IDENTIFICAÇÃO:   ( número da estante da reserva técnica na qual ele está 

localizado) 
 

NOME DO OBJETO:  
( Dr. Elias nos fornece a informação ) 
 
 

DATA (real ou atribuída):  
( Dr. Elias nos fornece a informação ) 
 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  
(    ) Bom     (    ) Regular   (    ) Ruim  -  Avaliação da 
equipe 
 

 
 
DESCRIÇÃO FÍSICA DO 
OBJETO: 

 
(Avaliação da equipe) 

 
 
FUNÇÃO DO OBJETO: 

 
( Dr. Elias nos fornece a informação ) 
 

 
 
OBSERVAÇÃO: 

 
 

METÓDO DE AQUISIÇÃO:  
(    ) coleta    (    ) doação   (    ) legado   (    ) empréstimo 
(    ) compra  (    ) permuta    
 

ORIGEM:  
( Dr. Elias nos fornece a informação quando ele sabe ) 
 
 

DATA DE AQUISIÇÃO:  
( Dr. Elias nos fornece a informação quando ele sabe ) 
 
 

 
COLEÇÃO: 
 

 
COLEÇÃO DE OBJETOS DO ESPAÇO MEMORIAL 
CARLOS CHAGAS FILHO 

 
 
HISTÓRICO: 

 
  (por onde ele esteve antes de chegar aqui) 
 
 

LOCALIZAÇÃO:   ( número da estante da reserva técnica na qual ele está 
localizado) 
 
 

DOCUMENTALISTA:  ( nome de quem realizou a catalogação) 
 

DATA DE ENTRADA:  
 ( data na qual a catalogação foi feita) 
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Anexo 2 

A. Espectroscópio de prisma 
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     B. Circuito Tesla 

] 

 

  



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

40 

 

C. Miliamperímetro – Weston D.C 
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Resumo 

O estudo dos objetos, conjuntos de objetos, acervos e coleções de ciência e tecnologia 
que se encontram preservados na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ tem 
possibilitado verificar condições bastante diversas no que diz respeito à sua guarda, uso 
e divulgação. Na UFRJ, os museus de ciência e tecnologia ou outros tipos de espaços 
assim denominados também se apresentam de formas bastante distintas quanto à 
musealização desses objetos remanescentes do ensino e da pesquisa. O presente texto, 
ao apresentar a experiência de três espaços de guarda de objetos de C&T - Espaço 
Memorial Carlos Chagas Filho, Museu do Microscópio e Museu da Química Athos da 
Silveira Ramos -, discute, no âmbito da UFRJ, os processos de musealização desses 
acervos e o papel dos museus na preservação do Patrimônio Cultural Universitário de 
Ciência e Tecnologia. Pesquisa de campo em realização na UFRJ sugere que os museus 
e outros espaços correlatos na universidade, com todas as suas dificuldades, 
desempenham um importante papel na preservação, uso e divulgação dos objetos, 
conjuntos de objetos, acervos e coleções de Ciência e Tecnologia. 

Palavras-chave: Museus de C&T; Acervos de C&T; Patrimônio Cultural Universitário de C&T. 

                                                 
* Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio UNIRIO/MAST, Av. Pasteur, 458 
sala 410, Urca, Rio de Janeiro, RJ,CEP: 20921-030; ethelhandfas@gmail.com. Economista (UFRJ), Mestre 
em Museologia e Patrimônio (UNIRIO/MAST), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em 
Nível Superior - CAPES. 
** Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rua Gal. Bruce 586, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 
20921-030; marcus@mast.br. Engenheiro metalúrgico e de materiais, D.Sc., Coordenador de Museologia do 
MAST/MCTIC, vice-coordenador e professor do Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio 
(UNIRIO/MAST), bolsista de produtividade 1C do CNPq. 
*** Doutora em Epistemologia e História da Tecnologia pela Conservatoire Nat. des Arts et Métiers, Paris - 
França. Pesquisadora dos Museus da Universidade de Lisboa. Lisboa - Portugal. Pesquisadora associada do 
Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (UNIRIO/MAST). 
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Abstract  

The study of objects, sets of objects and collections of science and technology preserved 
at the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ has enabled to point very different 
conditions with regard to their care, use and disclosure. Science and Technology 
museums or other spaces so called at UFRJ present themselves in very different ways 
with regard to the musealization of the remaining objects of teaching and research at the 
university. This text, presenting the experience of three S & T museus and correlated 
spaces at university - Memorial Space Carlos Chagas Filho, Microscope Museum and 
Museum of Chemistry Athos da Silveira Ramos - discusses, within UFRJ, the 
musealization processes and the role of museums in preserving the Cultural University 
Heritage of Science and Technology. Field research in achieving the UFRJ suggests that 
museums and other related spaces gather more appropriate conditions for the 
preservation, use and disclosure of the objects, sets of objects, and collections of Science 
and Technology. 

Keywords: S & T Museums; Objects an collections of S & T; University Heritage of S & T. 

 

Introdução 

As mais diversas formas, métodos e processos utilizados para a construção do 

conhecimento (das artes às ciências) na universidade, instituição, essencialmente, 

produtora de saberes, são parte ou podem vir a constituir o Patrimônio Cultural 

Universitário. Assim, todo o conhecimento científico e tecnológico e tudo aquilo que foi 

produzido e utilizado na prática científica e tecnológica e no ensino das ciências e que se 

encontra, de alguma forma, preservado nas universidades pode ser considerado 

Patrimônio Cultural Universitário de Ciência e Tecnologia.  

Esse patrimônio, além de sua abrangência e fragmentação, determinados pela grande 

variedade das disciplinas científicas e da vasta produção de conhecimento nas 

universidades, tem suas especificidades na medida em que sua gestão é exercida no 

âmbito da missão, objetivos e princípios que regem a vida universitária. Isso, certamente, 

marca uma diferença entre objetos, acervos e coleções preservados dentro e fora das 

universidades.  

Na universidade, quando já não possuem mais utilidade nos laboratórios de pesquisa e 

nas atividades de ensino, objetos de ciência e tecnologia1 podem estar guardados ou já 

terem sido descartados. Se guardados, é possível encontrar, nos departamentos, 

institutos, escolas e outras instâncias de pesquisa e ensino, objetos, conjuntos de objetos 

e coleções sob as mais diversas condições: em armários, escrivaninhas, gavetas, 

                                                 
1 De acordo com Pearce (2005, p.13) “os objetos incorporam informações únicas sobre a natureza do homem 
na sociedade”. A partir dessa ideia, a expressão “objeto de C&T” é usada nesse texto, como apontam 
Granato et al. (2007, p.3), na perspectiva da cultura material das ciências ou da produção material da 
atividade humana. Nesse vies, os objetos são estudados a partir das relações que se estabelecem entre sua 
construção, finalidades, usos, as técnicas e tecnologias neles contidas e sua interação com o contexto 
histórico da ciência que o originou. 
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estantes, caixas, nos laboratórios, salas de aula e salas de professores ou expostos em 

vitrines dispostas em corredores ou outros espaços. De outra maneira, parte desses 

objetos ou conjuntos de objetos que serviram ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica encontram-se preservados, igualmente sob diversas condições, em museus e 

outros espaços similares. 

Dentre as diversas formas e possibilidades materiais e imateriais com que o patrimônio 

cultural de C&T se constitui, o presente texto trata somente dos objetos materializados 

nos artefatos, instrumentos, equipamentos, máquinas, plantas, montagens, peças ou 

outros tipos de utensílios que se encontram preservados em três espaços museológicos 

– dois denominados de museus e um espaço memorial, na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - UFRJ. A escolha dos locais estudados para esse texto buscou apresentar, 

na mesma universidade, espaços instituídos e organizados de formas distintas que lidam 

sob condições diversas com variados objetos, acervos e coleções de C&T, mas que, em 

comum, desempenham um importante papel na preservação do patrimônio cultural de 

C&T da UFRJ. 

 

Os museus e as coleções universitárias  

Na história geral dos museus e das coleções, vários autores (MORTARA, 2001; LOPES, 

2003; LOURENÇO 2005; SCHEINER, 2008;) citam dois marcos, em tempos distintos, 

para as origens e influências dessas instituições e acervos dedicadas ao ensino e à 

pesquisa na configuração da ligação, no mundo moderno, entre universidade e museu: o 

museion de Alexandria (fundado em 280 a.C.), centro de ensino e pesquisa misto de 

biblioteca, laboratório, jardim botânico, zoológico e demais espaços e objetos necessários 

à formação intelectual humana e, num salto de vários séculos, o Ashmolean Museum da 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, tido como o primeiro museu aberto ao público 

(1683) e que se formou a partir da doação de uma grande coleção particular à 

Universidade. 

De fato, a prática comum de doação de coleções privadas às universidades reflete a 

preocupação de colecionadores com o futuro de suas coleções que, dessa forma, 

presumem garantir sua continuidade segura, cuidados adequados e ampla divulgação.2 

                                                 
2 Entre nós, um exemplo recente foi a doação que o bibliófilo José Mindlin, ainda em vida, fez de sua 
monumental e importante biblioteca à Universidade de São Paulo. Em 2005 foi inaugurada a Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin, órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de 
São Paulo com o objetivo de conservar, divulgar e facilitar o acesso de estudantes, pesquisadores e público 
em geral ao acervo. 
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Para Mortara (2001, p.11), em seu estudo sobre a função e os usos dos museus e 

coleções universitárias3, “a ligação entre museus e universidades remonta à tão famosa 

biblioteca de Alexandria, instituída cerca de 280 a.C., na qual identificamos tanto 

características de universidade como de museu”. Scheiner (2008; p.60) ao buscar as 

origens do museu na Grécia clássica, se refere ao Mouseion de Alexandria como “o 

primeiro centro cultural conhecido do mundo ocidental, fundado por Ptolomeu I no séc. III 

a.C., para glória do mundo helenístico”. Lourenço (2005), ao estudar as origens das 

coleções universitárias para entender, assim, a natureza e o papel contemporâneo dos 

museus e coleções universitárias na Europa, sugere que os museus universitários 

guardam muitos aspectos em comum com o Museion de Alexandria, constituído como 

centro de pesquisa e ensino. A autora o descreve como uma academia onde o 

aprendizado acontecia por meio de observações diretas e, talvez, através de 

experimentos que lá deveriam ser realizados. 

Outro marco que aponta para as origens dos museus, agora como herança dos museus 

modernos europeus, está na criação, em 1683, do Ashmolean Museum de Oxford que, 

por seu caráter educativo e público assinala segundo Lopes (2003, p.63) “a saída das 

coleções do domínio privado e a entrada da universidade em um período de renovação 

das práticas naturalistas”. 

Para Lourenço (2005), tanto os museus universitários como os não universitários têm 

suas raízes remotas na Grécia antiga. No entanto, enquanto - em essência - museus 

universitários permaneceram fieis ao modelo grego, o museu não universitário adotou um 

paradigma institucional e organizacional do século XVIII que incluía salas de aula e de 

estudos, escritórios para professores, salas de demonstração de experimentos, áreas de 

exposição e bibliotecas, tudo sob orientação de professores.  

Lopes (2003) que há muito desenvolve estudos sobre a história dos museus na América 

Latina, citando Maria Lígia Coelho Prado (1999), aponta que: 

o aspecto mais característico dos diversos museus da América Latina de 
colonização ibérica foi sua vinculação às universidades, possivelmente 
pela longa tradição universitária espanhola, que transferiu essa tradição 
ao seu império americano (LOPES, 2003, p.67).4  

                                                 
3 A tese de doutoramento da autora – Museus e Coleções Universitários: Por que museus de arte na 
Universidade de São Paulo? defendida em 2001 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo, empreende uma análise crítica e um questionamento sobre a necessidade dos museus universitários, 
em especial, sobre a Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros e Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo. 
4 A autora faz menção à Universidade do México (1551), à Universidade de São Carlos na Guatemala (1676) 
e à Universidade de São Felipe no Chile (1738) que abrigaram alguns dos primeiros museus constituídos na 
América Latina desde o final do século XVIII (LOPES, 2003, p.67). 
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No Brasil, onde o surgimento da primeira universidade5 remonta ao início do século XX6, 

o Museu Nacional do Rio de Janeiro, originalmente denominado de Museu Real, criado 

em 1818 por D. João VI e sua importante contribuição para o processo de 

institucionalização das Ciências Naturais no Brasil, ainda que não se constituísse nessa 

época como museu universitário, esteve sempre vinculado aos cursos de ensino superior 

existentes na Corte. De acordo com Lopes (2009): 

moldado, à princípio, explicitamente nos modelos dos museus europeus, 
que aliavam às funções de armazenamento e investigação das coleções 
o papel fundamental dos museus como escolas demonstrativas da 
natureza, o Museu Nacional desde suas origens, nas primeiras décadas 
do século XIX, já atuava como centro irradiador e de apoio às atividades 
de ensino de Ciências Naturais, uma vez que as próprias coleções que 
constituíram as bases de seu acervo eram as coleções de estudo dos 
alunos da Escola Militar do Rio de Janeiro (LOPES, 2009, p.328-329).  

Àquela época, ainda de acordo com a autora (LOPES, 009; p.329), “o museu 

compartilhou professores, cedeu salas, laboratórios, coleções e instrumentos para a 

Faculdade de Medicina, para as Escolas Normais da Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional, para os cursos isolados, como os de Química e Medicina Legal, para o Colégio 

Pedro II”. 

Se as últimas décadas do século XIX marcaram o período áureo dos museus brasileiros, 

as primeiras décadas do século XX e o movimento de consolidação dos institutos e 

laboratórios de pesquisa como locais institucionais prioritários para o desenvolvimento 
                                                 
5 Reconhecida por muitos como a primeira universidade brasileira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ foi criada por decreto presidencial em 1920, de forma fragmentada a partir da junção da Escola 
Politécnica, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito. Desde então, suscitou muitas discussões e 
críticas sobre o fato de se considerá-la, naquele momento de sua criação, como uma universidade. Em que 
pese o fato de a UFRJ considerar 7 de setembro de 1920 como a data de sua criação, muitos estudos e 
estudiosos do ensino superior e das origens e desenvolvimento da universidade no Brasil questionam esse 
fato. Para Fávero (2006), “em que pesem as restrições enfrentadas para sua criação, cabe assinalar que, na 
história da educação superior brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária 
criada legalmente pelo Governo Federal“. Já Schwartzman (2001, p.147 e 168) afirma que as primeiras 
universidades criadas no Brasil (Universidade do Paraná em 1912 e a UFRJ em 1920) não eram mais do que 
simples aglomerados de escolas profissionais reunidas sob frágil reitorado e com poucas contribuições. 
Diferentes dessas, a nova Universidade de São Paulo, criada em 1934, “seria pública, leiga e livre de 
influências religiosas; deveria ser una instituição integrada, não apenas um grupo de escolas isoladas. Seu 
núcleo central seria a Faculdade Filosofia, Ciências e Letras, com professores estrangeiros. Ali haveria uma 
atividade de pesquisa confiada a uma equipe de tempo integral, que trabalharia nas formas mais adiantadas 
da ciência, deixando os trabalhos práticos para as escolas profissionais. A universidade teria autonomia 
administrativa e acadêmica, destinando-se a criar uma nova elite que assumisse a liderança do País, 
superando o atraso e levando São Paulo de volta de volta ao lugar que merecia como o estado líder da 
Federação”. Cunha (2001, p.194) afirma que a forma pela qual a Universidade do Rio de Janeiro foi criada 
não teve fácil aceitação. De acordo com o autor, “não demorou muito e surgiram críticas incidindo sobre a 
falsidade do título pomposo atribuído a um mero conglomerado de escolas que continuavam a ser tão 
isoladas quanto antes, mantendo o mesmo currículo de quando eram apenas faculdades sem nenhum 
vínculo umas com as outras”.  
6 Cunha (2007; p.17) estudioso das origens e desenvolvimento do ensino superior no Brasil, questiona, a 
respeito da polêmica sobre o surgimento tardio da universidade no Brasil, se as primeiras universidades                               
hispano-americanas do século XVI não seriam equivalentes aos colégios jesuítas da Bahia, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Olinda, Maranhão e Pará e sugere que as discordâncias sobre o assunto estejam presas a uma 
mera questão de nome. 
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das ciências ilustram, de acordo com Lopes (2009, p. 292), “a perda de prestígio 

científico que os museus e as suas ciências sofreram, cedendo seu lugar, até sua 

imagem de templos da ciência, aos institutos de pesquisas, com suas novas práticas de 

investigação”.   

Essa afirmação permite entender, do ponto de vista político, a passagem do Museu 

Nacional para a Universidade do Brasil em meados do século XX.  Ainda que o museu 

tenha dado espaço à outro tipo de instituição para a produção de conhecimento naquelas 

disciplinas às quais esteve atrelado, vale ressaltar que, mesmo vinculado à universidade, 

os estudos e pesquisas sobre seus acervos e coleções e, mais recentemente, a 

investigação acerca dos próprios fundamentos do museu e da museologia como ciência, 

campo científico ou disciplina científica, conferem aos museus sua face de instituição de 

pesquisa produtora de conhecimento. 

Portanto, é inevitável pensar no museu como lugar de conhecimento alicerçado pelo tripé 

das funções que lhe cabe: científico-documentais, educacionais e culturais (MENESES, 

2005). Os museus e coleções universitárias articulam, de maneira única, objetos e 

conhecimento por estarem vinculados à forma dinâmica com que as universidades 

conjugam a produção de conhecimento e sua disseminação (LOURENÇO, 2005).   

Nesse sentido, Mortara sugere que o museu universitário, convivendo no meio 

acadêmico, “deveria tirar o máximo de vantagem desse fato, pois a universidade como 

produtora de conhecimento, como espaço de experiência e de formação é uma 

riquíssima fonte de recursos para os museus universitários (MORTARA, 2001, p.5). 

 

Os museus universitários no Brasil 

A origem dos museus brasileiros está associada a momentos determinantes de nossa 

história na transição para o século XIX. A crise do antigo sistema colonial e a 

transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil marcam o estabelecimento 

de um conjunto de instituições (cursos, instituições de ensino e pesquisa, hortos 

botânicos, bibliotecas, laboratórios, museu e imprensa, entre outros) que dão início ao 

processo de renovação cultural e científica da Colônia. Ao longo do século XIX e, 

principalmente, a partir da Independência em 1822, o amadurecimento e consolidação 

dessas instituições contribuem para o processo de institucionalização das ciências 

naturais no país (LOPES, 2009; SCHWARCZ, 1993; VARELA, 2009).  

De fato, a historiografia recente das ciências no Brasil reconhece, como aponta Dantes 

(2005, p.26), a realização de atividades científicas no Brasil desde 1500. A autora 
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considera como tal, àquela época, dentre outras, as viagens exploratórias com registros 

sobre a flora e a fauna locais; os estudos sobre a cultura e as línguas indígenas e a 

realização de observações astronômicas por jesuítas aqui sediados. A mesma autora 

relaciona, ainda durante a permanência da Corte Portuguesa no Brasil, a implementação 

de várias instituições científicas7 dentre elas, a criação em 1818, do Museu Real8 (depois 

chamado de Museu Imperial e finalmente de Museu Nacional). Como aponta Lopes 

(2009, p.21) no que se refere às Ciências Naturais, esse Museu e outros9 que vieram 

depois, “não só estiveram particularmente atuantes, como de fato institucionalizaram 

essas ciências e suas especializações no país”.  

Dois desses museus podem ser considerados os primeiros museus universitários 

brasileiros no modelo de incorporação de museus, já constituídos de grandes coleções 

de história natural, a universidades: o Museu Nacional, originalmente denominado de 

Museu Real, criado por D. João VI em 1818, a partir de coleções científicas por ele 

doadas, foi incorporado à Universidade do Brasil em 1946 e, atualmente, integra a 

estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.10 O Museu Paulista, 

criado em 1895, também a partir de uma valiosa coleção privada pertencente ao Coronel 

Joaquim Sertório que constituía um museu privado em São Paulo, foi integrado à 

Universidade São Paulo em 1963. 

A integração desses museus, guardiões de importantes coleções de ciências naturais, 

originalmente privadas, às universidades somente a partir de meados do século passado 

confirma a afirmação de Mortara (2001, p.51) de que “a maior parte dos museus 

universitários no Brasil vai surgir no momento da criação das universidades ou 

posteriormente, a partir de coleções doadas ou formadas pelas pesquisas universitárias”.  

                                                 
7 Em 1808, o Colégio Médico da Bahia (a partir de 1832, Faculdade de Medicina da Bahia); no mesmo ano, a 
Escola Médica do Rio de Janeiro (também Faculdade de Medicina, em 1832); o Horto, depois Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Em 1810, a Academia Militar do Rio de Janeiro, que durante o século XIX daria 
origem, em 1855, à Escola Central e, em 1874, Escola Politécnica. Além desses, Mortara (2001, p.50) 
enumera ainda durante o século XIX a criação de outras escolas de nível superior, quase todas incorporadas 
posteriormente à universidades: a Escola de Minas (1875 – Ouro Preto, MG), a Escola de Engenharia 
Mackenzie (1891, SP), a Escola Politécnica (1894, SP) e a Escola Agrícola Luiz de Queiros (1900, Piracicaba 
- SP).  
8 De acordo com Schwartzman (2001, p.67), “o Museu Real começou com uma coleção de amostras minerais 
do mineralogista alemão Abraham Werner, que estava sendo usada nas aulas práticas da Academia Militar; 
objetos artísticos de madeira, mármore, prata, marfim, e coral; uma coleção de pinturas à óleo doadas pelo 
Rei D. João VI; artefatos nativos e produtos naturais dispersos por várias instituições do Rio de Janeiro; e 
animais empalhados de uma velha coleção iniciada na época da colônia e conhecida como a Casa dos 
Pássaros”. 
9Museu Nacional (1808), Museu Paraense Emílio Goeldi (1866), Museu Paranaense (1876) e Museu Paulista 
(1894) 
10 A Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, foi instituída, primeiramente, como Universidade do Rio 
de Janeiro - URJ pelo Decreto n.14.343 do Governo Federal em 7 de setembro de 1920.  Em 5 de julho de 
1937, através da Lei 452/37, a URJ passa a denominar-se Universidade do Brasil - UB e, em 5 de novembro 
de 1965 pelas disposições da Lei 4.831 passa a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, nome 
que vigora até os dias de hoje. 
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Há que se fazer referência à natureza epistemológica da tipologia de coleções que se 

formam a partir da pesquisa científica nas universidades. Algumas disciplinas (zoologia, 

botânica, geologia, mineralogia, paleontologia, arqueologia, antropologia...), ao se 

utilizarem de métodos ou processos de construção do conhecimento científico baseados 

na observação e comparação de elementos da realidade, formam coleções que se 

perpetuam por seu potencial de comparação que se mantém enquanto as coleções estão 

preservadas. Em outras disciplinas (física,, geofísica, geodésia, meteorologia, biofísica...), 

a construção do conhecimento não se faz por acumulação de elementos da realidade 

mas sim por experimentação, ou seja, através de medições, cálculos e demonstrações 

que não se utilizam de elementos referenciais mas sim de instrumentos e equipamentos 

que, quando se tornam inservíveis, são substituídos e  descartados e, se preservados, 

adquirem valor histórico e passam a constituir coleções de pesquisa (LOURENÇO, 2005). 

É nesse sentido, como aponta Mortara (2001, p.7), que “no caso dos museus de ciência e 

tecnologia a formação de coleções a partir da pesquisa é uma consequência "natural" na 

medida em que grande parte dessas coleções foi gerada pela pesquisa dentro das 

universidades”.   

Assim, então, se constitui grande parte dos museus universitários brasileiros, quase 

sempre idealizados e implementados dentro das universidades, a partir de iniciativas 

pontuais que denotam atitudes preservacionistas com o objetivo de impedir o descarte e 

assegurar para o futuro a guarda de objetos e conjuntos de objetos remanescentes do 

ensino e da pesquisa. 

No Brasil, os museus e as coleções universitárias, ainda que as universidades sejam 

instituições recentes datadas do século XX, são pouco estudados. Por essa razão as 

informações sobre o número de museus universitários ou mesmo sobre o tamanho e 

tipologia das coleções que abrigam ainda carecem de verificações que as tornem mais 

precisas. 

Duas fontes, porém, podem dar uma ideia da dimensão dos acervos e museus 

universitários relacionados à ciência e à tecnologia em atividade no país. A primeira 

fonte, de caráter internacional, é o International Committee for University Museums and 

Collections - UMAC, criado em 2001 no âmbito do International Council of Museums - 

ICOM em cuja Base de Dados11 há registros de 3.289 museus universitários nos cinco 

continentes, nos mais diversos temas, tipos de museus e coleções. Um olhar apenas 

para os museus de ciências, nas mais diversas disciplinas, aponta para a existência de 

                                                 
11Ver site do UMAC em <http://icom.museum/umac>. Consulta realizada em 15 de agosto de 2016. 
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455 museus de ciências no mundo. Desses, 155 estão no Brasil, sendo apenas 25 

relacionados a acervos de ciência e tecnologia. 

A segunda fonte consultada, são as informações obtidas no “Projeto Valorização do 

Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro”12. De fato, os resultados dos 

levantamentos em nível nacional realizados representam muito do que se sabe hoje 

sobre a dimensão, localização e condições de preservação de objetos, conjuntos de 

objetos e coleções de C&T encontrados nos museus, instituições de pesquisa científica e 

tecnológica e instituições de ensino superior.  

As informações referentes aos objetos, conjuntos de objetos e coleções de C&T 

encontrados nas universidades brasileiras, tornadas conhecidas através do Projeto 

Valorização, não deixam dúvidas sobre a grandeza numérica e importância dessa 

tipologia de patrimônio.  

Vale registrar que na universidade objetos de ciência e tecnologia são encontrados nos 

museus universitários, que nem sempre podem ser assim denominados, e, em sua maior 

parte, apresentam-se como “coleções informais”, “objetos avulsos” ou “grupos de objetos” 

dispersos guardados em distintas condições sob a proteção de professores, funcionários 

e servidores nos departamentos ou institutos a que pertencem na hierarquia universitária 

(HANDFAS; GRANATO, 2013). 

De acordo com dados do projeto “Valorização”, obtidos em 2104, do universo total de 

Museus (MUS) identificados na pesquisa (470), 15 % (74) estão constituídos sob a forma 

de museus universitários. Embora esse perfil de instituição represente apenas cerca de 

5% do total das instituições pesquisadas (1.491), esse número somado ao de Instituições 

de Ensino Superior (IES) que totalizam 840, indica que o universo de Instituições 

Universitárias (Instituições de Ensino Superior + Museus Universitários) identificadas no 

levantamento representam 61% do universo da pesquisa, ou seja, a maior parte do 

número de instituições do universo pesquisado.  

No que diz respeito às informações relacionadas aos conjuntos de objetos de interesse 

para o projeto encontrados nas instituições pesquisadas, os dados confirmam que 62% 

deles estão nas Instituições Universitárias, sendo 20% sob guarda de museus 

                                                 
12O Projeto “Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro”, iniciativa pioneira em realização 
desde 2009, pela Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST é apoiado 
com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e da Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. Nasceu das reflexões  
desenvolvidas no Grupo de Pesquisa em Preservação de Acervos Culturais - GPAC no âmbito da 
Coordenação de Museologia do MAST e também em estudos empreendidos no Programa  de Pós 
Graduação em Museologia e Patrimônio – PPG-PMUS da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
- UNIRIO em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST. Ver sítio do projeto na internet 
disponível em: <http://www.mast.br/projetovalorizacao/index.html>. Acesso em: 13 ago. 2016. 
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universitários e 42% estão nas Instituições de Ensino Superior, guardados nos institutos, 

departamentos, escolas e outras instâncias de ensino nas universidades (GRANATO; 

HANDFAS, 2016).  

De acordo com Granato (2013, p.13), os resultados “revelam quão expressivas são as 

instituições universitárias que possuem coleções, ou mesmo grupos de objetos, utilizados 

ou não para o ensino e a pesquisa”. O mesmo autor afirma ainda que, embora esse 

patrimônio represente uma parte significativa do patrimônio científico, esses objetos e 

coleções que serviram ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica estão, quase 

sempre, em condições ruins de conservação e, portanto, ameaçados em sua integridade 

(GRANATO, 2013, p.694). 

 

Museus universitários de C&T na UFRJ – Três experiências 

Os museus de ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, à exceção do Museu 

Nacional, a mais antiga instituição científica do Brasil e maior museu de história natural e 

antropologia da América Latina, constituem-se de espaços museológicos variados, 

criados mais recentemente dentro da Universidade a partir da formação de coleções 

constituídas de objetos remanescentes das atividades de ensino e pesquisa, por 

iniciativas de professores, pesquisadores, técnicos e funcionários dessa instituição 

preocupados com a sua preservação.  

Vale registrar a singularidade que marcou a instituição do Museu Nacional como museu 

universitário e que o distingue das demais iniciativas implementadas na UFRJ a partir da 

segunda metade do século XX. Ao longo de sua existência, o Museu Nacional sofreu 

diversas reestruturações administrativas que impuseram sua vinculação a diferentes 

instâncias: 

entre 1930 e 1941, esteve submetido à Universidade do Rio de Janeiro, 
passando em seguida, novamente, ao âmbito do Ministério de Educação 
e Saúde. Com a mudança de governo o Museu é incorporado, em 1946, 
à Universidade do Brasil, com prerrogativas de Escola e Faculdade onde 
permanece até os dias de hoje integrado à estrutura acadêmica da 
universidade vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura (DOMINGUES, 
2010, p.630).  

Da leitura de Domingues (2010), depreende-se que a vinculação do Museu Nacional à 

Universidade do Brasil ( atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) teve orientação 

eminentemente política. As novas finalidades do Museu, se apresentaram em 

contraposição às características anteriores de instituição eminentemente de caráter 

científico com liberdade e autonomia científica. De acordo com a autora,  



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

52 

 

essas reformas faziam parte do mesmo contexto político que, em 1939, 
cortou o forte vínculo que o Museu Nacional mantinha desde a sua 
criação com os setores da economia do país, uma vez que, 
teoricamente, limitava a instituição ao ensino e/ou à divulgação das 
ciências. Ao passar, em 1930, do âmbito do Ministério de Agricultura, 
Indústria e Comércio para o do Ministério de Educação e Saúde e, em 
1946, para a Universidade do Brasil, houve uma redução gradativa da 
autonomia científica institucional (DOMINGUES, 2010, p.630).  

O caminho da transformação do Museu Nacional em um museu universitário integrado à 

estrutura acadêmica da UFRJ, o torna, do ponto de vista de sua criação, estrutura 

organizacional e objetivos, muito diferente das demais iniciativas, que na UFRJ só 

aconteceram a partir dos anos 1970. Em sua maior parte, os museus de ciências (e 

outros espaços correlatos) da UFRJ13 nasceram da preocupação de professores e 

pesquisadores com a memória e história de institutos e escolas e com os 

desenvolvimentos e avanços científicos e tecnológicos nas disciplinas em que atuam. Em 

outras palavras, são preocupações com a preservação do patrimônio cultural universitário 

de ciência e tecnologia. São espaços museológicos quase sempre vinculados aos 

departamentos ou institutos da Universidade, aos quais estão subordinados. A maior 

parte das iniciativas se constitui em projetos de extensão, desenvolvendo atividades de 

divulgação científica, o que lhes garante alguma visibilidade e a manutenção de 

atividades além da possibilidade de contratação de bolsistas para a realização de tarefas 

e estudos relacionados aos objetos, acervos e coleções.  

A seguir são apresentados e analisados, três espaços museológicos distintos dedicados 

à preservação da memória e de acervos culturais de ciência e tecnologia na UFRJ: 

 

O Museu da Química Professor Athos da Silveira Ramos 

Inaugurado em 2001, durante a realização da 9a Semana de Química do Instituto 

de Química da UFRJ, a história da criação e desenvolvimento do Museu da 

Química Professor Athos da Silveira Ramos14 tem muito em comum com grande 

                                                 
13 Além dos três espaços museológicos apresentados nesse texto - Museu da Química, Espaço Memorial 
Carlos Chagas Filho e o Museu do Microscópio -, e o Museu Nacional referido no texto, outros museus e 
espaços correlatos da UFRJ relacionados à C&T são: Museu da Escola Politécnica, fundado em 1977; Centro 
Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ – Casa da Ciência, centro de popularização da ciência inaugurado 
em 1995; Museu de Geodiversidade, criado em 2007 e vinculado ao Instituto de Geociências; Observatório 
do Valongo, que de fato não é um museu mas uma coleção de instrumentos históricos da prática da 
astronomia oriundos da antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro e o Espaço COPPE Miguel de Simoni 
criado em 1996 como espaço de divulgação de ciência, com enfoque na exposição de objetos tecnológicos 
utilizados nos laboratórios do Instituto Luiz Alberto Coimbra  de Pós Graduação e Pesquisa em Engenharia. 
14 O nome do Museu presta uma homenagem ao Professor Athos da Silveira Ramos (1906-2002) que 
desempenhou papel importante na criação e condução do Instituto de Química desde sua inauguração em 
1959 (Resolução n.4, de 30 de janeiro de 1959 do Conselho Universitário da Universidade  do Brasil) na 
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parte das inciativas de preservação dos acervos científicos em nossas 

universidades.  

A ideia de criação do museu e a constituição inicial de seu acervo tiveram início 

em 1997, quando o professor Júlio Carlos Afonso do Departamento de Química 

Analítica da Universidade foi designado para compor uma comissão de avaliação 

para decidir sobre a destinação, no âmbito do Instituto de Química, de uma 

grande quantidade de material patrimoniado inservível considerada obsoleta ou 

classificada como sucata. O objetivo da comissão era avaliar o material e decidir 

sobre o que poderia ser descartado em razão da necessidade de se abrir espaço 

para a instalação de novos laboratórios e equipamentos. Entre 1997 e 2000, o 

professor recolheu e salvou do descarte cerca de 2.000 peças, dentre elas, uma 

datada de 1876 que teria pertencido à D. Pedro II15.  

O encontro com essa peça histórica alertou o professor para a necessidade de 

um olhar mais criterioso para avaliar os demais itens. Assim, valores como 

beleza, antiguidade, funcionalidade dos objetos e o bom ou razoável estado de 

conservação dos materiais que deveriam ser avaliados serviram de critério para a 

definição de procedimentos que contribuíssem para a decisão sobre o que 

guardar e o que descartar. 

Naquele ano de 2000, aproveitando as atividades da Semana da Química que 

previa atividades de difusão do conhecimento e ensino da química, a ideia de 

uma exposição sobre a história da química experimental no século XX se juntou 

ao nascente interesse na criação de um espaço para abrigar a já formada 

coleção de objetos históricos remanescentes das atividades de pesquisa na área 

da química. A exposição, inaugurada pelo Professor Athos da Silveira, já 

aposentado, promoveu a projeção da ideia da criação do espaço museológico e 

contribuiu para a fundação do museu que se tornou o primeiro projeto de 

extensão do Instituto de Química. Assim, foi possível contratar bolsistas de 

extensão e a projeção que começava a ganhar facilitou o acesso à financiamento 

de projetos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– CNPq e apoio do Conselho Regional de Química – CRQ e da Associação 

Brasileira de Química - ABQ, em exposições temáticas dentro e fora da 

                                                                                                                                                    

ainda Universidade do Brasil depois Universidade Federal do Rio de Janeiro. A finalidade do novo instituto 
era a de reunir as cadeiras de química dispersas em diversas faculdades, iniciar cursos regulares de pós 
graduação e incentivar a pesquisa.  
15Vale a pena comentar que essa peça e algumas outras que saíram para uma exposição fora da 
universidade foram roubadas o que dá uma ideia da falta de condições do “museu” quanto à infraestrutura de 
segurança de seu acervo. 
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Universidade, digitalização de acervos arquivísticos, realização de eventos 

comemorativos  de efemérides e em prol da memória da química.   

O Museu faz parte do catálogo do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, o que 

lhe dá uma boa visibilidade, especialmente, ao participar da Semana de Museus 

promovida anualmente pelo órgão. O acervo do museu é aberto ao público e é 

visitado, com alguma frequência, por alunos da rede pública e privada de dentro 

e fora do Rio de Janeiro. O museu participa de feiras de ciências para onde são 

levadas peças do acervo e experimentos de química. O acervo é também 

utilizado por alunos da graduação interessados na história e evolução da 

química. Em média, o museu recebe cerca de 3.000 pessoas por ano. As 

instalações físicas do museu são bastante precárias e insuficientes, o que faz 

com que ainda hoje o professor lute pela institucionalização do museu. O museu 

conta com uma sala onde fica exposta parte do acervo de instrumentos e 

equipamentos e uma sala onde estão guardados reagentes químicos, vidraria e 

alguns equipamentos de pequeno porte se constituindo numa espécie de reserva 

técnica. Alguns itens do acervo ficam guardados em armários trancados em salas 

de aula. Bolsistas das áreas de Biblioteconomia e Arquivo implementam o 

inventário e catalogação dos itens do acervo.  

De acordo com Afonso e Santos (2009, p. 238-241) o acervo do museu, em 

2009, contava com cerca de 32.000 objetos, sendo cerca de 3.540 reagentes; 

3.500 aparelhagens e equipamentos destinados às aulas práticas; 15.000 

documentos relativos à trajetória da UFRJ, da Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária, da Escola Técnica Federal de Química (atual CEFET-

Química), da primeira Sociedade Brasileira de Química e da Associação Química 

do Brasil; cerca de 10.300 livros cobrindo essencialmente as quatro últimas 

décadas do século XIX e as quatro primeiras do século XX. Com auxílio do CNPq 

e da Associação Brasileira de Química, parte desses acervos arquivísticos já está 

digitalizada e disponível para consulta na Internet. Livros e periódicos foram 

encaminhados para a Biblioteca do Instituto de Química e há ainda muitos itens 

na sala do professor e em salas de aula. As Figuras 1 e 2 apresentam imagens 

desse Museu. 
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Figura 1- Museu da Química, Sala da Reserva Técnica. Foto: Ethel Handfas, 2016. 

 

 

Figura 2 - Museu da Química, Sala de Exposição do Acervo. Foto: Ethel Handfas, 2016. 
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O Espaço Memorial Carlos Chagas Filho 

O Espaço Memorial Carlos Chagas Filho - EMCCF foi inaugurado em 2001 logo após a morte de 

Carlos Chagas Filho, idealizador e fundador do Instituto de Biofísica da UFRJ, criado em 1945. 

Nasce da iniciativa do Professor Cezar Antonio Elias, colega de Carlos Chagas Filho, que já 

colecionava objetos de interesse para a preservação da memória da Biofísica. 

O EMCCF é vinculado ao Instituto de Biofísica e como projeto de extensão tem apoio do próprio 

Instituto para a manutenção de suas atividades além de contar com apoio do CNPq e Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ para projetos 

expográficos e outras atividades de divulgação de ciência. 

O acervo do museu é constituído de equipamentos recolhidos em laboratórios já desativados, nos 

corredores do Centro de Ciências da Saúde e até mesmo em caçambas de lixo. A estes se 

juntaram documentos, livros, fotografias e objetos pessoais doados por familiares e por outros 

cientistas que trabalharam e contribuíram para a construção do Instituto de Biofísica  e da história 

da disciplina no Brasil (SARAIVA, 2012).  

O acervo do EMCCF conta atualmente com cerca de 1.000 objetos e equipamentos científicos, um 

acervo bibliográfico com cerca de 1.500 exemplares de livros antigos e raros, documentos e 

correspondências pessoais de Carlos Chagas Filho e de outros pesquisadores que trabalharam no 

Instituto de Biofísica ao longo de sua existência e um acervo fotográfico de cerca de 500 

fotografias. Grande parte desse acervo encontra-se inventariada e catalogada. Quanto ao público 

do EMCCF, são recebidos em média cerca de 2.000 visitantes/ano. Há agendamento para 

atendimento de público escolar de ensino médio, alunos de graduação e corpo social do Instituto de 

Biofísica. 

Como o acervo é grande, a limitação de espaço impõe um processo de seleção que descarta 

receber material em condições muito ruins ou repetidos. As condições de segurança do acervo são 

razoáveis. A conservação dos itens do acervo é feita por bolsistas de graduação da área. O Espaço 

está sem museólogo desde 2014. 

É interessante perceber que, embora autodenominado de “Espaço Memorial” e idealizado para 

preservar a memória do cientista Carlos Chagas Filho, o EMCCF não se limitou a ser memorialista 

e personalista da vida e obra de seu homenageado. Desde sempre, esteve preocupado em 

desenvolver um trabalho mais amplo voltado à história da Biofísica no Brasil. Porém, o espaço é 

pouco conhecido por essas atividades mais amplas e sim por ser apenas o local onde está 

reproduzido o ambiente de trabalho do cientista. O “Memorial” se reconhece como um museu de 

ciências e de história das ciências já que se localiza no Instituto de Biofísica e lida com as áreas de 

física, química e biologia. De acordo com Saraiva (2012), é comumente reconhecido pela maioria 
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das pessoas como Espaço Memorial e Museu de Ciências (Figuras 3 e 4), mas é designado 

apenas como Museu por todos no Instituto de Biofísica.  

 

Figura 3 - EMCCF - Sala de Exposição do Acervo. Foto: Ethel Handfas, 2016. 

 

 

 

Figura 4 - EMCCF - Sala da Reserva Técnica. Foto: Ethel Handfas, 2016. 
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O Museu do Microscópio 

O Museu do Microscópio é conhecido por muitos pesquisadores, professores e 

alunos do Instituto de Ciências Biomédicas, principalmente por aqueles que 

desejam se desfazer de equipamentos e instrumentos inservíveis.  

Mas, de fato, o museu não existe. É assim chamado porque agrupa, o que pode 

ser considerada, uma interessante reunião de instrumentos óticos que foram 

guardados pelo Prof. Marcos Farina, pesquisador do Laboratório de 

Biomineralização do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade, 

apaixonado pela disciplina. O Professor costuma dizer que se trata de um museu 

não existente, embora seja uma tentativa. O que ele denomina de museu é um 

projeto que envolve três atividades: o acervo, constituído de instrumentos e 

equipamentos de ótica e microscopia, a história da microscopia no Brasil e seus 

personagens e o Laboratório de Ótica, que é um projeto de divulgação científica 

para despertar interesse e apresentar experimentos na área da ótica para alunos 

de escolas de ensino médio e secundário no Rio de Janeiro.  

Esse projeto de extensão é também aprovado pelo Instituto o que lhe 

proporciona participar de editais na Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ e no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Com recursos dessas 

instituições é possível ter alunos bolsistas de iniciação científica para pesquisar o 

acervo, realizar eventos de divulgação científica e elaborar material didático para 

apoio de atividades com escolas secundárias que visitam o “ museu”.  

O “museu” não tem espaço físico e os objetos, em sua maioria fabricados desde 

meados do século XX, são guardados em armários de salas de aula e laboratório 

sem qualquer cuidado. Não são visitados e nem divulgados. Sob a orientação do 

Professor Farina, alunos pesquisam catálogos e informações na internet na 

tentativa de identificar instrumentos e equipamentos do acervo. Segundo o 

professor, uma dessas pesquisas ajudou a identificar um exemplar de 

microscópio do século XIX do fabricante alemão Oberhauser, provavelmente 

utilizado na cátedra de Histologia nas aulas práticas do laboratório de histologia 

da antiga Faculdade de Medicina do Rio Janeiro.  

O acervo é usado e manuseado pelo professor para ilustrar as aulas dos alunos 

de graduação, com o objetivo de estimular o interesse nos assuntos da 

microscopia e da ótica. As Figuras 5 e 6 apresentam imagens desse museu. 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

59 

 

 

Figura 5 - Museu do Microscópio - Condições de guarda de parte do acervo. Foto: Ethel Handfas, 
2016. 

 
 

 

Figura 6 - Museu do Microscópio - Exemplar de microscópio do século XIX do acervo. Foto: Ethel 
Handfas, 2016. 
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Considerações finais 

A universidade tardia no Brasil talvez revele muitas das condições em que se encontram 

ou sobre o próprio desaparecimento dos objetos e artefatos utilizados nas práticas de 

ensino e pesquisa anteriores ao seu advento. Granato et al. afirmam que: 

A maior parte dos objetos científicos e tecnológicos anteriores ao século 
XX já foi descartada e se perdeu. O que ainda resta está protegido nos 
museus. Por outro lado, existe um número considerável desses objetos 
que são mais recentes e que estão em situação de abandono 
especialmente nas universidades e institutos de pesquisa. São mais de 
30.000 objetos espalhados por todo o país (GRANATO et al., 2013, p. 
3). 

Vale ressaltar na citação acima a afirmação sobre a importância dos museus na 

salvaguarda de uma pequena parte do aparato científico mais antigo que, por isso, pode 

ser estudado para contar um pouco da história das ciências realizada em períodos 

anteriores aos desenvolvimentos mais recentes da ciência e da tecnologia no Brasil.  

Na UFRJ, vê-se que museus universitários de C&T, sem entrar na discussão sobre todas 

as dificuldades que lhes são inerentes por estarem vinculados a universidade o que os 

distingue, na formação e organização, de outros museus fora do âmbito universitário, 

foram ou são criados pelo interesse e preocupação, despertados mais recentemente, na 

preservação da memória da ciência brasileira, quase sempre a partir de iniciativas 

pessoais de professores e pesquisadores que percebem a importância da preservação 

desse patrimônio para a história das ciências e das disciplinas. 

Nesse ambiente, o interesse na criação de museus ou outros espaços museológicos para 

abrigar coleções ou mesmo objetos avulsos remanescentes da pesquisa científica se 

apresenta sob diversas possibilidades, mas, em comum, garantem a guarda de acervos 

históricos de C&T que talvez, de outra forma, não teriam sobrevivido. 

O relato das três experiências apresentado no ítem anterior mostra a diversidade de 

museus e outros tipos de espaços museológicos no âmbito da UFRJ. Para entender essa 

diferenciação de modelos que coexistem na mesma universidade e na perspectiva de 

enquadrá-los numa classificação que ajude a compreender esses espaços e, 

consequentemente, a formação e as condições de preservação de seus acervos e 

coleções parte-se de duas definições oficiais de museus e coleções, a primeira emanada 

pelo International Council of Museums – ICOM e a segunda pelo Estatuto dos Museus 

Brasileiros.  

Na definição consensuada em 2007, durante a 21a Conferência Geral do ICOM realizada 

em Viena,  
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um museu é uma organização sem fins lucrativos, instituição 
permanente, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta 
ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o 
patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu ambiente para 
fins de educação, pesquisa e diversão (ICOM/BR, 2009, p.28). 

De maneira bastante similar, o Estatuto dos Museus Brasileiros, regulamentado pela Lei 

n. 11.904/2009, assim define um museu em seu Artigo 1o:  

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 
educação, contemplação, e turismo, conjuntos e coleções de valor 
histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento (BRASIL, 2009).  

Fazendo distinção entre museu e coleção, o Artigo 6o da Lei, faz referencia à “Coleção 

Visitável” que assim é definida como um “conjunto de bens culturais conservados por 

pessoa física ou jurídica... e que sejam abertas à visitação, ainda que esporadicamente” 

(BRASIL, 2009).  

De acordo com Granato e Santos:  

com base nas legislações e conhecendo a realidade dos museus 
brasileiros, o que se supõe é que apenas uma pequena parcela dessas 
instituições poderia ser classificada como tal, ficando a maior parte 
classificada como coleção visitável (GRANATO;SANTOS, 2015, p.102). 

Para além dessas definições, o estudo dos espaços e coleções que se encontram nas 

universidades requer a adoção de um sistema de classificação que sirva de ferramenta 

adequada para a compreensão da diversidade e concepção das instituições 

museológicas, da variedade de tipos de acervos, das condições em que se encontram 

preservados ou apenas guardados e de que forma são divulgados. 

Nesse sentido, estudiosos do patrimônio cultural de Ciência e Tecnologia têm renovado o 

debate sobre o papel dos museus e coleções científicas com a proposição de sistemas 

de classificação e de categorias que têm permitido, através da diversidade de situações 

que se apresentam, entender melhor os espaços museológicos, as tipologias de objetos 

e coleções e, consequentemente, as condições de preservação, uso e divulgação dos 

acervos culturais de C&T (DELICADO, 2009; GRANATO & SANTOS, 2015; PASCOAL, 

TEIXEIRA, LORENÇO, 2012; SANTOS, 2014; WILSON, 2013). 

Considerando-se as definições de museus acima apresentadas e das proposições de 

categorias sugeridas por Granato e Santos (2015), foi possível classificar os museus e 

espaços museológicos apresentados. 
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Assim, o Museu da Química Professor Athos da Silveira Ramos, ainda que seja 

conhecido como um museu e não esteja adequadamente instalado, pode ser classificado 

na categoria “Coleção Visitável”, por guardar objetos selecionados e agrupados por 

serem considerados valiosos para a cultura científica e tecnológica. De alguma maneira, 

os objetos estão submetidos a uma lógica de museu: algumas atividades museológicas 

visando a sua preservação são realizadas e o acervo é utilizado para pesquisa e está 

acessível ao público por meio de visitas ou exposições. 

O Espaço Memorial Carlos Chagas Filho, embora não se denomine como museu, 

assim é reconhecido e dentre as três experiências relatadas, é a instituição que pode 

estar inserida na categoria “Coleção Musealizada”, uma vez que, sua organização, ainda 

que com algumas carências, permite que o acervo sob sua guarda, considerado valioso 

para a cultura científica e tecnológica, esteja submetido a todas as etapas de 

musealização que incluem a produção de inventário, pesquisa, documentação, exposição 

e conservação. 

Por último, o chamado Museu do Microscópio, não pode ser considerado como museu 

uma vez que, apesar de reunir objetos de C&T de valor cultural, estes se encontram 

guardados de forma inadequada não tendo sido submetidos a qualquer procedimento de 

documentação, conservação, pesquisa ou exposição. Deve ser classificado como “Grupo 

de Objetos de C&T não visitável” por se encontrarem inacessíveis ao público e em 

situação de imensa vulnerabilidade. 

Ainda que estejam classificados como experiências bastante diferentes, uma 

característica é comum aos três exemplos: de alguma forma, apenas guardados ou 

preservados em seu sentido mais amplo, fica claro o papel decisivo dos museus para a 

preservação do Patrimônio Universitário da Ciência e da Tecnologia.  

É possível que os objetos mais antigos, oriundos das instituições de ensino superior 

anteriores à criação da UFRJ, já tenham se perdido. Em relação ao patrimônio recente da 

ciência, mesmo os objetos não musealizados de fato, apenas guardados em condições 

quase sempre precárias, demonstram, certamente, atitudes de conscientização sobre a 

importância da preservação desse patrimônio. 

Por fim, vale destacar que essas iniciativas de cunho preservacionista na UFRJ se 

coadunam com o esforço meritório que a universidade implementa, desde 2006, de 

organização e difusão de seus acervos culturais relacionados à sua memória e história. 

No momento a Universidade discute internamente a criação de um sistema integrado de 

museus, acervos e patrimônio parte das diretrizes propostas para a elaboração da 

“Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ, instrumento que 
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deve garantir que seus museus universitários existam para além apenas de sua 

vinculação administrativa à universidade. 
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Resumo 

Contemporaneamente, as instituições de ensino superior colocam-se como espaços 
estratégicos para guarda e preservação de acervos de Ciência e Tecnologia (C&T). Ao 
analisarmos este processo verificamos que, por meio de diferentes motivações nem 
sempre claramente explicitadas, estas instituições preservaram esses acervos e a 
posteriori os transformaram em patrimônio museológico.  A UFLA se apresenta como um 
desses espaços estratégicos para o acúmulo de testemunhos materiais de C&T, 
principalmente os relacionados com as inovações agrícolas nacionais. Ressalta-se que 
sua origem está associada à Escola de Agricultura de Lavras criada em 1908, e que 
desde então, vem atuando como polo difusor do ensino e pesquisa no campo da 
agricultura no Brasil, e outras áreas do conhecimento.  Pelo potencial patrimonial da 
UFLA na área de C&T, acredita-se que parcela significativa dos aparatos científicos e 
tecnológicos ainda está por ser identificadaenquanto indícios materiais de valor histórico 
e memorial.  O presente trabalho visa apresentar resultados parciais do projeto intitulado 
“A importância do Patrimônio de C&T da Universidade Federal de Lavras (UFLA): 
mapeamento, política de preservação e musealização” (apoio Fapemig). Este tem como 
objetivo identificar e pesquisar o patrimônio deC&T da UFLA não musealizado, por meio 
de um conjunto de ações preservacionistas que buscam consolidar esses testemunhos 
materiais de C&T como fontes primárias para pesquisas interdisciplinares. Esses indícios 
materiais de C&T são fundamentais para o campo da museologia, do patrimônio e da 
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história daciência, uma vez que, ao serem estudados, contribuem simultaneamente para 
as reflexões sobre suas transformações em herança cultural, ou seja, fontes diacrônicas 
da expansão da sociedade brasileira em seu território. 

Palavras-chave: patrimônio de C&T; museu universitário; musealização;preservação.  

 

Abstract 

Contemporaneously, higher education institutions put up as strategic spaces for the 
storage and preservation of Science and Technology holdings (S&T). When we analyze 
this process we find that, through different motivations clearly not always explicit, these 
institutions have preserved these collections and subsequently turned them into 
museological heritage. UFLA appears as one of those strategic spaces for the 
accumulation of material evidence of S&T, particularly those related to national 
agricultural innovations. It is emphasized that its origin is associated with the Escola de 
Agronomia de Lavras established in 1908 and since then has served as a hub diffuser 
teaching and research in the field of agriculture in Brazil, and other areas of knowledge. 
The equity potential UFLA in S&T area, it is believed that a significant portion of the 
scientific and technological devices are still to be identified as material evidence of 
historical and memorial. This paper presents partial results of the project entitled "A 
importância do patrimônio de S&T daUniversidade Federal de Lavras (UFLA): 
mapeamento, política de conservação e musealização" (support Fapemig). This aims to 
identify and find the equity S&T UFLA not musealized through a set of actions that 
preservationists seek to consolidate these material testimonies S&T, as primary sources 
for interdisciplinary research. These S&T material evidence are fundamental to the field of 
museology, heritage and history of science, since to be studied simultaneously contribute 
to the reflections on their transformations in cultural heritage, diachronic sources of 
expansion of the Brazilian society its territory. 

Key words: equity of C&T; university museum; musealization; preservation. 

 

Introdução 

Os estudos desenvolvidos em áreas como, História da Ciência e Museologia, a partir das 

coleções de ciência e tecnologia (C&T) de valor histórico (LOURENÇO, 2000), 

contribuem para a difusão da cultura científica e para um melhor conhecimento da 

estrutura da ciência e de seu lugar nas relações intelectuais. Tendo em vista que a 

historicidade é característica relevante para se pensar cientificamente, os aparatos de 

C&T utilizados cotidianamente nos laboratórios de ensino e pesquisa são fontes primárias 

para fomentar associações entre os fenômenos científicos, sociais e culturais, de forma 

diacrônica e sincrônica. 

Pesquisas vêm demonstrando que os espaços universitários acumularam ao longo do 

tempo uma parcela significativa de aparatos de C&T, por meio de motivações distintas e 

nem sempre claramente explicitadas, mas que se analisadas poderão trazer 
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contribuições relevantes para os estudos sobre o Patrimônio Científico Brasileiro 

(GRANATO, 2007; LOURENÇO, 2000, 2009; NORONHA & MENDES, 2011; MENDES, 

2013; MENDES & RANGEL, 2014).   

Nessa conjuntura analítica, cabe salientar que a origem da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) se encontra atreladaà formação e consolidação da antiga Escola de 

Agricultura de Lavras, criada em 1908. Esta se destacou como uma das instituições 

pioneiras no ensino superior agrícola no Brasil e se manteve atuante nas práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento científico 

e tecnológico do país. Em 1994, a Escola foi transformada na Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), intensificando suas ações.   

Ao longo desses mais de 100 anos, a Instituição acumulou e preservou diversos artefatos 

de C&T, utilizados inicialmente nos laboratórios de ensino e pesquisa e aulas práticas. 

Essa ação de preservação do Patrimônio de C&T pode ser percebida inicialmente devido 

à coleção de C&T (proveniente da antiga Escola), que foi incorporada ao acervo do 

Museu Bi Moreira (MBM) da UFLA; além de outros aparatos, como as máquinas 

agrícolas, que se encontram em exposição em diferentes áreas do Campus Universitário. 

Destaca-se ainda nessa perspectiva, o denominado Campus Histórico da UFLA, que 

evidencia parcela significativa da memória da ciência e da tecnologia integrada ao 

patrimônio histórico nacional, onde as edificações foram produzidas com a funcionalidade 

de atender às necessidades dos processos científicos e do desenvolvimento tecnológico 

de uma época, e atualmente abrigam espaços culturais e administrativos da 

Universidade. Neste conjunto arquitetônico convivem gerações históricas e estilísticas de 

edificações do século XX e XXI, que expressam as transformações da universidade 

(sendo o berço de seu primeiro curso) e também a busca dessa instituição pela 

ampliação no ensino, pesquisa e extensão.  

Ressalta-se tambémque ações iniciais de identificaçãodo patrimônio de C&T da UFLA 

realizadas recentemente pela equipe do MBM apontam que os departamentos da 

Instituição (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Ciências Exatas, Química e 

Engenharias) apresentam potencial para o acúmulo dessa tipologia de patrimônio. Em 

grande parte, esses artefatos de valor histórico estão por serem identificados nas 

dependências da Universidade. Esses indícios, ao serem valorados como fontes 

primárias,contribuirão ainda mais para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à 

memória da ciência e da tecnologia no âmbito nacional e internacional. 
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Breve histórico da formação da coleção de C&T da UFLA  

Ahistória da Universidade Federal de Lavras (UFLA) se iniciou com a criação da Escola 

Agrícola de Lavras (EAL) em 1908 pelos presbiterianos, que se instalaram em Lavras no 

ano 1892. Destacam-se, no processo de implantação dessa Escola, Samuel Gammon 

(1865-1928), Benjamin Hunnicutt (1886-1962), John Wheelock (1898-1961).  

Gammon foi o grande idealizador do projeto educacional e agrícola da missão 

Presbiteriana. Hunnicutt foi professor e diretor da Escola e escreveu diversas obras 

relacionadas à agricultura. Wheelock,considerado um dos primeiros ecologistas do 

Brasil,atuou como professor da Escola e diretor do Colégio Gammon.  

Ressalta-se que a EAL foi uma das primeiras escolas de agricultura do Brasil, 

contribuindo desde o início do século XX para a geração de conhecimentos 

científicos e tecnológicos. Destaca-se pela organização da Primeira Exposição 

Nacional do Milho (1915) e a Primeira Exposição Agropecuária do Estado de 

Minas Gerais (1922), pela introdução do primeiro silo aéreo para armazenagem 

de grãos no Estado (1915) e também pela utilização de um dos primeiros tratores 

para arar terras brasileiras. Editou em 1922 aprimeira revista de Minas Gerais, 

direcionada ao produtor rural intitulada “O Agricultor”(DIAS, 2009).  

Em 1938 a Escola foi transformada em Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL). 

Tempos depois, marcada por uma conjuntura de crise econômica esta Instituição de 

ensino esteve na iminência de ser fechada, mas, através da mobilização de alunos e 

professores, interferência do Governo de Minas e a transferência dos bens da Escola por 

parte da Igreja Presbiteriana, a ESAL foi federalizada em 1963.  

No final da década de 1960, iniciou-se uma fase de expansão da Escola, por meio da 

criação de um novo Campus para abrigar os departamentos de agricultura, química, 

engenharia e administração. Em 1994, a ESAL foi levada à condição de Universidade 

Federal de Lavras (UFLA).  

Essas transformações contribuíram para intensificar os novos usos das edificações do 

primeiro campus da Instituição, o denominado Campus Histórico da UFLA.  Esse 

conjunto arquitetônico de valor patrimonial salvaguarda a noção de campus universitário, 

haja vista que já no início do século XX, em um só local foram construídos os prédios 

escolares e administrativos, casas para alunos e professores, rodeados por jardins, 

gramados e bosques (DIAS, 2009).  

No Campus Histórico da UFLA o presente e o passado se encontram, dialogam. As 

edificações se tornam fontes históricas e testemunhos. Contribuem para contar e 
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evidenciar a história e a memória do município de Lavras e da Universidade, ou seja, 

fomentam informações que devem ser preservadas para as múltiplas gerações. 

Frente a esse cenário, destaca-se o potencial da UFLA para o acúmulo de um 

diversificado acervo de C&T, e a necessidade de se criar nesta Instituição medidas de 

preservação e valorização de seu patrimônio.  

Nessa conjuntura de valorização do Patrimônio de C&T da Universidade, se verificou que 

o Museu Bi Moreira criado em 1983 salvaguarda uma expressiva coleção de C&T  

proveniente da antiga Escola, que serviu de indicativo para o potencial patrimonial da 

Universidade, como se verá adiante.   

 

Aspectos das ações de preservação do Patrimônio de C&T da UFLA 

As universidades brasileiras constituem-se nos principais centros de pesquisa científica e 

tecnológica do país e apresentam-se como espaços com significativo potencial para o 

acúmulo de acervos de C&T. No entanto, até hoje, estas mesmas universidades, em 

geral, não se preocuparam de forma definitiva com a preservação sistemática da sua 

memória científica e tecnológica.  

Cabe destacar que a história da ciência e tecnologia no Brasil tem ampliado muito sua 

área de abrangência e consequentemente suas fontes de pesquisas. Entretanto, 

tratando-se dos aparatos de C&T históricos1, observa-se “que ainda são pouco 

valorizados pelos atores que poderiam e deveriam ter um papel crucial na sua 

preservação e promoção: os cientistas e os historiadores da ciência” (LOURENÇO, 2009, 

p. 48). De acordo com Granato (2009, p. 86), o patrimônio material de C&T em grande 

parteestápor ser descoberto, haja vista que “o conhecimento atual sobre o tema é restrito 

e, em especial, os objetos de ciência e tecnologia brasileiros já podem ter sido 

modernizados ou descartados, na maioria das vezes em prol de uma busca pelo 

instrumento ou aparato mais recente”.  

Tratando-se dos objetos de C&T, uma de suas características mais importantes, poucas 

vezes compreendida pelos que deles se utilizam para fim de pesquisa retrospectiva, é 

que são portadores de informações intrínsecas e extrínsecas, igualmente geradoras de 

novas pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Em outras palavras, esses 

objetos são documentos, elos entre o presente e o passado (GRANATO, 2007, 2009; 

LOURENÇO, 2000, 2009; BRENNI, 2007; entre outros).  

                                                 
1 Objetos que apresentam valor documental enquanto fonte primária para pesquisas e “foram protagonistas 
da produção de conhecimento científico numa situação de prática científica real” (LOURENÇO, 2000, P. 46). 
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Nesse movimento, destaca-se também o relevante papel do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (MAST), como catalisador e difusor do tema C&T em âmbito nacional e 

internacional. Algumas publicações permitem o aprofundamento da temática, tais como: 

Anais de eventos (2º Congresso Latino-Americano de Restauração de Metais, 

Conferência da SUV e IV Encontro de Arquivos Científicos, III Encontro de Arquivos 

Científicos, XVII Jornada Científica - resumo das comunicações, XVI Jornada Científica - 

resumo das comunicações); Catálogos, Inventários de acervos; Livros - os MAST 

Colloquia, Caminhos para as estrelas: reflexões em um museu (2007); Museus de 

Ciência e Tecnologia: interpretações e ações dirigidas ao público (2007), Cultura Material 

e Patrimônio da Ciência e Tecnologia (2009), Coleções científicas luso-brasileiras: 

patrimônio a ser descoberto (2010).  

Outra importante contribuição do MAST diz respeito aos projetos de pesquisa 

desenvolvidos em diferentes áreas, como Documentação e arquivo, Educação em 

Ciências, História da Ciência e Museologia2. Para o escopo dessa proposta, vale citar os 

projetos da Coordenação de Museologia3 (MAST), tais como: A construção e formação 

de coleções museológicas; Musealização como processo informacional; Thesaurus de 

acervos científicos em língua portuguesa; Valorização do patrimônio científico e 

tecnológico brasileiro; uma vez que possibilitam relações dialógicas com a presente 

proposta de preservação do Patrimônio de C&T da UFLA.  

Salienta-se igualmente, que em 2003 foi elaborado um relatório para propor uma Política 

Nacional de Preservação da Memória da Ciência e da Tecnologia4. Tal relatório, que 

deve servir de base para o estabelecimento das ações governamentais nessa área, deixa 

claraa necessidade de preservação do patrimônio científico e tecnológico brasileiro, 

assim conceituado:  

A memória da ciência e da tecnologia integra o patrimônio histórico 
nacional. Mesmo sendo distinta do que é hoje conceituado como 
patrimônio cultural, mantêm com o mesmo uma vinculação forte e 
indissolúvel: as atividades científicas e os procedimentos técnicos fazem 
parte da cultura. Assim, na prática, a política de proteção ao patrimônio 
histórico e cultural não pode ser rigorosamente dissociada da política de 
memória da ciência e da tecnologia. A ideia de patrimônio científico e 
tecnológico deve compreender o vasto conjunto de bens materiais e 
simbólicos produzidos ou utilizados ao longo do trajeto da produção e 
difusão do conhecimento. Acervos de documentos escritos originados de 
instituições científicas e de ensino, coleções organizadas por estudiosos, 
registros fonográficos e fotográficos, filmes, obras raras, máquinas e 
equipamentos, edifícios e instalações, bibliotecas, mapotecas, arquivos 

                                                 
2Ver: <http://www.mast.br/>. Acesso em:  30 mar. 2015. 
3 Ver: <http://www.mast.br/museologia.html>. Acesso em: 30 mar. 2015. 
4 Relatório da Comissão Especial constituída pela Portaria 116/2003 do Presidente do CNPq em 04 de julho 
de 2003. 
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pessoais de pesquisadores e professores, parcela substancial da 
correspondência diplomática, documentos e instrumentos relativos a 
numerosas atividades militares e registros da produção científica de 
brasileiros no exterior integram o patrimônio científico e tecnológico 
brasileiro... (BRASIL, 2003, p.5, grifo nosso). 

Destaca-se ainda nesse Relatório a seguinte recomendação: 

5. Cada instituição envolvida na produção do conhecimento científico e 
tecnológico precisa dispor de infraestrutura adequada e pessoal 
especializado para a preservação de seus acervos, e desenvolver seus 
próprios arquivos ou centros de memória. As seguintes instituições, 
dentre outras, devem ser consideradas como fundamentais na 
implementação da Política Nacional de Memória da Ciência: 
Universidades e institutos de pesquisa, Sociedades científicas e 
sociedades literárias, Arquivos públicos e particulares, Órgãos, Institutos 
históricos e geográficos, Museus, memoriais e centros de documentação 
e informação, Instituições de fomento, Instituições, sociedades e clubes 
profissionais, Instituições variadas de ensino, a exemplo dos Liceus de 
Artes e Ofícios e Escolas Técnicas (BRASIL, 2003, p.5, grifo nosso). 

Diante desta conjuntura, a importância do patrimônio de C&T é indubitável, pois tem um 

papel essencial na pesquisa da história da ciência e da tecnologia e na avaliação das 

ações passadas como base para o planejamento futuro.  

Tratando-se da conjuntura da UFLA, por meio do projeto de extensão intitulado “No 

caminho da memória: conservação do patrimônio de Ciência e Tecnologia da UFLA” 

iniciado em junho de 2014, buscou-se criar as bases para a pesquisa da tipologiado 

patrimônio de ciência e tecnologia (C&T) na Instituição, tendo como foco a coleção já 

musealizada, salvaguardada no MBM e a necessidade em se pensar mecanismos para 

melhor comunicar os objetos de C&T ao público não especialista. A presente coleção 

possui 145 objetos provenientes da antiga Escola, tais como: vidrarias, balanças, 

teodolitos, voltímetros, amperímetros, manômetros, corrente de Agrimensor, entre outros.  

Verificando-se o potencial da Instituição para o acúmulo e preservação desses aparatos, 

a proposta de preservação foi ampliada por meio da elaboração do projeto “A importância 

do Patrimônio de C&T da Universidade Federal de Lavras (UFLA): mapeamento, política 

de preservação e musealização”, aprovado na demanda Universal da Fapemig. Este 

projeto visa fomentar os estudos sobre o patrimônio material de Ciência e Tecnologia no 

Brasil, por meio da pesquisa e preservação dos aparatos de C&T de valor histórico da 

UFLA.  Deste modo, as etapas principais de ação são: levantamento e discussão teórica 

e metodológica sobre o conceito de patrimônio material de C&T; identificação dos 

aparatos dessa tipologia na UFLA ainda não musealizados e estabelecimento de critérios 

de intervenções emergenciais, por meio de seleção, coleta, preservação e comunicação; 

elaboração de uma política de preservação e a criação de um inventário de seu 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

72 

 

patrimônio de C&T que permitirá a compreensão da formação de coleções de C&T na 

UFLA e a inserção das mesmas na trajetória do ensino superior e na conjuntura 

museológica e patrimonial universitária. 

Como desdobramento deste projeto, ressalta-se também a concepção e montagem da 

exposição temporária intitulada “O Patrimônio de Ciência e Tecnologia da UFLA: histórias 

e memórias” que apresenta uma mostra do patrimônio científico e tecnológico da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) para reconhecimento desses importantes 

testemunhos histórico-científicos da nossa memória. 

Atualmente, em paralelo com as ações de mediação da presente exposição,está 

sendorealizado o levantamento dos aparatos de C&T de interesse patrimonial, que ainda 

se encontram em departamentos e setores da Universidade e digitalização do periódico 

“O Agricultor”. Essas ações serão permeadas também pelacriação de uma política que 

privilegie a preservação da memória da C&T na UFLA, fomentando assim mecanismos 

de proteção e valoração da cultura material5 de C&T da UFLA, principalmente por meio 

da musealização6, inserindo essa tipologia patrimonial no contexto mais amplo de 

preservação do patrimônio cultural. 

 

Considerações finais 

A inserção da UFLA nessa conjuntura contribuirá para o movimento nacional de 

ampliação e disseminação da preservação do patrimônio de C&T. As ações previstas 

nesse projeto se inserem em um contexto que engloba a modernização dos Museus7 e a 

requalificação do Campus Histórico da UFLA8.  

Portanto, identificar e conservar, por meio de critérios museológicos e patrimoniais, os 

aparatos de C&T ainda não musealizados da UFLA, contribuirá efetivamente para a 

preservação da história da ciência e tecnologia nacional, ao trazer outros indícios para 

pesquisas interdisciplinares. Igualmente, consolidar uma política institucional de 

                                                 
5É constituída pelo ambiente físico que o ser humano vai alterando através de comportamentos culturalmente 
condicionados (DEETZ apud PEARCE, 1994). 
6  Entende-se como musealização: O processo de separação ou de suspensão dos objetos ou as coisas 
(objetos autênticos). Estes são separados de seu contexto de origem para serem estudados como 
documentos representativos da realidade que eles constituíam (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013). 
7 Atualmente a UFLA tutela dois espaços museológicos: Museu Bi Moreira (MBM) e Museu de História 
Natural (MHN). 
8No âmbito desse projeto, o conjunto arquitetônico denominado Campus Histórico da UFLA, também se 
insere como patrimônio de C&T, pois as edificações que o compõem foram produzidas com a funcionalidade 
de atender às necessidades dos processos científicos e do desenvolvimento tecnológico de uma época. Em 
outras palavras, são testemunhos desses processos. 
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preservação de acervo garantirá que essas fontes primárias não sejam simplesmente 

descartadas e deixem de exercer seu papel informacional.  

E por fim, elaborar um inventário do patrimônio de C&T da UFLA e disponibilizá-lo online 

possibilitará a ampla divulgação e a inserção desse acervo na conjuntura mais ampla de 

pesquisas sobre o tema, contribuindo efetivamente para a preservação da memória e 

história da ciência e da tecnologia integrada ao patrimônio cultural nacional.  
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Resumo 

A musealização, como um processo deflagrado através da Museologia, evidencia as 
especificidades em torno do objeto ou dos conjuntos de objetos sobre os quais opera. 
Somam-se a estas especificidades as relações entre sociedade, cultura, saber e poder 
que permitem a configuração de trajetórias patrimoniais, da comunicação museológica 
produzida através da museografia e de argumentações em torno do surgimento de 
instituições, como o Museu da Medicina de Pernambuco (MMP), atualmente, localizado 
no bairro do Derby, na cidade do Recife - Pernambuco/Brasil. Como um estudo de caso, 
é realizada a análise e a interpretação da trajetória do MMP, tendo como ponto de partida 
a institucionalização do campo médico em Pernambuco por meio das sociedades 
científicas, ao final da primeira metade do século XIX. Como resultado, apresentam-se os 
possíveis efeitos deste movimento de preservação da classe médica pernambucana 
sobre os processos de musealização e comunicação do patrimônio cultural da área em 
Pernambuco no tempo presente. 

Palavras-chave: Musealização; Museu da Medicina de Pernambuco; Patrimônio Cultural 
de C&T; Comunicação. 
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Abstract 

Musealization as a process triggered by Museology reveals the specifics of the object or 
set of objects on which it operates. In addition to these aspects it considered the 
relationship between society, culture, knowledge and power that identify heritage paths, 
the production of museological communication and the emergence of institutions such as 
the Medicine Museum of Pernambuco (MMP) currently located in the city of Recife - 
Pernambuco / Brazil. This study case analyzes and aims to interpret the appearance of 
this museum, in the context of the institutionalization of the medical field in Pernambuco, 
influenced by the scientific societies in the first half of the nineteenth century. For the last 
it seeks to present the effects of this preservation movement of the medical field for 
musealization and communication of the cultural heritage of the area in Pernambuco at 
the present time. 
. 

Key words: Musealization; Medicine Museum of Pernambuco; heritage of science and 
technology. 

 

Introdução  

Pouco privilegiado por investigações no âmbito acadêmico, o Museu da Medicina de 

Pernambuco (MMP) consolida-se como alvo de inúmeras intervenções museológicas, 

decisivas para sua atualização ao tempo presente. Em colaboração a estas intervenções, 

este trabalho1 analisa e reconstrói uma trajetória institucional, permitindo compreensões 

mais apuradas sobre a instituição nos dias atuais.  

Evidenciando o papel da musealidade como o elemento de propulsão da instauração 

deste museu na realidade, o estudo aponta aspectos por vezes complementares, e por 

vezes conflitantes, entre a idealização de um museu e o desenvolvimento da Medicina no 

Estado de Pernambuco, assim como levanta hipóteses acerca das disputas de poder, no 

interior da classe médica, que determinaram os critérios dos sentidos empregados à 

comunicação a respeito da instituição e, posteriormente, a partir desta. 

Neste sentido, apresenta-se a trajetória da idealização do museu junto às principais 

associações médicas de Pernambuco, procurando evidenciar a multiplicidade de 

interesses e representações que estavam em jogo antes mesmo da existência material 

da instituição. 

A seguir, apresenta-se o conturbado processo de constituição do MMP e sua 

transferência para a sede atual, apontando os condicionantes conceituais então 

atribuídos ao Museu pela comunidade de interesse responsável pela sua gestão. 

                                                 
1 Este trabalho é uma versão revisada e ampliada do trabalho de conclusão de curso de autoria de LIMA 
(2013). 
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Por fim, apresentam-se indicadores de avaliações e transformações desenvolvidas no 

MMP, após a realização de algumas atividades técnicas de natureza museológica. De 

modo conclusivo, considera-se a necessidade de maiores estreitamentos da relação 

entre as instituições museais e a Museologia, com base na revisão de valores e 

contextos de transformações que compõem o Museu enquanto um processo de 

dimensões mais ampliadas. 

 

Movimentos de preservação: a representação cultural da Medicina em Pernambuco 

O piauiense Octávio de Freitas (1871 - 1949), formado pelas Faculdades de Medicina da 

Bahia e do Rio de Janeiro, representou uma geração disposta a transformar a assistência 

à saúde no estado de Pernambuco. Ao final do século XIX, sua atuação esteve 

concentrada na Sociedade de Medicina de Pernambuco (SMP), instituição sediada, a 

partir de 18412, no prédio da Ordem dos Carmelitas do Recife, e reconhecida, através da 

Lei Orçamentária de 1842 (ROCHA, 1956, p.100), como prestadora de serviços de 

consultoria em higiene e saúde pública pelo Governo Provincial, pelos serviços de 

atendimento e distribuição de medicamentos gratuitos à população local.  

Entretanto, a partir da segunda metade do século XIX, a visibilidade social das 

organizações de natureza científica constituiu-se não apenas pelos serviços prestados à 

sociedade, mas também pela importância da dimensão cultural propagada por estas 

instituições, promovendo condições para a criação dos museus provinciais, cujas 

coleções científicas respondiam por sua importância histórica, “talvez por influência do 

momento político-social” (GUARNIERI, 2010, p.93), em conformidade com o investimento 

em novas instituições culturais e científicas promovido ao longo do período Imperial.  

A ação de registro de entidades de classe como a SMP permitiu a contextualização de 

ações comunitárias, aspectos das metodologias utilizadas e do cotidiano local reunidos 

em livros e boletins institucionais (KELNER, 1985, p.3), e são através destes registros 

que indica-se a consistência de uma dimensão cultural almejada pela instituição. Isto é 

evidenciado em “Jornalistas médicos e sociedades de medicina” (FREITAS, 1904, p.149), 

onde encontra-se uma noção de museu enquanto artifício para a viabilidade e 

manutenção de uma imagem coletiva.  

                                                 
2SOCIEDADE DE MEDICINA DE PERNAMBUCO. In: Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde 
no Brasil (1832- 1930). Fiocruz. Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/socmedpe.htm>. Acesso em: 10 set. 2015. 
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O episódio narrado por Octávio de Freitas, ocorrido por volta de 1897, nas sessões 

científicas realizadas pela SMP, trata do insucesso na manipulação de um aparelho de 

Raio X - “dos mais primitivos, constituído apenas por uma bobina de reduzida proporção, 

por uns oito acumuladores e pelo tubo de Roentgen, com seu respectivo écran” 

(FREITAS, 1904, p.60, grifo do autor) -, encomendado por Manuel Ferreira Bartolo, 

comerciante local. Segundo o autor, após a constatação de danos irreparáveis, o 

instrumento teria sido encaminhado para verificação da Comissão de Ciências Físicas da 

SMP, onde se concluiu “que poderia apenas servir para o seu futuro Museu, como objeto 

de curiosidade” (FREITAS, 1904, p.60, grifo do autor). 

Esta narrativa possibilita compreender o desejo incipiente da classe médica pela 

variedade de instâncias de representação em função da manutenção de uma identidade 

coletiva, não bastando apenas a reunião de inscritos, mas, também, a sistematização da 

memória. Esta opção conferiria uma invariável lógica à compreensão dos aspectos 

culturais da comunidade de interesse, justificada por uma memória que se apresentava 

como um aspecto inquestionável e indispensável no processo de consolidação dos 

grupos sociais, como aponta Nora (1993, p.9). Esta memória que, para o autor, 

estabelece uma relação de oposição com a história – uma história que se dispõe ao 

acompanhamento das dinâmicas de transformação da sociedade, muito mais localizada 

na contemporaneidade -, encontrou adequação necessária nos discursos produzidos pela 

classe, orientados pela expectativa de que seus inscritos traduzissem toda a apreensão 

da realidade.  

Nessa perspectiva, é possível atribuir ao “futuro Museu”, um modelo funcional de base 

tradicional ortodoxa, percebido enquanto face institucionalizada do museu3, que se 

constitui de uma “respeitosa simetria” e de uma lógica do verossímil em suas operações 

e narrativas (SCHEINER, 1999, p.150), o que definiria uma possível natureza da 

dimensão cultural almejada pela SMP.  

A consolidação de uma representação cultural para a classe médica pernambucana pode 

então ser compreendida como um movimento de preservação, promovido pelo desejo 

coletivo de dispor os acontecimentos e as realizações à margem do tempo (SCHEINER, 

2004, p.36). Este movimento, identificado pela construção de narrativas sobre as 

experiências vividas e pela atribuição de representações ao instrumento científico pela 

SMP, configura um processo de patrimonialização que implicaria em uma readequação 

                                                 
3 Fenômeno cultural, categoria de representação e fato dinâmico que conjuga a memória, o tempo e o poder. 
Ver (SCHEINER, 1999, p.133-138).   
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simbólica necessária ao contexto de desenvolvimento do museu, ou seja, conformada 

aos procedimentos inerentes à instituição na realidade, que apresenta a musealidade e a 

musealização como elementos centrais. 

Considera-se a definição tríade de Stránský como um primeiro momento de surgimento 

destes termos, através dos investimentos teóricos da chamada Escola de Museologia de 

Brno (RUTAR, 2012, p.9). O conjunto de definições foi iniciado pela noção de museália 

(objeto de museu), sucedido pela noção de musealidade (qualidade) e, finalmente, pela 

definição de musealização (sistematização dos procedimentos de seleção, 

documentação e comunicação). A articulação destas três noções no fluxo de redefinições 

do sistema da Museologia protagonizou os estudos de diversos autores, a partir de 

Stránsky.  No entanto, a explícita consideração de que a musealidade precede a 

musealização, e, portanto, constitui-se como uma atribuição espontânea pelos indivíduos, 

não completamente refém da existência de um museu, é expressa pelo pensamento de 

Maroevic (1997) e Scheiner (2013).  

Para Maroevic, a musealidade oferece a motivação para o surgimento do processo de 

musealização, e é compreendida como uma qualidade imaterial do objeto ou dos 

conjuntos do patrimônio cultural, podendo ser encontrada na realidade do museu ou em 

outros muitos contextos possíveis (1997, pp.111-121). No mesmo sentido, Scheiner 

(2013, p. 372) sinaliza que a musealidade representa a identificação de uma relação 

entre o humano, o espaço, o tempo e a memória que indica a potência ou qualidade de 

certas representações do real “relevantes, na ótica de determinados grupos sociais – e 

portanto, passíveis de musealização”. Esta última configurando o sentido que viabiliza a 

compreensão, tanto da retenção do objeto, quanto da menção a um museu, no episódio 

relatado por Freitas, como indicadores de musealidade, mobilizadores da identificação de 

um potencial que perpassaria o objeto e a idealização do ambiente que estaria permitindo 

sua nova contextualização, ainda que diante de um incipiente processo de 

patrimonialização. 

 

A institucionalização do campo médico e os impactos sobre o museu em processo 

A concepção do museu planejado pela SMP, do ponto de vista da formalidade 

institucional, acompanhou o desdobramento do próprio processo de institucionalização da 

Medicina pernambucana. Neste sentido, a campanha pela implantação de um centro de 

ensino formal para a Medicina no estado, aproximando-se da realidade de estados como 

Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo (COSTA; ROCHA, 1985, p.7), e o surgimento do 
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Instituto Pernambucano de História da Medicina, representaram os pontos de maior 

influência sobre o desdobramento do museu tão longamente idealizado. 

A implantação de uma escola de Medicina em Pernambuco foi uma bandeira defendida 

por um número cada vez maior de profissionais, ao longo das primeiras duas décadas do 

século XX, na medida em que sucessivas propostas foram recusadas pelas instâncias 

governamentais (COSTA; ROCHA, 1985, p.20). A partir de 1914, a integração de 

interesses políticos permitiu o surgimento de condições ideais para a criação da Escola 

de Medicina, através de intervenções realizadas na estrutura da já existente Escola de 

Farmácia (EF), então dirigida por Octávio de Freitas, que consolidou a autonomia da 

entidade, proporcionando a ocupação de dependências apropriadas ao desenvolvimento 

das disciplinas práticas, reestruturação da matriz curricular e ampliação do quadro de 

docentes em função dos encargos disciplinares. Sua atuação sinalizou o empenho e a 

competência dos profissionais da saúde da época em busca de horizontes mais 

promissores. 

Apesar dos bons resultados diante da EF, a posterior intenção de eleger um Corpo 

Docente e permitir a constituição da Primeira Congregação para a Faculdade de 

Medicina, em abril de 1915 (COSTA; ROCHA, 1985, p.23), incentivada por Freitas, 

necessitava de maiores apoios por parte das instâncias governamentais, que atribuiria ao 

ensino formal de Medicina reconhecimento semelhante àquele conferido à Sociedade de 

Medicina de Pernambuco, por exemplo. Somente a partir de 1927, consolidou-se a 

Faculdade de Medicina do Recife (FMR), formada por um conjunto significativo de 

escolas de formação especializada no estado de Pernambuco, composto pelas Escolas 

de Farmácia e Odontologia. Utilizando-se das dependências das instituições vinculadas à 

Santa Casa de Misericórdia do Recife (SCMR), como o secular Hospital Pedro II, a FMR 

promoveu a associação da vocação pedagógica nestes espaços, por meio da constante 

circulação de estudantes e das sistemáticas tutorias. 

Na mesma data, as instalações adequadas para a FMR puderam ser concretizadas, em 

um terreno doado no bairro do Derby (BARRETO, 2000, p.173), o que eliminou a questão 

da dependência física como um possível problema, visto o que já haviam enfrentado 

algumas sociedades científicas e instituições de ensino no estado de Pernambuco. A 

configuração de uma sede própria para a FMR permitiu, também, a melhoria da oferta de 

serviços da Saúde Pública, como o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), que, após 

ser transferido para o edifício da FMR, incorporando as disciplinas de Anatomia e 

Fisiologia Patológica (COSTA; ROCHA, 1985, p.162), adequou-se ao padrão exigido para 
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o atendimento da sociedade da época e foi o ponto de partida para a construção de um 

quadro de descrição mais amplo das doenças encontradas na Região Metropolitana.  

Integrada à Universidade do Recife, a partir da década de 1950, a FMR consolidou suas 

atividades clínicas no Hospital Pedro II, parceria que durou mais de setenta anos, 

possível através de convênio firmado entre a FMR e a SCMR, atribuindo ao Hospital 

Pedro II também a referência de Hospital das Clínicas, enquanto o prédio destinado para 

tal atividade pela Universidade do Recife, no bairro do Engenho do Meio (COSTA; 

ROCHA, 1985, p.64), não estivesse disponível. 

O fim da década de 1970 trouxe um ponto final às atividades da FMR no Hospital Pedro 

II, pois finalmente inaugurava-se o novo prédio do Hospital das Clínicas, já localizado no 

campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com o funcionamento do novo 

Hospital das Clínicas, o antigo Hospital Pedro II ficou parcialmente inativo. Sua 

reocupação ocorreu apenas em meados da década de 1980, com uma gestão dirigida 

pelo Governo do Estado de Pernambuco, que em 1986 promoveu a redefinição do 

Contrato de Arrendamento e Cessão de Uso do terreno onde se localizavam o Hospital 

Pedro II e a Maternidade Oscar Coutinho, ainda vinculados à SMCR, e a instalação do 

Centro Integrado de Assistência à Saúde da Mulher e de um museu4. Este conjunto de 

ações, proposto pela gestão do então governador Gustavo Krause, buscou a importância 

do valor patrimonial do Hospital Pedro II. 

Os indicadores de sentido específicos da classe médica em torno da representatividade 

do Hospital Pedro II foram constituídos a partir da década de 1940, época em que pode-

se perceber um novo período de movimentação da classe em torno de sua 

representatividade cultural, novamente alicerçada na noção de influência que a existência 

de organizações de natureza científico-cultural conferia à compreensão da 

institucionalização da Medicina no Estado. Entretanto, é necessário salientar que a 

coexistência de diversas instituições médicas, com funções sociais semelhantes, não 

proporcionou dinamismo ao exercício pleno de uma natureza simbólica sobre o 

patrimônio cultural do campo. Atribui-se a isto, inclusive, a própria concentração dos 

interesses de Octávio de Freitas em constituir-se como um dos grandes expoentes do 

campo, o que o fez dividir-se entre as mais de 30 instituições por ele criadas. Por esta 

razão, a diversidade de atuações neste cenário só foi estabelecida efetivamente a partir 

de seu falecimento, em 1949.  

                                                 
4 Contrato de Arrendamento e Cessão de Uso SCMR/GOV.PE – mai. 1986. Acervo Museu da Medicina de 
Pernambuco. 
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O Instituto Pernambucano de História da Medicina (IPHM), criado em 25 de agosto de 

1946 por um corpo de profissionais composto por “médicos, farmacêuticos, químicos e 

veterinários” (ROCHA, 1993, p.245), teve em sua primeira diretoria a participação de 

Octávio de Freitas como presidente, como vice-presidente, Pierre Rouquayrol, Leduar de 

Assis Rocha e Francisco Montenegro como secretários e Galvão Raposo respondendo 

pela tesouraria, e constituía junto à Sociedade de Medicina de Pernambuco, 

reestruturada em 1944 (LIMA, 1993, p.55), as instâncias culturais que, niveladas na 

estrutura simbólica, detiveram o poder de “reafirmar a força de representação de um 

museu no contexto social” (LIMA, 2013, p. 56). 

Nesta nova fase, o médico Leduar de Assis Rocha conduziu as aproximações 

necessárias à compreensão das determinações conceituais que envolveram a formação 

das coleções do patrimônio cultural do campo, a partir da década de 1950. Leduar 

promove o estreitamento das relações entre o IPHM e o Instituto Brasileiro de História da 

Medicina (IBHM), fundado em 1945, a fim de tomar emprestado o prestígio desta 

instituição que já havia constituído relevância nacional ao responder pela produção da 

Revista Brasileira de História da Medicina, em antecedência, inclusive, à existência da 

Academia Brasileira de História da Ciência (AMOROSO, 2005, p.4). 

A realização do II Congresso de História da Medicina, no estado de Pernambuco, através 

da parceria entre os dois institutos impulsionou os interesses de Leduar no sentido da 

construção de referências históricas sobre a classe. Em parceria com a SMP, o IPHM 

liderou uma iniciativa concreta no sentido de reunir um grande conjunto de objetos sobre 

a medicina pernambucana para a constituição do museu, o que não se concretizou pela 

inexistência de locais adequados ao armazenamento das coleções, segundo Barreto 

(2011, p.137).  

Muito do que se compreende sobre este período concentra-se nas informações 

produzidas para os jornais locais. No ano de 1969, em matéria publicada no Jornal do 

Commércio5, identificamos novas atenções em torno da implantação de um museu pela 

SMP. Nela, Leduar de Assis expressa sua satisfação pela nomeação enquanto diretor do 

futuro Museu de História da Medicina da SMP, salientando a inexistência de local definido 

para sua instalação. O médico acrescenta ainda que buscaria congregar interesses e 

conferir maior visibilidade ao projeto através de uma possível colaboração com a 

Faculdade de Medicina, por ocasião das comemorações em torno do cinquentenário da 

instituição, com a realização de uma exposição temporária.  

                                                 
5 ROCHA, L. de A. Notas avulsas, fragmento de jornal. Acervo Museu da Medicina de Pernambuco. 
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No mesmo ano, o médico retorna ao Jornal do Commércio com artigo intitulado “Museu 

de História”, no qual apresenta um panorama sobre a constituição de museus de 

medicina no país, considerando a singular existência do Museu da Medicina da Academia 

Nacional de Medicina. Neste artigo Leduar também sinaliza sua noção sobre os 

conhecimentos específicos de natureza técnica a respeito da produção de exposições, 

informando sobre os trabalhos realizados com diversos temas referentes ao campo da 

Medicina, em parcerias com o Arquivo Público Estadual e o Instituto de Higiene do 

Nordeste. Volta ainda a enfatizar a necessidade da criação de um  

museu permanente, que possa ser visitado por leigos e 
profissionais a fim de que uns e outros (notadamente os últimos) 
possam apreciar, na medida do possível, a evolução da nossa 
medicina e o esforço dos nossos velhos médicos, em benefício da 
saúde da comunidade pernambucana6. 

Cabe ressaltar que, ao final do século XIX, segundo Santos (2004, p.55), o referido 

Museu da Academia Nacional de Medicina (1898) constituía-se como uma das exceções 

na prática de classificação relacionada aos elementos encontrados na natureza. Também 

neste período, outro ponto de influência sobre esta instituição refere-se à perspectiva 

internacional de formação das coleções nos museus destinados à história das ciências e 

técnicas, ocasionada, conforme Faria (2009, p.55), pelos acúmulos de instrumentos e 

aparelhos obsoletos ou em desuso causados pelo progresso tecnológico.  

A autora afirma ainda que esta foi a questão que proporcionou maiores aproximações à 

relação entre a Medicina e o Museologia, no contexto europeu. O que se comprova 

também pelo modo como constatamos o surgimento do museu, em potência, no âmbito 

da SMP, pela incorporação do aparelho de Raios-X, episódio contemporâneo à criação 

do Museu da Academia Nacional de Medicina. Esta percepção possibilita sugerirmos que 

o amadurecimento do sentido do museu para a classe médica pernambucana detém os 

mesmos referenciais, o que permite o dimensionamento da apreensão do conceito de 

museu em processo. 

 

A consolidação dos locais de fala 

É possível perceber o aumento de aspectos colaborativos nas relações entre as 

instituições científico-culturais do campo médico, no sentido da produção de seus 

referenciais culturais, a partir da década de 1970. Em artigo publicado no Jornal do 

                                                 
6 ROCHA, L. de A. Museu de História, fragmento de jornal. Acervo Museu da Medicina de Pernambuco. 
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Commércio, em janeiro deste ano, Leduar de Assis7 menciona o pioneirismo da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na valorização do ensino da “historiologia” 

médica, condição viabilizada pela figura do médico e professor Antônio Figueira, à frente 

da direção da FMR, grande incentivador das pesquisas desempenhadas pelo IPHM.  

A criação de uma nova associação médica, a Academia Pernambucana de Medicina 

(APM), em dezembro de 1970, representou nova tentativa da classe médica de 

preencher uma “sensível lacuna no movimento associativo e cultural, sobretudo desta 

região”8. O canal estabelecido com a sociedade da época por Leduar de Assis, através 

dos artigos publicados, foi então potencializado pelas discussões e medidas concretas da 

APM.  

Ao mesmo tempo, novos investimentos partiram da SMP para a criação do museu, por 

iniciativa do presidente em exercício, o médico Hindenburg Lemos, em 1972. O projeto, 

construído com o auxílio de Leduar de Assis, ambicionava a ocupação de duas salas no 

pavimento superior da nova sede da Sociedade, e, mais uma vez, definia o 

direcionamento de ações para o público específico, composto pela classe médica. Esta 

determinação foi justificada pela identificação de uma falta de familiaridade da 

coletividade com o “culto de seus cânones”9, o que foi capaz de determinar a 

característica histórica do discurso projetado pelo museu, em concordância ao que fora 

proposto desde sua idealização, vinculado à possível determinação de um modelo de 

instituição tradicional ortodoxa, como foi apontado anteriormente. Esta característica de 

“museu histórico” foi determinante também para explicar os afastamentos estabelecidos 

entre este museu e quaisquer avanços relacionados ao patrimônio cultural de ciência e 

tecnologia e até a mesmo conotações sociopolíticas acerca de suas coleções.  

A colaboração da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) no desenvolvimento da ideia do 

museu envolveu as comemorações do 131º aniversário da SMP. Em nota ao Jornal do 

Commércio, em abril de 1972, a instituição informa a oferta de um terreno para a 

construção de uma nova sede pela PCR e a “inauguração simbólica do Museu Médico”10. 

Tanto esta quanto uma outra tentativa de implantação do museu, em 1975, não foram 

viabilizadas devido à instabilidade dos recursos e medidas para a consolidação de um 

ambiente adequado à coleção, que, segundo Leduar, constituía-se de “livros antigos, 

                                                 
7ASSIS, L. de. História da Medicina. Fragmento de jornal. Acervo Museu da Medicina de Pernambuco. 
8ACADEMIA Pernambucana de Medicina. Ata de fundação da Academia Pernambucana de Medicina. dez. 
1970. Acervo Arquivo Histórico do Museu do IMIP. 
9 ASSIS, L. de. Crônica da Cidade. Fragmento de jornal. Museu de História da Medicina. 
10 SOCIEDADE de Medicina de Pernambuco. Fragmento de jornal. abr. 1972. Acervo Museu da Medicina de 
Pernambuco. 
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teses de doutoramento, objetos de uso da profissão, coleções de receitas, fotografias e 

diplomas” 11. 

O horizonte da questão em torno deste museu foi somente expandido a partir de 1978, 

por um processo instituído pela APM. Um ofício encaminhado ao então Reitor da UFPE, 

Prof. Paulo Frederico do Rego Maciel, reuniu argumentos em torno da ocupação do 

antigo edifício da FMR para uso da Academia, que havia sofrido com problemas 

estruturais ocasionados a partir da enchente ocorrida na Região Metropolitana, em 1975. 

A inatividade e a “interligação cultural, científica e afetiva”12 atribuída ao imóvel 

compuseram os elementos de convencimento priorizados no documento. O processo foi 

finalizado em fevereiro de 1980 e incluiu também o estabelecimento no local da 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SBME), legitimando o espaço como um 

centro de cultura do patrimônio da Medicina em Pernambuco. Contudo, apesar da 

finalização do processo administrativo, a ocupação efetiva do prédio por estas 

associações só viria a acontecer mais de uma década depois, em 1995; posto que 

naquele momento não havia verbas para a recuperação física do imóvel. 

De qualquer maneira, esta iniciativa marcou, na década de 1980, um novo movimento de 

preservação da representatividade da classe médica. A concretização do museu e a 

retomada do antigo edifício da FMR representaram então os elementos de um consenso 

a respeito da existência do grupo na esfera simbólica, percebido como um processo de 

patrimonialização. 

Como já referido anteriormente, outro ambiente de semelhante valor simbólico atribuído 

pela classe médica, o Hospital Pedro II, havia sido alvo das iniciativas públicas de 

preservação promovidas durante a gestão do Governador Gustavo Krause. Este 

movimento de preservação provocado pela gestão do poder público interferiu de modo 

decisivo no movimento articulado pela classe médica, viabilizando uma concepção 

concreta do museu na realidade, a partir de março de 1987. A participação de Leduar de 

Assis concentrou-se no apoio à iniciativa, expresso em artigo publicado no Diário de 

Pernambuco, no qual reafirma a necessidade de uma abordagem memorialista e a 

natureza das coleções, acrescidas por mobiliários e demais itens que produzissem a 

reconstituição do esforço e devotamento de seus antecessores13. 

                                                 
11 ASSIS, L. de. Museu. Fragmento de jornal. mar. 1972. Acervo Museu da Medicina de Pernambuco. 
12 ACADEMIA Pernambucana de Medicina. Ofício ao Magnífico Reitor Prof. Paulo Frederico do Rego Maciel. 
1º de agosto de 1978. Arquivo Histórico do Museu do IMIP. 
13ASSIS, L. de. Hospital Pedro II: uma história a ser contada – ago. 1986. Fragmento de jornal. Acervo Museu 
da Medicina de Pernambuco. 
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O momento marcou o protagonismo do médico José Falcão como um dos representantes 

do IPHM nos muitos encontros promovidos através da Secretaria Estadual de Saúde 

(SES/PE), apoiada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

(FUNDARPE), que cedeu o apoio operacional da museóloga Marluce Azevedo. Aponta-

nos Falcão (1995, p.3) uma preocupação da museóloga em relação ao curto espaço de 

tempo para a elaboração da proposta, entre a montagem e a inauguração da exposição.  

Apesar do pouco acervo reunido - mesmo com a chamada pública para a doação de 

objetos articulada pela SES/PE - inaugurou-se, em 10 de março de 1987, no Hospital 

Pedro II, o Museu da Medicina de Pernambuco (MMP) com a finalidade de preservar a 

“memória médica do Estado de Pernambuco, no mais amplo sentido, na certeza que ele 

muito tem a honrá-lo. As ideias, os sonhos e os desejos daqueles que nos precederam, 

tornam-se hoje, uma realidade” (FALCÃO, 1995, p.3).  

 

 

Figura 1 - Reprodução de imagem extraída de matéria veiculada pelo Diário de Pernambuco, 
1987. 

 

Apesar da efetiva inauguração do Museu, “cinco dias depois, houve a mudança de 

administração no governo do Estado, e, consequentemente, nas demais unidades 

vinculadas ao Estado” (BARRETO, 2011, p.138). O então governador Gustavo Krause 

perdeu a eleição para Miguel Arraes (PMDB), que representava, naquele contexto, uma 
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postura mais à esquerda, alterando completamente o equilíbrio das forças políticas em 

Pernambuco. 

A matéria de Fernanda d’Oliveira publicada no Diário de Pernambuco, um mês após a 

abertura do museu, apresenta a dimensão do desafio imposto pela sua manutenção. 

Diante da afirmação de Leduar de Assis a respeito da insensibilidade social para as 

funções do museu e da história, a jornalista pontua o impasse estabelecido entre a 

SES/PE e a administração do MMP a respeito da permanência da instituição no Hospital 

Pedro II, uma vez que este se encontrava praticamente em desuso desde que deixara de 

ser Hospital das Clínicas da UFPE ao final da década de 1970 (MENDONÇA, �MENDONÇA, 2000, p.81) . A reportagem indica ainda o desejo da SES/PE de transferir 

o museu para o edifício da antiga FMR, o que se concretizaria anos depois.  

Este acontecimento determina então um longo período de silenciamento das atividades 

do MMP, encerrado apenas a partir de 1995, com a efetivação do acordo entre a APM e 

a UFPE, que conduziu ao surgimento do Memorial da Medicina de Pernambuco no prédio 

que originalmente abrigara a Faculdade de Medicina. A finalidade do Memorial adequou-

se ao desejo exposto no Ofício produzido pela APM em 1978 de estabelecer a área da 

cultura médica, uma biblioteca, a realização de reuniões científicas e culturais, cursos e 

debates, e atividades voltadas ao desenvolvimento cultural da comunidade14. 

Configuraram-se como agentes dessas ações os membros da APM, da Associação dos 

Ex-alunos da Faculdade de Medicina do Recife, do Instituto de Estudos e Pesquisas da 

Terceira Idade, da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, da Regional de 

Pernambuco da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e do Instituto Pernambucano 

de História da Medicina, ao qual vinculou-se o Museu da Medicina de Pernambuco, 

conforme informa Barreto15, efetivamente reinaugurado apenas em 1999.  

Observa-se que o interregno entre a inauguração do Museu no Hospital Pedro II, em 

1987, e a reinauguração definitiva do Museu, em 1999, é de mais de uma década. Neste 

período o Museu existe oficialmente, contudo, permanece com funcionamento limitado, 

de maneira que representa muito mais a expectativa de uma museália subaproveitada e 

funciona, certamente, como elemento de pressão política para a resolução dos 

problemas relacionados à patrimonialização do prédio da antiga Faculdade de Medicina.  

                                                 
14ACADEMIA Pernambucana de Medicina. Ofício ao Magnífico Reitor Prof. Paulo Frederico do Rego Maciel. 
1º de agosto de 1978. Arquivo Histórico do Museu do IMIP. 
15 BARRETO, L.. Museu da Medicina de Pernambuco. [Online]. Universidade Federal de Pernambuco. 
Disponível em: <https://www.ufpe.br/proexc/images/documentos/espacos/museu-medicina-pe>. Acesso em: 
03 jan. 2016. 
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Em 1986 o referido edifício foi tombado pelo Estado de Pernambuco, em um processo 

capitaneado pela classe médica – especialmente os médicos Fernando Figueira e 

Antonio Figueira - que enfrentou, em nome da patrimonialização, embates com diversos 

setores da sociedade e do próprio campo da medicina, que tinham propostas alternativas 

para o prédio: 

Além do Comando Militar, outras entidades também requereram à 
Universidade a doação ou cessão daquele prédio, entre elas a 
Sociedade de Medicina de Pernambuco, a Faculdade de Ciências 
Médicas de Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Estado e a Secretaria 
de Saúde do Estado de Pernambuco. Houve também uma tentativa de 
alienar esse prédio por venda. Todas fracassaram pela luta perseverante 
dos médicos e instituições médicas defensoras daquele patrimônio 
(BARRETO, 2011, p. 136). 

Observa-se também que neste contexto, em que o controle sobre o processo de 

patrimonialização implicaria também no privilégio de ter uma sede fixa, ocorreram 

conflitos internos ao campo médico, pois o grupo - da Academia da Medicina de 

Pernambuco - que saiu vitorioso neste embate não considerou legítima a ocupação do 

prédio da antiga Faculdade pela própria Sociedade de Medicina de Pernambuco. 

Ao mesmo tempo, ressalta-se que a musealização e a patrimonialização parecem ter sido 

processos fundamentais deste conflito, pois o prédio foi efetivamente tombado e, além 

disso, foi restaurado, às expensas da UFPE, “gastando ao final quase um milhão de 

dólares” (BARRETO, 2011, p.136).  

O projeto geral de adequação do prédio aos novos usos foi feito pela UFPE que, já nas 

plantas originais localizou o Museu em uma ampla área da edificação, incluindo o espaço 

que poderia ser considerado como o mais original do prédio, o anfiteatro com suas 

escadarias ascendentes e a sua claraboia. Neste local ocorriam as aulas de anatomia – 

das quais há um registro fotográfico extensamente divulgado pelo próprio Museu, anos 

depois – e parece ter sido preservado deliberadamente com a intenção de rememorar 

esta função do prédio. 

Este dado é importante, pois, há que se considerar que o prédio fora usado, entre 1960 e 

1979 (BARRETO, 2011, p.135), como Colégio Militar e do acervo de bens móveis da 

antiga Faculdade de Medicina nada mais restava. A preservação do anfiteatro parece ter 

sido planejada como um elo de ligação com um passado que não era o passado ao qual 

pertenceram as peças do Museu que, em sua maioria, eram provenientes de doações de 
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médicos não vinculados à UFPE16. Contudo, a narrativa museológica criada no ambiente 

foi capaz de recriar este vínculo, fortalecendo o capital simbólico da classe médica como 

um todo. 

 

O Museu da Medicina de Pernambuco e o curso de Museologia da UFPE 

Perceber o surgimento do MMP, a partir de uma perspectiva museológica, projeta de 

maneira exponencial a possibilidade de compreensão da conformação do museu, 

enquanto instância relacional, pelos grupos sociais. Em sua percepção na realidade 

objetiva, os obstáculos de natureza política e administrativa são também novos 

elementos passíveis de intervenção pelo campo da Museologia. 

Entre 1999 e os dias atuais o MMP permanece em funcionamento no Memorial da 

Medicina de Pernambuco. Neste período se estabelece uma nova relação institucional, 

desta vez com a Universidade Federal de Pernambuco. 

Enquanto bem imóvel, o prédio do Memorial da Medicina pertence à Universidade e tem 

sido por ela administrado desde sua inauguração17, embora as associações médicas ali 

presentes tenham mantido completa autonomia administrativa. Esta situação vem 

ocasionando conflitos de natureza político-administrativa no âmbito da própria 

Universidade, os quais se relacionam tanto com o prestígio da Medicina na política 

interna das eleições diretas para reitor na Universidade, quanto com os conflitos que se 

estabelecem no contexto da própria classe médica na UFPE. 

No ambiente de uma instituição de ensino superior federal os conflitos por poder e 

prestígio são, muitas vezes, materializados através da disputa por espaços físicos. No 

caso do Memorial da Medicina a classe médica teve que ceder em alguns momentos, 

pois desde a sua inauguração, em 1995, até os dias atuais funciona no prédio o órgão 

gestor do vestibular universitário federal (COVEST/COPSET), ocupando cerca de um 

terço de todo o espaço físico existente. Ao mesmo tempo, o prédio do antigo Serviço de 

Verificação de Óbitos exemplar da arquitetura modernista edificado em 1937 e 

                                                 
16 Esta é uma situação muito vivenciada nos dias atuais: os visitantes do Museu tendem a associar os objetos 
com a antiga Faculdade de Medicina, contudo, do que foi possível pesquisar até o momento, não se tem 
notícia de que nenhum dos objetos existentes no Museu tenha, de fato, pertencido à antiga Faculdade. 
17 Desde a inauguração do Memorial, em 1995, até o ano de 2013, o prédio foi administrado pelo médico Luiz 
Gonzaga Barreto, atualmente aposentado. Além de ter sido funcionário da administração superior da UFPE é 
membro de diversas associações médicas do Estado. Deste ano de 2013 até os dias atuais o Memorial da 
Medicina tem sido administrado por docentes do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. 
Originalmente as atividades do Curso de Museologia concentravam-se no Museu, a partir do momento em 
que a administração do prédio passou para os docentes da Museologia, as passaram a ocorrer em todo o 
Memorial da Medicina. 
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atualmente tombado pelo IPHAN, localizado atrás do prédio da antiga Faculdade de 

Medicina, foi cedido para a Seção Pernambuco do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). 

       

Fotos 1 e 2 - Vista do prédio da antiga Faculdade de Medicina em 1931 e nos dias atuais. Fonte: 
www.google.com (2016), www.ufpe.br (2016). 

 

Inicialmente alheios a esta situação política, a partir de setembro de 2010 integrantes do 

corpo docente e discente do curso de Museologia da UFPE começaram a ter contato com 

o Museu18, e a partir de janeiro de 2011, a atuar efetivamente na instituição. Desde 

aquele momento até os dias atuais o Museu tem servido como espaço de atividades de 

extensão, pesquisa e ensino, e, em especial, de práticas de estágio supervisionado19. 

    

Fotos 3 e 4 - Abertura da mostra “Corpo Território”, exposição curricular do Curso de Museologia, 
em 13 de fevereiro de 2014. À esquerda o salão nobre do Memorial da Medicina de Pernambuco, 
onde ocorreu a exposição e à direita o jardim interno do prédio, onde foi servido o coquetel. Fotos: 

Anselmo Mendonça, 2014. 

 

                                                 
18 Os primeiros contatos com o Museu da Medicina de Pernambuco ocorreram com a intenção de realizar 
levantamento para o Projeto Valorização do Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia, coordenado pelo 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, que possuía Termo de Cooperação Técnica com a UFPE. Apenas 
após estes contatos o Curso de Museologia se aproximou do Memorial da Medicina de Pernambuco. 
19 Além das atividades cotidianas de documentação e conservação, destacam-se projetos de extensão 
(“Memória Social da Medicina: preservação e divulgação do Museu da Medicina” e “Apresentação, 
preservação e divulgação do Museu da Medicina”), produção e apresentação de trabalhos sobre o Museu e 
seu acervo em eventos acadêmicos. 
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Ainda que constrangidos pelas limitações financeiras, burocráticas e mesmo de natureza 

institucional – pois o acervo do Museu não pertence administrativamente à UFPE – desde 

então vêm sendo realizados no local diversos processos museológicos que alteraram 

algumas das dinâmicas da instituição. 

Nesse sentido, as ações promovidas a partir dos processos museológicos foram capazes 

de indicar a necessidade da aplicação de medidas preventivas para a conservação e 

documentação do museu e suas coleções, o que ocasionou em um primeiro momento a 

elaboração de um levantamento por meio de arrolamento dos itens dispostos em todos 

os ambientes ocupados pelo IPHM. Este procedimento revelou mais de 3 mil itens 

compreendidos nas categorias de mobiliário expositivo (museália com função expográfica 

atribuída), objetos de trabalho, objetos de ensino, objetos pessoais, objetos 

comemorativos e fragmentos não identificados. Cabe aqui enfatizar que a conclusão 

deste procedimento formaliza a noção de musealização, enquanto operação de 

subordinação da museália aos parâmetros específicos de proteção, documentação, 

estudo e interpretação (SCHEINER, 2013, p.372). 

Além de finalizar o processo de musealização, pode-se afirmar que a atuação da 

Museologia no MMP atribuiu um novo sentido às coleções e subcoleções, que puderam 

então ser compreendidas enquanto “resultado de suas conexões no espaço cenográfico, 

no contexto social e no campo epistêmico de sua mostra no museu”, como sugere 

Panese (2007) a respeito do cuidado empregado ao ato de observar a composição dos 

sentidos dos objetos científicos nos museus. 

Enquanto os fundadores da instituição atribuíram ao Museu um sentido eminentemente 

histórico, a atuação da Museologia atribuiu ao acervo um sentido eminentemente 

científico. Estranhos aos valores e capitais simbólicos manejados pela classe médica, os 

estudantes, museólogos e professores do Curso de Museologia tenderam a enfatizar os 

aspectos técnicos e científicos dos objetos. Um exemplo importante desta mudança de 

entendimento pôde ser identificada nas modificações ocorridas na expografia do Museu a 

partir de ações que vêm ocorrendo sistematicamente nos últimos anos e que se 

apresenta apenas a título de exemplificação.  

Nos primeiros contatos das autoras com a instituição – 2010 – a quase totalidade do 

acervo encontrava-se exposta, existindo então uma reserva técnica de pequeno porte, 

composta por cerca de uma centena de peças, escolhidas pelo fato de serem muito 

pequenas e fáceis de serem levadas por visitantes mal-intencionados. 
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Fotos 5 e 6 - Reserva técnica e aspectos da exposição em 2010. Fotos: Arlindo Francisco da Silva 
Filho, 2010. 

 

Naquele momento existiam estantes que expunham de peças muito semelhantes, pois, 

segundo entendimento corrente, representavam doações de médicos diferentes. Ao 

longo do tempo reduziu-se significativamente a quantidade de objetos expostos, 

utilizando-se como critério para a retirada de peças da exposição o fato de ali já existir 
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um exemplar, ou seja, a representação do objeto enquanto objeto de ciência e tecnologia 

prevaleceu sobre a representação do médico ou da instituição de proveniência do objeto.  

Por questões de segurança também foram retiradas de exposição peças pequenas que 

não puderam ser acomodadas em vitrines. Desta vez o critério, além do aspecto óbvio de 

segurança – a peça deveria caber nas poucas vitrines existentes –, foi a exemplaridade 

da peça para alguma das especialidades médicas ou atividade rotineira da área da 

saúde. Novamente, o sentido de objeto de ciência e tecnologia prevaleceu. 

Outros sentidos e capitais têm sido associados ao Museu da Medicina da Pernambuco, 

se sobrepondo aos sentidos originais. Como parte do processo de musealização, pode-

se citar a continuada prevalência de critérios técnicos e conceituais da Museologia sobre 

alguns aspectos do funcionamento do Museu, sobretudo na expografia. 

Um outro processo de intervenção na expografia original diz respeito à retirada da 

exposição de impressos e manuscritos em suporte papel. O motivo técnico, desta vez, foi 

a conservação dos papéis, naturalmente mais frágeis do que os objetos em metal, vidro 

ou madeira. Originalmente as vitrines continham muitos livros, periódicos e diplomas. Do 

que se podia perceber, a intenção de expor os livros e periódicos era demarcar as áreas 

da medicina que foram mais desenvolvidas no Estado, bem como sinalizar, através da 

autoria das obras, os profissionais que foram expoentes no campo. Já os diplomas 

sinalizavam os capitais intelectuais de que dispunham os médicos representados no 

Museu – por exemplo, todos os diplomas de Leduar de Assis Rocha encontravam-se 

expostos em uma estante.  

Todos os objetos em papel foram retirados da exposição, pois o Museu não possui 

controle de temperatura e nem de luminosidade, sujeitando os objetos a constante 

deterioração devido à incidência de uma alta quantidade de lúmens. Neste caso 

prevaleceu o critério técnico museal em detrimento dos interesses originais de reificar 

alguns dos profissionais importantes no campo. 

Os objetos retirados de exposição foram depositados na reserva técnica - que cresceu a 

ponto de atualmente estar ocupando outra sala do edifício, fora dos locais originalmente 

dispostos para o Museu. E os documentos em papel passaram a compor uma biblioteca 

de obras raras e um pequeno arquivo, com tratamento básico inerente a cada uma das 

áreas – biblioteconomia e arquivologia. 
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Fotos 7 e 8 - Recepção e Sala 1; Anfiteatro. Museu da Medicina de Pernambuco em 2013. Fotos: 
Manoela Lima, 2013. 

 

A intervenção na expografia e o alargamento do Museu para outros setores do Memorial 

da Medicina é um indício das transformações que a musealização vem operando no 

Museu, especialmente considerando-se que tanto o prédio quanto as associações 

médicas existentes no Estado continuam a vivenciar conflitos por conta dos espaços 

físicos. 

No âmbito dos espaços físicos do MMP, originalmente sua constituição expressa a clara 

manutenção da relação entre os contextos primários e uma proposta expositiva que 

promove a retransmissão da noção de influência de agentes sociais no processo de 

desenvolvimento da instituição, haja vista os espaços serem denominados como Salão 1 

(Anfiteatro), Salão 2 (Octávio de Freitas) e Salão 3 (Leduar de Assis Rocha). Ou seja, 

além do anfiteatro que caracteriza as atividades existentes na Faculdade de Medicina, os 
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dois outros espaços são nomeados com a intenção de reificar personagens que foram – 

e continuam sendo – relevantes no campo da medicina. 

Estas escolhas indicam os aspectos políticos que determinam os alcances da 

comunicação museológica produzida através da expografia, que, neste caso, foi 

determinada pelas prioridades do público específico consolidado ao longo do 

desenvolvimento da construção do Museu - constituída pelos membros da comunidade 

acadêmica específica. 

No entanto, os resultados práticos, apontados a partir da observação do cotidiano 

institucional, apresentam maiores limitações a esta definição de público específico, pela 

predominância de perfis detentores de elevada faixa etária e certo isolamento 

institucional do Museu junto às demais associações médicas. Tal situação pode 

atualmente ser identificada como a principal barreira para a integração da instituição de 

modo menos traumático ao contexto contemporâneo. 

O que se identificou, ao longo das ações realizadas pela Museologia, como a 

representação do chamado regime de interesse, caracterizado por Panese (2007, p.36), 

como uma situação que situa o museu “entre (inter-esse) conteúdos e agentes, entre 

exposições e visitantes que compartilham diferentes expectativas hermenêuticas, 

simbólicas e, por que não dizer, políticas”, possivelmente ocasionando “dissonâncias 

cognitivas, ideológicas ou sociais”, conferiu motivação adequada para o desempenho dos 

processos museológicos que, no potencial educativo dessas instituições (HOOPER-

GREENHILL, 1994, p.152), encontram novas possibilidades de transformação da relação 

com o público, principalmente, a partir da mudança de paradigma no campo que 

redirecionou o foco de suas intervenções, migrando dos médicos para a medicina . 

 

Considerações finais 

A atuação do Curso de Museologia junto ao Museu da Medicina de Pernambuco ainda se 

encontra em curso e, neste ano de 2016 a instituição conta com a presença de uma 

museóloga do Curso atuando no Museu durante três dias da semana, o que vem 

acelerando as modificações nas práticas de documentação, conservação e expografia do 

MMP. 

Evidências de ordem primária e secundária, constituídas por documentos administrativos, 

manuais, estudos acadêmicos, produções da imprensa local e coleções museológicas, 

foram utilizadas para realizar a análise das condições de gestão da coleção, arrolamento 
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dos objetos dispostos nos ambientes destinados à conservação e apreciação, adequação 

de denominações mais específicas de instrumentos e procedimentos da área médica, 

análise e interpretação das subcoleções encontradas, redesenho dos conceitos 

norteadores da narrativa expográfica, medidas de conservação preventiva das coleções, 

do mobiliário expositivo e dos ambientes de trabalho da instituição e facilitação do acesso 

ao público no MMP. Tais atividades possibilitaram o surgimento de interpretações mais 

aprofundadas sobre a constituição da instituição, que por muitas décadas permaneceu 

apenas conformada nos interesses de personalidades da área médica local. 

A atuação da Museologia diante das realidades apresentadas pelo Museu da Medicina de 

Pernambuco representa não apenas a possibilidade de interpretá-lo, como também de 

transformá-lo em um agradável desafio diante dos compromissos sociais que a própria 

disciplina impõe a si mesma. Esta aproximação redimensiona o alcance do Museu, pela 

oportuna relação que a Museologia estabelece com as demais áreas do conhecimento.  

Este encontro permitiu a revisão de conceitos norteadores que, por vezes, caracterizam o 

real descompasso dos discursos das instituições museológicas com a sociedade na qual 

se inserem. O fortalecimento desta relação converteu-se também em benefícios para a 

própria estabilidade da disciplina, no que compreende a aplicabilidade de suas 

proposições e metodologias.  
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Resumo 

Partindo da concepção que a fotografia se constitui como documento e que a sua 
apropriação pelas diversas áreas do conhecimento possibilita infinitas interpretações e 
abordagens, este trabalho tem como objetivo discutir acerca da memória científica e 
tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por meio dos registros 
fotográficos referentes à TV Universitária. Estes registros fazem parte de um acervo que 
se encontra sob a custódia do Memorial Denis Bernardes, com cerca de vinte e cinco mil 
fotografias em suporte de papel, os quais documentam a história da UFPE entre os anos 
de 1946 a 2010. O recorte apresentado foi feito a partir da subdivisão em órgãos 
administrativos, unidades que compõem a universidade e que detiveram, 
primordialmente, acervo científico e tecnológico em sua trajetória administrativa. Dada à 
importância da instalação da TV Educativa no Brasil, como instrumento para educação - 
que se fizeram essenciais para o funcionamento da primeira TV Educativa instalada no 
Brasil, em 22 de novembro de 1968, na cidade do Recife - apresentam-se os 
equipamentos científicos utilizados para a divulgação das informações a partir da 
radiofusão, tendo como foco a memória tecnológica presente neste acervo. A 
metodologia desenvolvida é distribuída em três etapas, que contemplam a seleção de um 
conjunto fotográfico, evidenciando os equipamentos e o uso dos mesmos pela TV 
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Universitária/Recife; seguida da descrição das fotografias como coleção e unidade 
individual, como forma de registrar as informações extrínsecas e intrínsecas; finalizando 
com um levantamento de informações através da história oral, como também numa 
hemeroteca buscando identificar dados de origem. Espera-se que este trabalho contribua 
para a valorização e preservação da memória científica e tecnológica presente nas 
universidades, mas que ao longo dos anos vem sendo destruída, além de intensificar a 
discussão acerca da fotografia como fonte e objeto de pesquisa. 

Palavras-chave: Patrimônio Científico e Tecnológico; Patrimônio Fotográfico; TVU; Ufpe. 

 

Abstract 

Starting with the concept that the photograph constitutes itself as a document, and its 
ownership by the various areas of knowledge enables infinite interpretations and 
approaches, this work aims to discuss about the scientific and technological memory of 
Federal University of Pernambuco (UFPE - Universidade Federal de Pernambuco) 
through photographic records related to University TV (TVU – TV Universitária). These 
records are part of a collection about twenty-five thousand photos on paper which 
document the UFPE history between the years 1946-2010, which is under the custody of 
the Memorial Denis Bernardes. The presented delimitation was made from the subdivision 
into administrative bodies, units that make up the university and owned primarily scientific 
and technological collection in its administrative trajectory. Given the importance of 
educational TV installation in Brazil, as a tool for education - which became essential to 
the operation of the first educational TV installed in Brazil, on November 22nd, 1968, in 
the city of Recife, Pernambuco, Brazil - it is presented the scientific equipment used in the 
dissemination of information from the broadcasting , focusing on the technological 
memory presents in this collection. The methodology is divided into three steps, whose 
goal is to understand the context in which this collection was formed, which include the 
selection of a photographic set, highlighting the equipment and their use by the TV 
University / Recife. Followed by the description of the photographs as collection and 
individual unit as a way of recording the intrinsic and extrinsic information, ending with a 
survey of information through oral history, as well as a newspaper library trying to identify 
the source data. It is expected that this work will contribute to the enhancement and 
preservation of scientific and technological memory present in the universities, but 
destroyed over the years, in addition to intensifying the discussion of photography as 
source and object of research. 

Key words: Scientific and Technological Heritage; Photographic Heritage; TVU; UFPE. 

 

Introdução 

Ao longo dos anos, desde o seu surgimento, no século XIX, a fotografia passou por 

diversas abordagens: como objeto de arte, mimese da realidade, e sua condição de 

documento, concepção que se apresenta nessa abordagem evidenciando que a sua 

apropriação pelas diversas áreas do conhecimento possibilita infinitas interpretações e 

abordagens, este trabalho tem como objetivo discutir acerca da memória científica e 

tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio dos registros 

fotográficos referentes à TV Universitária. Estes registros fazem parte de um acervo que 

se encontra custodiado no Memorial Denis Bernardes (UFPE), com cerca de vinte e cinco 
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mil fotografias em suporte de papel, os quais documentam a história da UFPE entre os 

anos de 1946 a 2010. O recorte apresentado foi feito a partir da subdivisão em órgãos 

administrativos, unidades que compõem a universidade e que detiveram, 

primordialmente, acervo científico e tecnológico em sua trajetória administrativa. Dada à 

importância da instalação da TV Educativa no Brasil, como instrumento para educação1 - 

apresentam-se os equipamentos científicos utilizados para a divulgação das informações 

a partir da radiodifusão, tendo como foco a memória tecnológica presente neste acervo.  

Nessa perspectiva, destaca-se que os acervos de ciência e tecnologia podem ser 

composto por equipamentos, utensílios, instrumentos, aparelhos e documentos de 

pesquisas, e segundo Granato et al. (2003, p. 02) contribuem para o desenvolvimento da 

ciência e tecnologia no país ou mundialmente. Esses bens estão em centros de pesquisa, 

nas escolas técnicas, nas universidades e em museus, constituindo, assim, parte do 

patrimônio cultural de ciência e tecnologia, definido por Granato como sendo:  

Conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, além de 
todos aqueles objetos (inclusive documentos em suporte papel), 
coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das coleções 
biológicas que são testemunhos dos processos científicos e do 
desenvolvimento tecnológico. Também se incluem nesse grande 
conjunto as construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade 
de atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(GRANATO, 2009, p.79, grifo das autoras). 

Destacam-se na tipologia documental supracitada, as fotografias que remetem à 

construção do conhecimento científico e tecnológico. São imagens referentes à uma 

grande diversidade de ações da produção humana, que muitas vezes só se encontram 

registradas na emulsão fotográfica, pois já não existe mais o seu registro material. Nesse 

sentido, destacam-se as imagens da ciência, entre elas, as fotografias médicas e as 

ilustrações científicas, que demonstram a representação de animais, vegetais, anatomia 

humana, história natural, entre outros (OLIVEIRA; CONDURU, 2004, p. 336). 

Ressalta-se que o interesse em preservar o patrimônio de ciência e tecnologia está em 

crescimento e que os profissionais da área da museologia e história da ciência 

identificam as coleções de documentos e artefatos de ciência e tecnologia como 

importantes fontes de informação (VALENTE; HANDFAS, 2012, p.275). 

Ratificando essa ideia, entende-se a fotografia como documento e, portanto, como fonte 

de informação. Nesse aspecto, sobreleva-se a importância da interpretação e 

decodificação dos documentos fotográficos, o que possibilita a percepção do conteúdo 

                                                 
1 Essenciais para o funcionamento da primeira TV Educativa instalada no Brasil, em 22 de novembro de 
1968, na cidade do Recife. 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 
 

 

102 

 

que foi construído visualmente. Para Kossoy (1999, p. 36), toda imagem fotográfica é 

composta por duas realidades: a primeira contempla o que está implícito na 

representação - “toda e qualquer imagem fotográfica contém em si, oculta e 

internamente, uma história: é a sua realidade interior, abrangente e complexa, invisível 

fotograficamente e inacessível fisicamente”, a segunda realidade é o que está 

expressamente demonstrado na emulsão. Assim, o mesmo autor destaca:  

Toda a fotografia que vemos, seja o artefato fotográfico original 
internamente, obtido na época em que foi produzido, seja a imagem dele 
reproduzida sobre outro suporte ou meio [...] será sempre uma segunda 
realidade. O assunto representado configura o conteúdo explícito da 
imagem fotográfica: a face aparente e externa de uma micro-historia do 
passado cristalizada expressivamente (KOSSOY, 1999, p. 37).  

Os registros fotográficos se constituem em suporte para a preservação da memória, 

deste modo, Silva (2007 p. 22, grifo das autoras) sinaliza que “a preservação da memória 

científica brasileira implica a salvaguarda dos registros oriundos da prática científica. Tais 

registros, ou traços, são constituídos de documentos de natureza diversa. São textuais, 

fotográficos, impressos ou virtuais”.  

A metodologia desenvolvida no projeto aqui apresentado é distribuída em três etapas, 

contemplando a seleção de um conjunto fotográfico, evidenciando os equipamentos e o 

uso dos mesmos pela TV Universitária/Recife; seguida da descrição das fotografias como 

coleção e unidade individual, como forma de registrar as informações extrínsecas e 

intrínsecas; finalizando com um levantamento de informações através da história oral, 

como também numa hemeroteca buscando identificar dados de origem. 

Espera-se que a abordagem aqui apresentada contribua para a valorização e 

preservação da memória científica e tecnológica presente nas universidades, mas que ao 

longo dos anos vem se perdendo devido à ausência ou a ineficiência de uma política de 

preservação para o patrimônio universitário, além de intensificar a discussão acerca da 

fotografia como fonte e objeto de pesquisa.  

 

Sobre a TV Universitária 

Enquanto o aparelho de TV obtinha um crescimento contínuo e alto no Brasil, no final da 

década de 1960, estando na lista dos 10 países com o maior número de aparelhos, outro 

número que se fazia alto por todo o país era o de analfabetismo, atingindo 50% da 

população da época. Na busca pela solução do segundo marco, o primeiro se fez um 

meio para tal, ao ser desenvolvido um projeto de canal de TV com foco em transmissões 

que abordavam educação e cultura. De acordo com Angeiras (2015, p. 48), a 
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possibilidade de visualização de imagens colocava a TV em uma posição de 

superioridade quando em comparação com o rádio.  

A primeira TV educativa do Brasil, TV Universitária-Recife, foi inaugurada no dia 22 de 

novembro de 1968 (ANGEIRAS, 2015, p. 54). Como um exemplo de radiodifusão 

educativa, ainda segundo Angeiras (2015, p. 54), a TVU foi desenvolvida para ser um 

serviço destinado à transmissão de produtos educativo-culturais que, além de trabalhar 

simultaneamente com os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, visava à  

formação para o trabalho, a educação permanente, além de englobar as atividades de 

exposição educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional.  

O desenvolvimento do projeto da TV Universitária se dá no pioneirismo de Manoel 

Caetano Queiroz de Andrade, esse que, segundo Angeiras (2015, p.76-77), se 

encontrava empolgado com o uso de vídeos para o ensino de Artes e Ofícios, sendo essa 

prática defendida pela professora Fernanda Ferracini em sua tese “Como Ensinar 

Desenho pela Televisão”, apresentada no I Congresso Brasileiro de Professores de 

Desenho, em Outubro de 1963.  

Com o intuito de compreender o processo de instalação e inauguração da TV 

Universitária, iniciado em 1963 culminando em 1968 com sua inauguração, destacam-se 

alguns dos eventos que marcaram esses cinco anos de preparação e funcionamento da 

referida instituição. 

Conforme destaca Angeiras (2015, p.77), no ano de 1963, quando ocorreu o I Congresso 

Brasileiro de Professores de Desenho, já se apresentava a ideia do projeto de uma TV 

Universitária, na cidade do Recife, situação demonstrada pelo interesse de Manoel 

Caetano Queiroz de Andrade2 em participar do projeto. Contudo, é no ano de 1964 que 

as iniciativas se tornam mais sistemáticas. Neste mesmo ano, a Universidade passava 

por um processo de Reforma Universitária, promovendo mudanças tanto do ponto de 

vista burocrático com de infraestrutura, a exemplo da instalação de novas unidades 

administrativas. O então reitor Murilo Guimarães era muito sensível à possibilidade de um 

canal educativo na UFPE, fato que pode ser comprovado a partir da submissão de uma 

proposta para tal feito, ao Conselho Universitário da Instituição de Ensino Superior - IES. 

Depois de opiniões divergentes entre os membros do Conselho, foi elaborado um ofício e 

encaminhado ao Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL (ANGEIRAS, 2015, 

p.78). 

                                                 
2 Manoel Caetano Queiroz de Andrade, catedrático em Geometria Descritiva e projetista das Escolas de 
Engenharia e de Belas-Artes da UFPE; foi o primeiro diretor da TV Universitária do Recife. 
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Em 1965, cria-se uma comissão para os encaminhamentos da futura implementação da 

TV Universitária, com objetivo de atender às exigências encaminhadas pelo CONTEL 

para posterior submissão do projeto finalizado. A concretização do desejo e sonho dos 

administradores da UFPE passa por uma definição decisiva no ano de 1966, quando o 

general Taunay Drumond Coelho dos Reis concede à UFPE a autorização para o 

funcionamento da Televisão Universitária. Nesse mesmo ano, o contrato é assinado entre 

as duas instituições (Conselho Nacional de Telecomunicações e a Universidade Federal 

de Pernambuco) (ANGEIRAS, 2015, p.79). Com a finalização dos procedimentos 

burocráticos (autorização e assinatura de contrato), passa-se a pensar na compra de 

equipamentos e na cessão do espaço físico onde passaria a funcionar a Televisão. Em 

relação aos equipamentos, três empresas estavam inscritas para sua venda, a saber: 

Toshiba, Pye Co., Marconi e Mesbla, ficando a primeira responsável pelo fornecimento e 

montagem dos aparelhos necessários para a estação de TV (ANGEIRAS, 2015, p.79).  

A cessão do espaço foi realizada no ano de 1967, com a localização na Avenida Norte, 

no Bairro de Santo Amaro. Por essa área pertencer, anteriormente, ao Exército Brasileiro 

e necessitar mudança de titularidade e transferência do Ministério da Guerra para o 

Ministério da Educação, o processo levou 8 meses de duração (de maio de 1966 à 

janeiro de 1967) (ANGEIRAS, 2015, p.82). 

O ano de 1968 premia todos os esforços que foram empreendidos para o funcionamento 

da TV Educativa, na UFPE. Os aparatos técnicos, entre eles, câmeras, antenas e 

transmissores, chegaram pelo Porto do Recife, vindos do Japão. Entre os meses de julho 

a novembro são realizadas experimentações e no dia 22 de novembro de 1968 é 

inaugurada a primeira TV Educativa do Brasil (ANGEIRAS, 2015, p.85-86). 

 

Metodologia 

A pesquisa aqui apresentada se encontra inserida no projeto “Imagens fotográficas: 

olhares sobre a história da UFPE”, cujo objetivo foi o desenvolvimento de ações de 

conservação e organização documental para o acervo fotográfico custodiado pelo 

Memorial Denis Bernardes. De maneira geral, as etapas contempladas no 

desenvolvimento do referido projeto foram: arrolamento, conservação preventiva3 

(higienização, acondicionamento, armazenamento) e organização documental.  

                                                 
3  Por não se constituir no objetivo da discussão apresentada essa etapa não será detalhada. Para maiores 
informações consultar: (SANTOS; RIBEIRO, 2014, p.143-152). 
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De acordo com Santos e Marques (2015, p.06), “organização documental consiste na 

elaboração de documentos secundários que contemplem as informações contidas nos 

documentos primários”, de maneira que haverá uma transmutação de uma linguagem 

visual para uma representação textual, a partir do detalhamento da informação fotográfica 

e sua decodificação. Nesse sentido, para Carvalho et al  (2002, p.18), “a organização 

envolve atividades sistemáticas de levantamento, seleção e compilação de informações 

referentes a um conjunto ou a um determinado documento em instrumento apropriado. A 

finalidade é criar formas adequadas de acesso e controle do acervo”. A seguir, será 

exibido o procedimento adotado para a organização da informação fotográfica. 

 

Organização da informação fotográfica 

O processo de organização da informação, do acervo fotográfico, em curso, no âmbito do 

projeto referenciado anteriormente, pode ser dividido em duas etapas:  

- a que recolhe as informações gerais, sendo estas organizadas em um formulário que foi 

denominado de localização e identificação, com o objetivo de sistematizar as informações 

referentes à localização física e informações técnicas como pode ser visualizado, no 

Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1- Formulário de localização e identificação do conjunto fotográfico 

 Nº da caixa: número atribuído a cada uma das caixas destinadas ao 
acondicionamento dos envelopes. 

Unidade administrativa: Nome da instituição que possui a custodia e a que produziu o 
conjunto fotográfico 

Categoria: A(s) categoria (s) constante (s) na caixa de acondicionamento, bem 
como o número de registro de cada imagem. 

Quantidade de fotos: Quantificação total das fotografias armazenadas na Caixa. 

Dimensão do suporte: Tamanho: altura e largura do conjunto fotográfico. 

Coloração: A cor das imagens: branco e preto, sépia e/ou colorida. 

Formato: A apresentação da fotografia: retrato ou paisagem, bem como o 
registro dos números de registro para cada um dos formatos. 

Observações: Informações não contempladas no campo anterior. Destina-se a 
compreensão da organização da caixa. 

Fonte: (SANTOS, RIBEIRO, 2014, p. 148) 

- a que recolhe as informações específicas de cada fotografia, organizadas no formulário 

descritivo4. Nesse aspecto, retoma-se o conceito de Kossoy (1999) sobre as realidades 

                                                 
4 Este procedimento do trabalho foi fundamentado na pesquisa de mestrado desenvolvida por uma das 
autoras. Para mais informações consultar: SANTOS, Ana Cláudia de Araújo. Documentação de acervos 
fotográficos: aspectos memoriais existentes nos retratos dos reitores da Universidade do Recife/Federal de 
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da imagem fotográfica. O formulário utilizado para a coleta dos dados contempla um 

conjunto de informação intrínseca - segunda realidade, e um conjunto de informação 

extrínseca - primeira realidade. De maneira que se encontra organizado como 

apresentado no Quadro 2, a seguir.  

Quadro 2 - Proposição de metadados para descrição de arquivos fotográficos. 

Dados 
Administrativos  

 

código, tipo código, código(s) relacionado(s), denominação, local de 
guarda, guia de recolhimento, data recolhimento, difusão, nome do 
arquivista e data da descrição. 

Dados de 
Proveniência  

fundo, grupo, série, dossiê, item, nota explicativa 

Dados Técnicos 
do Suporte 

 

data do processamento, fotógrafo, tradição documental, nitidez, polaridade, 
dimensão, cromia, formato e material, conservação. 

Dados da Imagem 

 

título, tipo do título, nome(s) personagem(ns), local, data, dimensão 
expressiva, conteúdo informacional e termos relacionados à imagem  

Fonte: (PAVEZI; FLORES; PEREZ, 2009, p. 08). 

 

Os dados levantados e organizados contemplam quatro conjuntos de informação, assim 

especificados:  

1) Os dados administrativos constituem informações de controle administrativo e de 

guarda, do conjunto fotográfico. São referentes aos códigos, local e produção de cada 

fotografia, bem como o seu local de guarda e o responsável pela coleta das informações.  

2) Os dados de proveniência, fundamentados a partir dos princípios da Arquivologia, com 

ênfase no da proveniência, em que cada documento deve ser organizado de acordo com 

a unidade que a produziu, que pode ser assim relacionada: instituição responsável pela 

produção e guarda de todo o acervo, setor da instituição encarregado pela produção, a 

unidade administrativa a que se refere à fotografia e uma nota explicativa, com a 

descrição das fotos (informação extrínseca, primeira realidade).  

3) Os dados técnicos do suporte são as  informações relacionadas a composição formal 

de cada fotografia (essas já foram coletadas, para o preenchimento do formulários de 

localização, sendo necessário, apenas, sua transferência para o formulário descritivo 

(coloração, material, dimensão, etc.).  

                                                                                                                                                    
Pernambuco (1946 –1971).  Recife, 2014.  Dissertação (Mestrado), Programa de Pós Graduação em Ciência 
da Informação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. Orientador: Lourival Pereira Pinto. 
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4) Finalizando o processo de organização descritiva, os dados da imagem contemplam 

informações referentes ao ano da imagem, local, título (sendo possível a atribuição por 

quem a descreve, sempre relacionado com o conteúdo extrínseco), nome de 

personagens e, por fim, a descrição do que está representado na imagem (informação 

intrínseca, segunda realidade), juntamente com termos relacionados ela, que se 

constituem numa representação com a elaboração de palavras-chave. 

Para fundamentar a discussão acerca da fotografia enquanto documento de ciência e 

tecnologia, foram selecionadas duas fotografias que fazem parte do dossiê que foi 

intitulado e classificado como Patrimônio de Ciência e Tecnologia5. As fotos são 

referentes às décadas de 1960 e 1970 e demonstram o funcionamento da TV 

Universitária. Com o objetivo de identificar e contextualizar as fotografias selecionadas foi 

realizada uma visita na TV - setembro de 2016, que possibilitou coletar uma gama de 

informações referentes a um acervo até então desconhecido, bem como, a não mais 

existência ou degradação de alguns outros equipamentos que se encontravam 

representados nas fotografias selecionadas. Nesse sentido, as imagens que compõem 

este texto são as do próprio acervo, que estão no Memorial Denis Bernardes, como 

também as fotos que foram realizadas durante a visita.  

 

 

                                                 
5 Devido ao interesse na temática de Patrimônio de Ciência e Tecnologia, foi realizada uma seleção de fotos, 
dentre às vinte e cinco mil fotografias, que se representa a produção do conhecimento científico e tecnológico 
da Universidade Federal de Pernambuco, presente em todas as suas unidades administrativas, como 
Centros Acadêmicos, Pró-reitorias e Órgãos Suplementares, esta unidade foi a que iniciou o processo 
referenciado.   
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Dados Administrativos 

Código: BR UFPE PF PCC&T NTVRU 163 

Dimensão do item: 194 

Local de guarda: Memorial Denis Bernardes (Caixa 3D) 

Data do recolhimento: 2013 

Descrito por: Geovana Torres 

Data da descrição: 25/8/2016 

Dados de Proveniência 

Fundo: UFPE 

Grupo: TV Universitária. 

Série: Núcleo de TV e Rádio Universitárias 

Subsérie: Eventos  

Dossiê: Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia 
Nota Explicativa: A primeira TV educativa do Brasil, TV Universitária-Recife, foi inaugurada 

no dia 22 de novembro de 1968, como um exemplo de radiodifusão 
educativa. A partir da afirmação de Angeiras (2015, p. 54), a TVU foi 
desenvolvida para ser um serviço destinado à transmissão de educativo-
culturais, que além de trabalhar simultaneamente com os sistemas de 
ensino de qualquer nível ou modalidade, visava à educação básica e 
superior, a formação para o trabalho, a educação permanente, além de 
englobar as atividades de exposição educacional, cultural, pedagógica e de 
orientação profissional. 
A câmera orticon tinha uma especificidade em relação a qualidade da 
imagem. A que consta registrada na foto, da marca Toshiba, possuía 
quatro lentes o que lhe conferia uma excelente profundidade.  

Dados Técnicos do Suporte 

Fotógrafo: Não identificado - Autoria Institucional da Divisão de Cinema da TVU 

Denominação: Fotografia 

Tradição documental: Original 

Material: Papel e Prata 

Dimensão do suporte: 12x18cm 

Cromia: Preto e Branco 
Inscrições: Consta no verso da fotografia a seguinte inscrição: "Orticon Cãmara; TV 

Universitária". 
Conservação: Foi realizado um procedimento de conservação preventiva, através de 

higienização mecânica com utilização de pó de borracha. O 
acondicionamento e armazenamento foram realizados em envelope e 
caixa isentos de ácidos e de pH neutro. 

Dados da Imagem 

Título da imagem: Gravação de programa 

Título atribuído: [x ] Sim       [  ] Não 

Data da imagem: Década de 1970 

Local da imagem UFPE – NTVRU 

Personagens: Não identificado 

Termos relacionados: Câmera Orticon; Toshiba; Gravação de programa. 
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Conteúdo informacional:  
Fotografia do estúdio da TV Universitária, canal 11, no Recife. Visualiza-se, ao centro, operador de 
câmera manuseando uma câmera de televisão orticon, da marca Toshiba que contém na lateral a 
logomarca da TVU. Ao fundo, no lado esquerdo, vê-se uma lâmpada acesa. Ao lado direito, em 
cima de um suporte encontra-se um monitor de marca não identificada. Atrás dele, encontra-se 
uma pessoa com um dos braços erguidos e um dedo apontando para cima.  

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a indústria de radiodifusão norte americana 

concentrou seus esforços na indústria televisiva. Muitas empresas voltaram suas 

produções para os equipamentos de televisão, entre eles tubos e peças que comporiam 

esses equipamentos. Nesse aspecto, destacam-se os tubos de imagem orticon, cuja 

funcionalidade era aumentar a sensibilidade da câmera e eliminar a grande quantidade 

de luz para a produção de programas televisivos. A sua introdução No sistema de 

televisão ocorreu no ano de 1945 (SQUIRRA, 1995, p. 24). 

Passa-se a consumir e construir equipamentos cada vez mais eficazes e modernos para 

a captação da imagem em movimento, como destaca Cobb no trecho a seguir: 

O Television Center utiliza as mais modernas câmaras de imagem 
Orticón, dispondo do mais nôvo tipo de lentes Zoom um dispositivo que 
dá uma impressão de distâncias diferentes sem distorcer a imagem. 
Armações mecânicas com rodas de borracha permitem que as câmaras 
se movam lenta e suavemente. Muitas são montadas em hastes móveis 
ou guindastes. Os microfones são habitualmente montados em hastes. 
Há pouco tempo testou-se, com absoluto êxito, um novo cabo de 
microfone direccional para captar sons individuais (COBB, 1962, p.02).  

Ratificando a ideia anteriormente apresentada, em relação à utilização de equipamentos 

com excelentes resultados de precisão, referencia-se a utilização dos tubos de imagem 

Orticon para observações astronômicas em Marte, por uma empresa de televisão 

britânica (LUTA DEMOCRATICA, 1956, p.03). 

Embora o tubo de imagem Orticon possibilitasse melhoras na qualidade da imagem a ser 

transmitida, a sua durabilidade era muito baixa e seu custo muito alto. Nesse sentido, o 

aparelho de TV tinha que ser renovado constantemente e os custos eram altos, como 

consta na Revista do Rádio: 

O “orticon” tem apenas 600 horas de vida – e a sua substituição, com as 
restrições de importação, é qualquer coisa de astronômico. Para dar uma 
idéia, mais nítida, já que falamos de um comercial ao “vivo”, para que êle 
esteja em seu vídeo durante um minuto, são mobilizados duas câmaras, 
com os respectivos cameraman, dois auxiliares de câmara, um diretor de 
estúdio, um diretor de TV, um contra-regra, um estúdio, um cenógrafo 
um contra-regra e, finalmente, a garota-propaganda, que estudou e 
decorou a mensagem comercial e foi ensaiada pelo diretor do 
departamento (REVISTA DO RÁDIO, 1959, p.52). 
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Além da câmera Orticon, a TV Universitária Recife dispunha de uma sala de controle 

geral, controle máster, onde todo o processo de transmissão e programação que seria 

televisionado era produzido. Nessa sala, constam mesa de áudio, controle de som e 

edição de imagens. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Administrativos 

Código: BR UFPE PF PCC&T NTVRU 185 

Dimensão do item: 194 

Local de guarda: Memorial Denis Bernardes (Caixa 2A) 

Data do recolhimento: 2013 

Descrito por: Marília Bivar 

Data da descrição: 2/9/2016 

Dados de Proveniência 

Fundo: UFPE 

Grupo: TV Universitária. 

Série: Núcleo de TV e Rádio Universitárias 

Subsérie: Laboratório 

Dossiê: Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia 
Nota Explicativa: A primeira TV educativa do Brasil, TV Universitária-Recife, foi 

inaugurada no dia 22 de novembro de 1968, como um exemplo de 
radiodifusão educativa. A partir da afirmação de Angeiras (2015, p. 54), 
a TVU foi desenvolvida para ser um serviço destinado à transmissão de 
educativo-culturais, que além de trabalhar simultaneamente com os 
sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, visava à 
educação básica e superior, a formação para o trabalho, a educação 
permanente, além de englobar as atividades de exposição educacional, 
cultural, pedagógica e de orientação.  
A sala de controle máster é o local onde toda a programação do que 

1 

2 

Controle de 

iluminação 

Controle de 

som  
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será exibido acontece, com controles das imagens, áudio e iluminação 
que será transmitido a partir do estúdio. Nessa foto, o Estúdio B, está 
localizado na sala a frente para onde estão olhando as duas pessoas.   

Dados Técnicos do Suporte 

Fotógrafo: Não identificado - Autoria Institucional da Divisão de Cinema da TVU 

Denominação: Fotografia 

Tradição documental: Original  

Material: Papel e Prata 

Dimensão do suporte: 12x18cm 

Cromia: Preto e Branco 
Inscrições: Consta no verso da fotografia a seguinte inscrição: "TV universitaria (a 

palavra universitária esta riscada); "Canal 2; Contrôle Geral" (palavras 
riscadas de caneta); "Audio" (Escrito a caneta); "9 de altura; 13 1/2 
Cent. de largura; L-30; Jornal Universitario" (Escrito a lápis). 

Conservação: Foi realizado um procedimento de conservação preventiva, através de 
higienização mecânica com utilização de pó de borracha. O 
acondicionamento e armazenamento foram realizados em envelope ph 
neutro e caixa acid free. 

Dados da Imagem 

Título da imagem: Sala de controle máster 

Título atribuído: [ X ] Sim       [  ] Não 

Data da imagem: Década de 1970 

Local da imagem Estúdio da TV Universitária da UFPE. 
Personagens: Não identificados 

Termos relacionados:  
TV Universitária; NTVRU; Rádio Universitárias 

Conteúdo informacional: 
Fotografia da sala de controle máster da TV Universitária do Recife, canal 11. Visualizam-se 
revestimento em azulejo, com três luminárias aparentes no teto e tubulação de ar condicionado 
central. Notam-se também duas pessoas, não identificadas, ao centro, uma delas de braços 
cruzados observando alguma situação. À frente dessas pessoas encontra-se o equipamento de 
controle de som, em forma de cubo, com uma elevação na parte superior, com alguns fios e 
microfone aparentes. Ao lado esquerdo, das pessoas, visualiza-se a mesa de controle de 
imagem e uma caixa de som elevada com haste. Ao fundo da sala encontra-se a mesa de 
iluminação.  

 

Não se constitui objetivo da presente pesquisa uma abordagem da TV no momento atual, 

entretanto, faz-se necessária uma referência à situação do patrimônio de ciência e 

tecnologia, que ainda se encontra na TV Universitária Recife. Nesse contexto, a TV 

Universitária para o seu funcionamento, em 1968, dispunha de bons equipamentos e de 

excelente tecnologia, como as duas câmeras Orticon, uma delas mostrada, 

anteriormente, e cerca de 370 funcionários para a realização das atividades necessárias 

ao seu funcionamento. Ambas as câmeras ainda se encontram, atualmente, na TVU: 

uma na entrada principal da TV, exposta em um tripé, e outra no antigo Estúdio B. A da 

marca Canon, diante das condições em que está exposta, apresenta bom estado de 
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conservação, contudo, a da marca Toshiba só apresenta fragmentos, pois foi 

desmontada. Além dos aparatos técnicos supracitados, também se destaca, a sala, onde 

era realizado todo o planejamento da exibição do que iria ao ar, ao vivo, a sala de 

controle máster, que se encontra de maneira similar à da década de 1960.  A seguir, são 

apresentadas algumas imagens dos mesmos equipamentos que se constituíam objeto do 

estudo em tela. 

 

 

 

  

Foto 01- Câmera orticon de vídeo - Acervo Núcleo de Rádio 
e Tv Universitárias. Foto: Ana Cláudia Santos. 

Setembro/2016. 
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Foto 03- Tripé da Câmera orticon de vídeo, e outras câmeras utilizadas na 
TVU. Acervo Núcleo de Rádio e Tv Universitárias. Foto: Ana Cláudia Santos. 

Setembro/2016. 

Foto 02- Câmera orticon de vídeo – Acervo Núcleo de Rádio e Tv 
Universitárias. Foto: Ana Cláudia Santos. Setembro/2016. 
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Nota-se que a localização do controle de iluminação continua no mesmo lugar, quando 

da realização do registro fotográfico na década de 1970. Ao entrar na sala, é possível 

visualizar o Estúdio B, onde era realizada toda a programação da TVU e que, atualmente, 

por causa de infiltrações no teto, se tornou um depósito, inclusive para a guarda de 

equipamentos que não são mais utilizados, como os expostos, nas fotografias anteriores.  

Além dos aparatos técnicos que foram aqui apresentados, a TV Universitária do Recife, 

ainda possui outros acervos de ciência e tecnologia, como a moviola (mesa de montagem 

onde era realizada a edição manual dos filmes, com a seleção, o corte e montagem do 

que seria exibido), o telecine, um osciloscópio (utilização para a medição de frequência), 

geradores e transformadores (esses localizados em uma subestação que está 

desativada, e não foi possível visualizá-los, mas enfatiza-se que não estão em boas 

condições de guarda).6 

A situação apresentada acima denota uma realidade que se apresenta em algumas 

instituições detentoras do patrimônio de ciência e tecnologia, entre elas, as 

universidades, que em alguma medida apresentam dificuldades em relação à 

preservação desses bens. Nesse sentido, Granato destaca:  

                                                 
6 Essas informações foram fornecidas pelos os funcionários da TVU quando da visita à referida instituição.6 

Foto 04 - Sala de controle máster. Acervo Núcleo de Rádio e Tv Universitárias. 
Foto: Ana Cláudia Santos. Setembro/2016. 

Controle de iluminação 
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Cabe ressaltar que as universidades são, potencialmente, grandes 
fontes do patrimônio de C&T, onde poderiam se incluir também objetos e 
instrumentos de ensino. Instituições que têm por função preservar esses 
acervos são raras e têm um trabalho árduo, em função da escassez de 
financiamentos e de profissionais capacitados (GRANATO, 2009, p. 87). 

O patrimônio de ciência e tecnologia está em constante descoberta e formulação, 

principalmente pela dificuldade na sua identificação e o risco real de que os objetos de 

ciência e tecnologia sofrem com o descarte provocado pela modernização de 

equipamentos, e, em sua maioria não tem seu valor reconhecido (GRANATO; et al., 

2003, p. 01). 

Ainda de acordo com Granato (2009, p. 79), a preservação do patrimônio cultural de 

ciência e tecnologia é importante para o estudo e pesquisa da natureza científica e 

tecnológica, para a compreensão da ciência e da tecnologia nos processos de 

modernização e na história cultural de um país.  

 

Considerações finais 

A discussão aqui apresentada enfatiza a importância da fotografia enquanto documento e 

como este se constitui em suporte para preservação da memória da ciência e tecnologia, 

uma vez que, em alguns casos, os documentos tridimensionais não existem mais ou já 

estão muito degradados. Nesse sentido, um dos registros de sua existência é a 

informação visual. Assim, é necessário que esses suportes visuais também sejam 

organizados, preservados e conservados para a valorização da memória da ciência e 

tecnologia presente nas universidades e nas instituições de memória.  

Em relação ao próprio desenvolvimento da pesquisa com a utilização de documentos 

fotográficos, algumas considerações se fazem necessárias, entre elas, a dificuldade da 

identificação dos retratados. Nas fotografias selecionadas para a exposição em tela, 

nenhuma identificação foi possível, pois os funcionários da TV Universitária da época em 

que as imagens foram realizadas já se aposentaram ou infelizmente já faleceram. Esse 

aspecto ficou comprometido e demanda uma atividade futura de levantamento em outras 

unidades administrativas da UFPE, para uma possível identificação. Constata-se também 

a necessidade de uma postura crítica em relação às informações constantes nos versos 

das fotografias, uma vez, que nem sempre estão corretas, mas elas se constituem em 

pistas, e iniciam o caminho a ser percorrido. 
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Resumo 

Os cursos de engenharia no estado de Pernambuco têm seu início no ano de 1895 com a 
criação da Escola Superior de Engenharia. Como primeira instituição da região norte-
nordeste e quarta do Brasil deste gênero, desempenhou um papel relevante no cenário 
da formação de engenheiros. Desde sua fundação tem acumulado em diferentes espaços 
um conjunto significativo de objetos que dialogam com as experiências de ensino e 
pesquisa destes profissionais. Distribuídos no Museu de Minerais e Rochas, Museu da 
História da Topografia e Engenharia Cartográfica, Memorial da UFRPE, Conjunto de 
objetos da Escola Politécnica de Pernambuco - POLI e Conjunto de objetos da 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, materializam o esforço de ações 
individuais que merecem a devida atenção. Nosso exame, neste artigo, enfocará o 
desenvolvimento de atividades no Museu de Minerais e Rochas. Seu esforço e recentes 
progressos, identificados em atividades de preservação, comunicação e pesquisa de 
suas atividades, nos auxilia a refletir a salvaguarda de acervos em universidades e do 
papel desta no cumprimento de suas finalidades, no que tange à preservação de sua 
produção cultural. Visamos com esta reflexão fornecer um olhar para iniciativas que 
possam contribuir na construção de uma política de preservação da cultura material 
produzida no âmbito das universidades.  

Palavras-chave: Universidade; Preservação; museus; política. 
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Abstract 

Engineering courses in the state of Pernambuco have its beginning in 1895 with the 
creation of the Superior Engineering School. As the first institution of the north-northeast 
region of Brazil and fourth of this kind played a role in the setting of training engineers. 
Since its foundation has accumulated in different areas a significant number of objects 
that dialogue with the teaching experiences and research of these professionals. 
Distributed in Minerals and Rocks Museum, Museum of the History of Surveying and 
Cartographic Engineering, UFRPE Memorial, set of objects of the Polytechnic School of 
Pernambuco - POLI and set of objects of the Catholic University of Pernambuco - 
UNICAP materialize the effort of individual actions that deserve due attention. His effort 
and recent developments identified in conservation, divulgation and research of activities 
helps us to reflect safeguard collections in universities and the role of the implementation 
of its purposes, regarding the preservation of their cultural production. We aim with this 
reflection offer a look at initiatives that can contribute to building a policy of preservation of 
material culture produced within the universities. 

Key-words: University; Preservation; Museums; Policies. 

 

Introdução 

O presente artigo discute o desenvolvimento de atividades realizadas no Museu de 

Minerais e Rochas, instituição vinculada ao Departamento de Geologia, Centro de 

Tecnologia e Geociências, da Universidade Federal de Pernambuco. Refletiremos sobre 

o patrimônio cultural da ciência e tecnologia, a partir deste espaço, pensando que a 

análise de suas ações pode oferecer ferramentas de gestão, valorização e 

reconhecimento desta categoria patrimonial. 

Resultados gerais do projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico 

Brasileiro, obtidos a partir do levantamento de conjuntos de objetos de C&T, identificaram 

a existência de mais de 30.000 objetos que revelam experiências sociais, econômicas, 

políticas e culturais do fazer da ciência e da tecnologia no Brasil. Deste total, 14.100 

estão depositados em instituições de ensino superior, 1.959 em instituições de pesquisa, 

14.701 em instituições museológicas e 2.198 em instituições de ensino médio 

(GRANATO; MAIA; SANTOS, 2014, p.10). 

Esses dados indicam que 42% dos objetos encontrados estão em instituições de ensino 

superior que, em muitos casos, pela falta de políticas de preservação, aquisição e 

descarte de acervo apresentam um alto risco de perda. Perceber estratégias de 

organização e fomento de atividades, a articulação com políticas de preservação, 

participação em políticas institucionais e editais públicos é de fundamental importância 

para permitir a salvaguarda dos acervos relacionados. O olhar atento e o 

amadurecimento institucional podem fornecer dados para uma política de gestão tão 

desejada a estes espaços. 
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Na UFPE identificam-se sete espaços que apresentam conjuntos de objetos da ciência e 

tecnologia de relevância cultural: Museu da História da Topografia e da Engenharia 

Cartográfica, Museu de Minerais e Rochas, Museu de Ciências Nucleares, Memorial da 

Medicina de Pernambuco, Herbário Virtual da UFPE, Memorial da Enfermagem e Museu 

da Oceanografia (ARAÚJO, 2014). 

Destes espaços, escolhemos o Museu de Minerais e Rochas para uma análise mais 

detalhada, por se tratar de uma das unidades museológicas mais antigas da 

Universidade Federal de Pernambuco, herdeira de acervos de dois museus criados na 

década de 1950, um no Instituto de Geologia e outro na Escola de Geologia do Recife. 

 

Política de preservação do Patrimônio Cultural de C&T 

O Patrimônio Cultural de C&T é formado por bens materiais que possuem valor simbólico 

atribuído em grande medida pela comunidade científica e/ou por profissionais do campo 

do patrimônio que atribuem valores e visualizam nesses objetos referências culturais que 

merecem ser preservadas. Esta categoria do patrimônio materializa diversos estágios de 

produção e desenvolvimento dos grupos humanos. A musealização de objetos da ciência 

e tecnologia pode ao mesmo tempo oferecer “modos de conhecer” da sociedade, como 

também possibilita a divulgação de tecnologias e do próprio conhecimento científico 

(RIBEIRO, 2013). 

Parcela destes elementos é representada nas universidades através de objetos, ou 

melhor, bens materiais, como os equipamentos e maquinarias que são ou foram 

utilizados pelo corpo funcional para execução das atividades de pesquisa e ensino. Outra 

parcela com igual peso na constituição universitária são os bens intangíveis - ou 

imateriais, representados pelos costumes, processos e práticas que circulam em sua 

estrutura, atingindo aqueles que ali participam de seu cotidiano. Lourenço e Wilson 

(2013, p.3) enumeram aquilo que pode ser incluído na categoria patrimônio cultural de 

C&T:  

It includes human-made buildings and landscapes of historical 
significance, such as astronomical and geophysical observatories, 
meteorological stations, laboratories, and botanical gardens. But it also 
includes herbaria, fossils, bones, eggs, pollens, wax and teaching 
models, minerals, rocks, meteorites, scientific instruments of all types, 
soil samples, animals, plants and seed, tissue and DNA banks, among 
many others. Scientific heritage is multilayered and it includes scientific 
heritage of historical value (LOURENÇO; WILSON, 2013, p.3). 
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Granato (2009) aponta a necessidade de se identificar esses conjuntos de objetos de 

valor histórico. Nas palavras do autor, podemos definir o patrimônio cultural de C&T como 

aquele relativo ao: 

conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, além de 
todos aqueles objetos (inclusive documentos em suporte papel), 
coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das coleções 
biológicas que são testemunhos dos processos científicos e do 
desenvolvimento tecnológico. Também se incluem nesse grande 
conjunto as construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade 
de atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(GRANATO, 2009, p. 79). 

Esta definição ampara-se em uma diferenciação entre ciência e tecnologia, “a ciência 

está muito relacionada ao mundo das ideias e conceitos; enquanto a tecnologia 

relaciona-se à prática, à solução de problemas práticos” (GRANATO, 2009, p. 79), que, 

contudo, nem sempre é clara quando são realizadas pesquisas de campo, em que é 

necessário identificar e selecionar objetos, atribuindo-lhes, muitas vezes pela primeira 

vez, valores que os inserem como patrimônio cultural. 

A preocupação com esta categoria tem seu primeiro destaque, a partir da Carta de 

Atenas de 1931 que, em sua segunda sessão, expõe que um dos objetivos da 

conferência Internacional que gerou a Carta era “proteger os monumentos de interesse 

histórico, artístico ou científico, pertencente às diferentes nações” (CARTA DE ATENAS, 

1931, p.01). Denota-se o interesse internacional na proposição de instrumentos políticos 

de preservação do patrimônio cultural, dentre eles o da ciência. 

Em 1964, por ocasião da 13a Conferência Geral da UNESCO, foi elaborada a 

Recomendação de Paris1. Em seu primeiro artigo ela propõe uma definição de bens 

culturais e coloca as “coleções científicas” no rol dos bens a serem preservados pelas 

nações. Em 1968, na mesma cidade, na 15a Conferência Geral da UNESCO, definiu-se 

em seu artigo I, alínea b, como bem cultural imóvel: “sítios arqueológicos, históricos ou 

científicos, edificações ou outros elementos de valor histórico”2. Soma-se a este, o artigo 

III, que na alínea b faz menção à necessidade de dotações orçamentárias para o 

patrimônio imóvel científico. 

Ainda em solo francês, teremos em 1970 a Convenção relativa às medidas de proteção a 

serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de 

                                                           

1Recomendação de Paris, 1964. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201964.pdf>. Acesso 
em: 05 ago. 2016. 
2Recomendação de Paris, 1968. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201968.pdf>. 

Acesso em: 07 ago. 2016. 
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propriedades ilícitas dos bens culturais3. Para fins desta convenção, destacamos para 

nosso estudo: 

b) os bens relacionados com a história, inclusive a história da ciência e 
da tecnologia, com a história militar e social, com a vida dos grandes 
estadistas, pensadores, cientistas e artistas nacionais e com os 
acontecimentos de importância nacional;  
(....) 

h) manuscritos raros e incunábulos, livros, documentos e publicações 
antigos de interesse especial (histórico, artístico, científico, literário etc.), 
isolados ou em coleções (CONVENÇÃO DE PARIS, 1970). 

É importante apontar que este foi o primeiro documento internacional que trouxe à tona 

tanto a ciência como a tecnologia, ressaltando o papel da história para estes conceitos e 

a participação dos indivíduos no processo de significação dos bens culturais. Por outro 

lado, ainda temos na alínea h, a valorização das fontes documentais de caráter científico, 

dentre os bens necessários de serem protegidos. 

Os debates continuam presentes na conferência da UNESCO, na sua 17a Reunião 

realizada em Paris no ano de 19724. Neste documento, temos apresentada a definição do 

que pode ser considerado patrimônio cultural: 

Os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura e pintura ou de 
pinturas monumentais, elementos ou estruturas de natureza 
arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de elementos, que tenham 
um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 
da ciência. 
Conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude 
de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor 
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. 
Lugares notáveis: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 
natureza, bem como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, que 
tenham valor excepcional do ponto de vista histórico, estético ou 
antropológico (PARIS, 1972). 

No cenário de debates sobre o patrimônio Mundial, Cultural e Natural, o tema da ciência 

é novamente apresentado e entendido na perspectiva da integralidade. O Brasil é um dos 

países que adere à esta convenção. Sua adesão no país está registrada no decreto lei nº 

80.978 de 12 de dezembro de 19775. 

                                                           

3Convenção de Paris, 1970. Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2010/01/unesco_convencao.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2016. 
4 Convenção para proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Paris%201972.pdf>. Acesso 
em: 11 ago. 2016. 
5 Lei nº 80.978 de 12 de dezembro de 1977. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/DecretoLei_n_80.978_de_12_de_dezembro_de_1977.pdf>.  

Acesso em: 11 ago. 2016. 
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No início da década seguinte, elabora-se na Austrália a Carta de Burra6, desenvolvida por 

ocasião do encontro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS.  Este 

documento em seu artigo I dispõe sobre o “termo de significação cultural que designará 

valor estético, histórico, científico e cultural” (BURRA, 1980), salientando-se ainda a 

necessidade de preservação do legado científico às gerações futuras. 

Em 1988, com o processo de redemocratização, o Brasil elabora a nova constituição7. 

Neste documento, está prevista a proteção ao Patrimônio Cultural de C&T, abrangendo 

desde criações, dispostas em objetos, documentos, edificações relacionadas a conjuntos 

naturais ou construídos pelo homem. Percebido nesta perspectiva, a categoria de 

patrimônio eleita para nossa discussão encontra-se contemplada na carta magna. 

No entanto, ao nos determos nos livros de tombo8, no qual os patrimônios estão inscritos, 

não observamos nenhum livro dedicado à ciência e à tecnologia. Bens culturais 

considerados de relevância científica e tecnológica estão, quando contemplados, 

inseridos nos livros “Histórico” ou “Natural”. Por outro lado, pesquisas recentes mostram 

que apenas três iniciativas de tombamento se relacionam com bens que poderiam ser 

incluídos no PCCT e apenas um deles foi registrado tendo como motivação o valor 

científico atribuído - o campus e as coleções do Observatório Nacional (OLIVEIRA, 2015). 

Para Granato e Oliveira (2012), a responsabilidade das ações relacionadas à 

preservação do patrimônio cultural científico brasileiro: 

seria atribuição do Ministério da Cultura (MINC), pois se trata de ítem 
relacionado ao patrimônio cultural brasileiro e, como verificado no 
decreto nº 6.835 de 30 de abril de 20099, que aprova a estrutura 
regimental do MINC, uma de suas competências é a proteção do 
patrimônio histórico e cultural brasileiro (GRANATO; OLIVEIRA, 2012, p. 
5). 

                                                           

6 Carta de Burra, 1980. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Burra%201980.pdf>.  

Acesso em: 11 ago. 2016. 
7 Constituição Federal Brasileira, 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.  

Acesso em: 13 ago. 2016. 
8 O Tombamento é um instrumento de proteção do patrimônio cultural. O órgão responsável por esta 
atividade no Brasil é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que atua em nível 
nacional. Demais instituições podem atuar no plano estadual ou municipal atuando de forma semelhante. Os 
tombamentos do IPHAN estão dispostos nos seguintes livros: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
Histórico, das Belas Artes, das Artes Aplicadas. 
9 Decreto lei nº 6.835 de 30 de abril de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6835.htm>. Acesso em: 20 ago. 2016. Com as mudanças no governo federal a referida 
lei foi revogada. Com o decreto nº 8.837, de 17 de agosto de 2016 foi aprovada nova estrutura regimental e 
quadro demonstrativo de cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Cultura. 
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No entanto, será no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a elaboração de 

uma proposta de Plano Nacional de Memória da Ciência e da Tecnologia (BRASIL, 2003) 

que com seu relatório instigou a primeira iniciativa formal do Estado brasileiro no sentido 

de formalizar uma política de preservação da memória da ciência e da tecnologia 

brasileira.  

Granato aponta a abertura do edital do CTINFRA/MCT/CNPq 003/200310 como uma 

iniciativa diretamente relacionada à preservação do patrimônio cultural de C&T, e que 

provavelmente foi criado pela decorrência do relatório produzido. Este tinha como 

objetivo apoiar a infraestrutura de instituições públicas, de ensino e/ou de pesquisa, que 

desenvolvessem atividades relacionadas à preservação de acervos documentais 

(arquivos, coleções, bibliotecas, instrumentos e outros) de valor inquestionável para o 

estudo da produção de conhecimento científico e tecnológico brasileiro. 

Neste mesmo período foi lançado o edital MCT/SECIS/CNPq – 07/2003 destinado a 

apoiar os museus e centros de ciência. Esse edital era direcionado para o apoio às 

atividades de divulgação científica e de popularização da ciência. Segundo Granato, esse 

edital contemplou: 

projetos relacionados à preservação do patrimônio e, por outro, projetos 
e instituições que propiciassem um trabalho decisivo para a memória e a 
preservação do patrimônio de C&T, a  conscientização da população 
sobre a importância e o envolvimento da ciência e da tecnologia no dia a 
dia das pessoas (GRANATO, 2009, p.87). 

Outras ações de longo prazo foram realizadas. Destacamos a assinatura de portaria 

Interministerial nº796 entre os ministérios da cultura (MINC) e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT). Com este foi estabelecida cooperação técnica para formulação de 

políticas públicas para uma política nacional de cultura e plano nacional de ciência, 

tecnologia e inovação. No entanto, nenhuma dessas iniciativas resultou na estruturação 

de uma política de estado para a preservação do PCCT e, nem mesmo, para ações 

regulares que apoiassem atividades para sua preservação. Caracterizam-se como 

eventos pontuais que não produziram resultados sistemáticos. A única exceção tem 

relação com a divulgação científica, que apresenta realmente nos últimos dez anos apoio 

sistemático do Ministério de Ciência e Tecnologia e resulta no que podemos chamar de 

ação política estatal. 

O patrimônio cultural de C&T ainda carece de atenção adequada de preservação, e uma 

ação conjunta se faz necessária para construção de política efetiva e que não esteja 

                                                           

10 EDITAL CT-INFRA/MCT/CNPq - 003/2003. Disponível em: <www.mct.gov.br/upd_blob/0001/1693.doc>. 
Acesso em: 14 set. 2016. 
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focada apenas na elaboração de editais que em momentos de crises econômicas e 

políticas possam ser descontinuados.  

 

O desafio da gestão de museus em universidades 

O museu é uma importante instituição da nossa sociedade. A potencialidade de 

atividades que a mesma pode realizar esbarra, em muitos casos, em dificuldades de 

gestão. Conservar, pesquisar, documentar e comunicar podem ser funções quase que 

incompatíveis. O grande desafio dos gestores é aliar capacidade técnica ao atendimento 

de demandas da contemporaneidade. 

Ao olharmos para museus em espaços universitários, nos debruçamos em uma realidade 

ainda mais complexa, pelo fato de agregarem funções dos museus não universitários, 

demandas por legitimação e difusão dos saberes, experiências, representações do 

campo científico, como também a apresentação da Universidade aos não universitários. 

No contexto brasileiro, a estruturação do ensino superior está calcada nas dimensões do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Esta última dimensão deve ser visualizada de forma 

indissociável das duas primeiras, como processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político promovendo a transformação na universidade e outros setores da 

sociedade (FOR-PROEX, 2012, p.15). 

Pela falta de espaços de interlocução da universidade no ensino e na pesquisa, a 

extensão assume importante papel de interlocução com a sociedade, apresentando 

conhecimentos, realizações e conquistas do mundo universitário. No entanto, como 

aponta Ribeiro (2013), a extensão é um dos eixos mais fracos da tríade universitária, 

devido ao desprestígio que atividades extensionistas apresentam. A autora argumenta 

que, esta falta de prestígio é proveniente do caráter recente das atividades de extensão, 

falta de mecanismos de institucionalização e legitimação que ainda se encontram em 

processo de construção.  

Apesar dos avanços nos últimos anos, com editais específicos e criação de órgãos de 

regulação e de fomento em âmbito nacional, a extensão universitária ainda carece de 

recursos e reconhecimento. 

Uma mudança de foco é necessária para consolidação das atividades de extensão e, 

consequentemente, das atividades desenvolvidas nos museus. Planejar estrategicamente 

as ações do museu, identificar suas deficiências, propor oportunidades, reconhecer 

peculiaridades é imprescindível para qualificar a gestão desses espaços. 

 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

126 

 

O Museu de Minerais e Rochas  

Este museu nos remete ao final da década 1950, onde foram criados o Instituto de 

Geologia e a Escola de Geologia do Recife. Nestas instituições, foram fundados dois 

museus com o objetivo de dar suporte às atividades didáticas das áreas de conhecimento 

de mineralogia e de petrologia.  

Os acervos destes museus, fundados outrora, respectivamente, por docentes destas 

Instituições - Sílvio da Cunha Santos/Cláudio de Castro e Bhaskara Rao/ Maria do S. 

Adusumilli - foram reunidos, no final da década de 1960, em um só museu, Museu de 

Minerais e Rochas, e deslocados para o campus universitário com sua sede no então 

Instituto de Geociências, o qual foi lotado nas dependências do antigo Centro de 

Tecnologia, atual Centro de Tecnologia e Geociências. 

Atualmente o espaço encontra-se aberto ao público, recebendo visitas orientadas de 

alunos do ensino fundamental e médio e de diversos cursos de graduação, bem como 

público espontâneo. São realizadas, continuamente, atividades de pesquisa na área fim 

do Museu e em temas da museologia. E, continuamente, o Museu realiza atividades de 

extensão – mini-cursos, palestras, participação em feiras - a fim de aproximar o público 

externo das temáticas abordadas no Museu. 

Além de um acervo composto por cerca de 5.000 amostras de minerais e rochas, o 

Museu possui uma coleção de cerca de 300 objetos científicos, procedentes da própria 

UFPE, coletados pela equipe do Museu ou, mais recentemente, doados pela comunidade 

universitária.  

Com relação aos equipamentos depositados na instituição, destaca-se a atuação da atual 

diretora, Profa. Dra. Sandra de Brito Barreto. Foram recolhidos aproximadamente mais de 

100 objetos em gabinetes de professores e laboratórios do Departamento de Geologia e 

Engenharia de Minas da UFPE para constituir uma nova coleção. Trata-se de objetos 

produzidos na primeira metade do século XX, procedentes das divisões de Mineralogia, 

Petrologia e Paleontologia do antigo Instituto de Geologia da Universidade do Recife-

IGUR (1959), quando o mesmo funcionava na Rua Corredor do Bispo,155 no bairro da 

Boa Vista, bem como de gabinetes de professores de Geologia e Engenharia de Minas, 

como o do Prof. Dr. Rilson Rodrigues da Silva e do Prof. Dr. Hugo Sérgio Villaroel Léo.  

Há também equipamentos procedentes dos laboratórios de Mineralogia Óptica do 

Departamento de Geologia, onde foram recolhidos vários microscópios, acessórios de 

microscopia e espectroscopia. Bem como, há peças do antigo Laboratório de Difração de 

Raios X, onde foram recolhidos diversos goniômetros, peças de microscópios, tubos de 
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raios X e colorímetros; como também da “Sala de Mineralogia” do Departamento de 

Geologia.  

O conjunto de objetos da coleção do Museu possui relevância nacional, em virtude da 

sua variedade e exemplaridade. O museu possui objetos de ensino bastante completos, 

destacando-se a coleção adquirida à empresa Dr. F. Krantz (Bonn, Alemanha). A 

mineralogia nordestina encontra-se muito bem caracterizada, tornando a coleção 

representativa para fins de estudo e pesquisa.  

Somado a estas aquisições, recentemente, o Museu de Minerais e Rochas encontrou 

parte do acervo referente às Escola de Geologia do Recife e iniciou as atividades de 

higienização e acondicionamento desse acervo.  

Serão discutidos, a seguir alguns pontos na trajetória dessa instituição, que nos ajudem a 

pensar melhor e de forma mais aprofundada as atividades desenvolvidas na instituição. 

 

A) Preservação 

A preservação de objetos no museu pressupõe atividades de guarda, higienização, 

acondicionamento, transporte e monitoramento em exposição nas condições adequadas.  

Agindo de forma sistemática e constante, pode ser garantida a integridade dos objetos. 

Para tanto, é necessário considerar diversos fatores que agem na contra mão do tempo e 

deterioram o patrimônio.  

O MMR em suas ações tem buscado recursos para a preservação do seu acervo através 

de uma série de editais nacionais e internos da UFPE. Destacamos que, em 2004, o 

Museu concorreu no edital da Pró-reitoria de Extensão da UFPE, sendo contemplado 

com uma bolsa para o projeto Museu de Minerais e Rochas: A construção de sua 

Interatividade11. O desenvolvimento de suas atividades possibilitou que, no ano de 2005, 

o projeto fosse reencaminhado e novamente aprovado. Assim, foi possível continuar 

contando com um bolsista de extensão e, com apoio da prefeitura da UFPE e da 

Empresa Minérios de Bom Jardim, recuperou-se parte da reserva técnica, catalogou-se 

algumas amostras do acervo e foi iniciada a recuperação da estrutura da sala de 

exposição. 

A partir deste momento, o MMR buscou qualificar a estrutura física dos seus ambientes, 

tentanto garantir uma reserva técnica com padrões adequados para salvaguardar as 

coleções mineralógicas e instrumentos científicos, como também do espaço expositivo. 

                                                           

11 Resultado de edital PROEXT 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/proext/ies_contempladas_proext2004.pdf>. Acesso em: 10 set. 
2016. 
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Esta ação inicial, possibilitou ao Museu as condições minímas necessárias para dar 

continuidade das atividades de salvagurada do acervo e o recebimento do público.  

Outra iniciativa, de caratér preservacionista, foi a realização do curso “Conservação de 

acervos do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia”, nas dependências do MMR, 

ministrado pelos profissionais do MAST Marcus Granato e Ricardo de Oliveira Dias. O 

curso foi de fundamental importância para capacitação da equipe do museu. O 

conhecimento acumulado possibilitou um olhar mais atento às necessidades do acervo, 

suas fragilidades e práticas adequadas de manuseio, transporte, acondicionamento de 

objetos da ciência e tecnologia. 

Existem ações também voltadas para o acervo bibliográfico, com sua higienização, 

acondicionamento e identificação.   

Devemos salientar que estas iniciativas, ainda não conseguem dar conta das 

necessidades da Instituição. Não há um monitoramento ambiental dos espaços 

(qualidade da atmosfera, presença de insetos, umidade relativa, temperatura e 

iluminação) e muito menos um controle de parâmetros como temperatura e umidade 

relativa que propicie condições adequadas de conservação.  

Quanto ao transporte de acervo, entre o museu e reserva técnica, ou montagem de 

exposição em outros espaços, o MMR dispõe de poucos recursos para garantir a 

segurança necessária. Identifica-se aqui a necessidade de mais recursos para aquisição 

de material permanente e de consumo (carrinhos de transporte, plástico bolha, caixas em 

madeira para objetos de maior porte, espuma de polietileno, dentre outros). 

Por último, é importante destacar a necessidade de elaboração de política institucional de 

preservação dos acervos. Normatizar as atividades e procedimentos é de fundamental 

importância, no sentido de respaldar sua função social, permitindo para gerações 

posteriores conhecimento das decisões e referências passadas. Essa preocupação 

segue no sentido de instrumentalizar uma política consistente e sistemática de 

organização para museus. 

 

B) Comunicação 

Os museus universitários apresentam uma situação de desvalorização institucional, tanto 

no que se refere à disponibilização de recursos financeiros, quanto a de recursos 

humanos.  Exposições, ações educativas, produção de material educativo assumem 

papel fundamental no processo de legitimação e reconhecimento institucional. 
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A comunicação nos museus “atua  como um conjunto de mensagens intencionadas, que 

também, pode ser entendida como conjunto de mensagens não intecionadas” (HOOPER-

GREENHILL, 1988, p.11). Entendemos que a intencionalidade dos museus está presente 

em suas exposições, atividades e materiais de divulgação produzidos na instituição. Por 

outro lado, as mensagens não intencionadas estão no diálogo que o museu estabelece 

com o público, marcadas assim pela imprevisibilidade. Deteremos nosso olhar para o 

primeiro aspecto destacado, analisando a realização de alguns projetos no âmbito do 

MMR. 

Os projetos executadose que serão aqui mencionados foram viabilizados por recursos 

conquistados por meio de editais de orgaõs de fomento interno da UFPE e externos à 

Universidade, como o CNPq, FACEPE e CAPES.   

Destaca-se que no ano de 2006, o Museu concorreu no Edital MCT/CNPq nº 12/2006 – 

Difusão e popularização da C&T - processo 553546/2006-6 com o projeto Reabertura do 

MMR durante as comemorações de 50 anos do curso de Geologia do Recife. O projeto 

foi aprovado e concedida uma bolsa de pesquisa, com liberação de recursos no início do 

ano de 2007.  

Além desse apoio do CNPq, o Museu também contou com apoio da PROEXT/UFPE 

concedendo uma bolsa de extensão para o projeto “Museu de Minerais e Rochas: 

proposta de reabertura e divulgação”. 

Os investimentos possibilitaram a reabertura do museu que havia passado um longo 

período fechado. Foi realizada a manutenção dos espaços expositivos, qualificação das 

vitrines e material expositivo, produção de material educativo e formação de bolsista 

responsável pela ação educativa. Neste momento, o museu teve como público alvo, a 

comunidade universitária, buscando incialmente reconhecimento institucional. 

No ano de 2008, o MMR teve aprovado o projeto de extensão “Museus de minerais e 

rochas: ampliando horizontes”, com bolsa e recurso financeiro. Foram realizadas 

atividades de divulgação do espaço, criação de material de divulgação, divulgadas notas 

nos meios de comunicação e agendamento de visitas para escolas públicas e privadas.  

Os projetos mencionados visaram divulgar o MMR, desenvolvendo atividades que 

reconhecessem ações da Universidade e de seus agentes. Por outro lado, foi 

vislumbrada a possibilidade de alcançar público externo à UFPE. Com essa iniciativa, o 

MMR se projetou em outros espaços de inserção e divulgação e, pela primeira vez, 

construiu uma interação com o público não universitário, atividade tão almejada na 

extensão universitária. 
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Em 2009, o Museu de Minerais e Rochas concorre em mais um edital da Pró-Reitora de 

Extensão da UFPE e o projeto “Museus de Minerais e Rochas e Acervo Paleontológico 

como Mediadores de conhecimento em geociências” é contemplado com uma bolsa e 

recursos financeiros. Com mais esta conquista, o Museu deu continuidade aos trabalhos 

de recepção de grupos de visitantes e deu início à elaboração de jogos educativos. 

Neste mesmo ano, foi realizada a montagem e abertura da exposição Coleção Prof. 

Sylvio da Cunha Santos. Uma visão Pedagógica, no hall de entrada do CTG, divulgando 

parte do conjunto de objetos relacionados à trajetória acadêmica deste professor. A 

exposição foi composta por peças arqueológicas, minerais, rochas e documentos 

colecionados pelo professor durante os anos de atuação na UFPE. 

A exposição buscou apresentar o cotidiano de um docente em suas atividades na 

universidade: ensino, pesquisa, projetos e o conjunto material acumulado durante seus 

anos de universidade. Destaca-se o deslocamento do foco de interesse dessa 

proposição, na qual foi apresentado um professor na dimensão do processo científico e 

da “prática científica como trabalho” (LOUREIRO, 2009, p.108). 

Em 2012, foi submetido o projeto “Museu de Minerais e Rochas: Uma nova expografia 

para seus visitantes”12 ao edital PIBEX/UFPE. Neste edital, o museu somente foi 

contemplado com uma bolsa de extensão, não havendo recursos para outras finalidades. 

Desta forma, a renovação da expografia que havia sido proposta não foi executada. Por 

outro lado, foi aprovado projeto junto à Facepe, no edital 14/2012 de Apoio a Atividades 

Monitoria em Divulgação Científica nos Museus Centros de Ciências de Pernambuco 

FACEPE-SECTEC, com a obtenção de 04 bolsas de capacitação técnica. 

Entre os anos de 2013 e 2014, foi aprovado o projeto “Um Olhar sobre a Geofísica: 

Helmo Rand”13 no edital PIBEX/UFPE. Nesse período, o projeto foi contemplado com 

uma bolsa de extensão e parte do recurso solicitado. No ano de 2013, o projeto se 

debruçou sobre a atuação do Prof. Dr. Helmo Rand, pioneiro da geofísica no Nordeste, e 

montagem de uma mostra no hall de entrada do CTG. No ano seguinte, foram realizadas 

manutenção e renovação dos conteúdos expostos na mostra apresentada no hall de 

entrada do CTG. Salientamos que esta exposição encontra-se ainda aberta ao público. A 

Figura 1, a seguir, apresenta uma imagem do convite da abertura da exposição e 

imagens das seções da exposição realizadas durante a cerimônia de inauguração, em 

dezembro de 2013. 

                                                           

12 Projeto Museu de Minerais e Rochas: Uma nova expografia para seus visitantes. Disponível em: 
<http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=126548>. Acesso em: 06 set. 2016. 
13 Projeto Um olhar sobre a Geofísica: Helmo Rand. Disponível em: 
<https://www.ufpe.br/proexc/images/documentos/projetos2013/educacao/umolharsobreageofisica.pdf>. 
Acesso em: 06 set. 2016.  
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Figura 1 - Convite da abertura da exposição e imagens das seções da exposição realizadas 
durante a cerimônia de inauguração, em dezembro de 2013. 

 

Essa mostra foi direcionada para  o público acadêmico em geral, que reconhece a 

importância da ciência para sociedade. Das leituras possíveis das mensagens produzidas 

pela mostra “Um olhar sobre a geofísica: Helmo Rand” é possível identificar um 

esclarecimento sobre os domínios da geofísica e sua atuação e, sobretudo, da 

necessidade de preservar o patrimônio cultural de C&T. Essa exposição foi fruto de um 

longo processo de amadurecimento e reflexão na instituição, onde os objetivos estavam 

claramente construídos. 

A partir de uma análise dos resultados alcançados com as exposições do MMR, é 

possível verificar que as atividades de comunicação têm resultados proveitosos14. Desde 

o recebimento de público à escolha de exposição temporárias, a Instituição tem cumprido 

um papel político de apresentar à comunidade acadêmica o patrimônio cultural de C&T 

sob sua guarda, afirmando-se como espaço institucional e apresentando a Universidade 

para o público não universitário.  

 
                                                           

14 Dados de visitação, disponibilizados a partir de livro de assinatura apontam número de visitantes entre os 
anos de 2007 a 2013: 1300 (2007), 800 (2008), 850 (2009), 650 (2010), 650 (2011) e 920 (2012) e 1010 
(2013). 
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C) Pesquisa 

Um dos pré-requisitos que permite ao museu realizar suas atividades com eficiência é a 

pesquisa. Sem pesquisa o museu estaria impossibilitado de realizar de forma consistente 

atividades de coleta, conservação, registro e divulgação do patrimônio cultural. Entre as 

questões que movem as pesquisas desenvolvidas nessa instituição, podem ser 

ressaltadas: a equipe do museu sabe o que a instituição guarda e porque guarda 

acervos? Quem tem interesse nos objetos musealizados? Como os objetos se 

relacionam entre si? Qual a trajetória percorrida pelos objetos do acervo antes de entrar 

no museu e mesmo após terem sido musealizados?  A partir das reflexões e análises 

desenvolvidas o Museu comunica o conhecimento produzido e sistematizado em suas 

pesquisas. 

A pesquisa no museu é necessária e indispensável, constituindo-se em um dos pilares de 

sua estrutura institucional. O Museu de Minerais e Rochas teve seus projetos de 

pesquisa viabilizados pela atuação de bolsistas que se desdobravam em atividades de 

mediação de público, conservação e documentação do acervo. Pensava-se assim, na 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão na execução dos 

projetos. 

Resultados das pesquisas foram alvo de atividades científicas com apresentações de 

comunicações em eventos científicos, publicações em períodicos e livros. Alguns 

exemplos são a participação na Conferência Internacional - As Geociências no 

desenvolvimento das comunidades lusoófonas15, em Coimbra, Portugal, entre os dias 13 

e 14 de outubro de 2008. Nesta ocasião, foi apresentado o trabalho “museus de minerais 

e rochas e acervo paleontológico como agentes difusores das ciências”. Outros 

destaques são a participação publicando textos no I Congresso Internacional de 

Geociências na CPLP - 240 Anos de Geociências na CPLP, 12 a 19 de maio de 2012, 

Universidade de Coimbra; e no  XXXI Simpósio Internacional da Comissão de 

Instrumentos Científicos, no Rio de Janeiro, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, de 

08 a 12 de outubro. 

No âmbito da organização de eventos acadêmicos, em 2015, participou do III Seminário 

de Gestão do Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia, inclusive apresentando 06 

                                                           

15 Conferência Internacional – As geociências no desenvolvimento das comunidades lusófonas, Coimbra, 
2008. Disponível em: <https://oegbc.wordpress.com/2008/07/02/conferencia-internacional-%C2%ABas-
geociencias-no-desenvolvimento-das-comunidades-lusofonas%C2%BB/>. Acesso em: 11 set. 2016. 
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comunicações e publicando textos16, e nesse mesmo ano, do II Seminário Brasileiro de 

Museologia – SEBRAMUS, também incluindo a publicação de trabalhos. 

Consta em 2015, a publicação do artigo Museus de ciência, regime do interesse e 

valorização institucional: expondo a coleção Helmo Rand no Museu de Minerais e 

Rochas – UFPE17. Neste artigo foi objetivado fazer uma reflexão sobre a experiência com 

a montagem da exposição intitulada “Helmo Rand: um olhar sobre a geofísica”, no âmbito 

do Museu de Minerais e Rochas da Universidade Federal de Pernambuco. 

A pesquisa no MMR tem possibilitado repensar suas práticas, organização, entender seu 

posicionamento dentro da estrutura universitária. Estabelecer práticas sistemáticas de 

pesquisa em e sobre o museu potencializará as ações da instituição, permitindo seu 

maior reconhecimento e legitimidade. 

 

Considerações finais 

O Museu de Minerais e Rochas é apenas um dos casos de instituição de natureza 

museológica que conta com o protagonismo de seus coordenadores para sobreviver. 

Gerir uma instituição sem dotação orçamentária é problemático. Mesmo assim, estes 

espaços conseguem sobreviver na base do esforço individual, entusiasmo e capacidade 

de articulação de seus gestores.  

A falta de recursos impossibilita os museus de planejarem suas atividades.  Tentando 

solucionar essa fragilidade, o MMR buscou recursos em nível de extensão na própria 

universidade, ou em editais propostos por órgãos de fomento, tais como a FACEPE e o 

CNPq. 

Com estes financiamentos, via editais, foram desenvolvidas atividades de conservação, 

comunicação e pesquisa tão caras às instituições museológicas. Ao analisar estes três 

aspectos, podemos enfatizar positivamente as escolhas e estratégias de reconhecimento 

do museu dentro da estrutura universitária, com a proposição de projetos que 

sensibilizaram a comunidade acadêmica e principalmente da Geologia, para uma cultura 

dos museus. 

                                                           

16 ARAÚJO, Bruno. RIBEIRO, Emanuela. Anais do III Simpósio de Gestão do Patrimônio Cultural de Ciência 
e Tecnologia. Recife: Editora UFPE, 2015. Disponível em: 
<https://www.ufpe.br/editora/ufpebooks/serie_extensao/anais_semi_iii/>. Acesso em: 06 set. 2016. 
17 RIBEIRO, Emanuela Sousa. BARRETO, Sandra Brito. Museus de ciência, regime do interesse e 
valorização institucional: expondo a coleção Helmo Rand no Museu de Minerais e Rochas – UFPE. In: 
ARAÚJO, Bruno Melo. RIBEIRO, Emanuela Sousa. Cadernos do Patrimônio Cultural de C&T: pesquisa, 
acervos e instituições. Recife: Editora UFPE, 2015. 
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No entanto, é preciso estar atento à necessidade de um plano de gestão para o MMR. 

Acredita-se que sua construção e implantação possibilitaria um avanço na consolidação 

institucional. Este mecanismo permite ao museu visualizar suas potencialidades e 

fragilidades e produzir bases para uma gestão mais sólida. 

Por último salienta-se que uma política de preservação do patrimônio cultural não deve 

estar pautada em editais. As instabilidades econômicas e políticas impossibilitam muitas 

vezes a realização de editais e disponibilização de recursos. Sendo mais adequado, 

destinar verbas específicas da Universidade para os museus. 

Em momentos de crise e instabilidade, como o atual, muitos esforços e realizações 

podem se dispersar e serem descontinuados. Trabalhos de qualidade têm sido realizados 

no MMR, assim como em outras unidades museológicas desta categoria, mas sem 

estrutura que garanta seu desenvolvimento. O fortalecimento da gestão destes espaços é 

um mecanismo interessante para estreitar relações e possibilitar a salvaguarda do 

patrimônio cultural de C&T, em grande risco de perda. 
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Resumo 

O projeto Revisão do Mapa Geológico do Gondwana iniciou no final de 2010 na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em cooperação com a PETROBRAS 
(CENPES). Em 2013 o projeto foi aprovado pela UNESCO, através do Programa 
Internacional de Geociências (IGCP). Seu principal objetivo é estabelecer um centro de 
referência na América do Sul sobre este paleocontinente, através do Centro de Memória 
do Gondwana (CMG) e do Centro Digital Gondwana de Geoprocessamento (CDGG). O 
CMG reunirá acervos mineral, litológico e paleontológico representativos da evolução do 
Gondwana além de manter uma sala expositiva no Museu da Geodiversidade. O CDGG 
consolidará uma biblioteca digital e física de consultas do Gondwana, disponibilizando o 
acervo gerado pelo projeto através do banco de dados, publicações e mapas 
relacionados ao tema. Este artigo resume o processo de construção do acervo científico 
do CMG, destacando algumas das iniciativas museológicas em andamento. O CMG 
atualmente possui uma proposta museológica onde estão sendo desenvolvidos diversos 
projetos, como: Acondicionamento e catalogação do acervo físico e digital buscando 
facilitar o acesso dos pesquisadores a este material através da digitalização dos originais 
e publicação no site e/ou disponibilização no banco de dados; a aquisição de acervo por 
meio de doação; a divulgação do trabalho desenvolvido; a exposição no Museu da 
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Geodiversidade com a criação de atividades educativas e o projeto de memória oral que 
reunirá a experiência da evolução do conhecimento sob o ponto de vista das centenas de 
pesquisadores de todo o mundo que integram este projeto. As atividades e resultados do 
projeto geram alguns impactos sociais que enriquecem o objetivo e a natureza desta 
iniciativa. São elas: a integração internacional entre os cientistas, a organização de 
eventos científicos, a participação de estudantes de diversos níveis de formação e a 
conversa com a sociedade promovida pela divulgação dos resultados e atividades em 
escolas. 

Palavras-chave: Gondwana; patrimônio cultural da ciência e tecnologia; preservação. 

 

Abstract 

The Project Geological Map Revision of the Gondwana began in late 2010 at the Federal 
University of Rio de Janeiro (UFRJ) in cooperation with PETROBRAS (CENPES). In 2013 
the project was approved by UNESCO, through the International Geoscience Programme 
(IGCP). The main objective is to establish a center of reference in South America about 
this paleocontinent through Gondwana Memory Center (CMG) and Gondwana Digital 
Center GIS (CDGG). CMG will gather mineral, lithological and paleontological collections 
representative of the evolution of Gondwana besides maintaining an exhibition room at 
the Museum of Geodiversity. The CDGG will consolidate a digital and physics library, 
providing the assets generated by the project through the database, publications and 
maps related to the topic. This paper summarizes the construction process of the scientific 
collection of CMG, highlighting some of museological initiatives underway.CMG currently 
has a museological proposal in which is being developing several projects, such as: 
Packaging and cataloging physical and digital collection seeking to facilitate access of 
researchers to this material by scanning the original and published on the site and/or 
available in the database; the acquisition of assets by donation; the dissemination of their 
work; the exhibition at the Museum of Geodiversity with the creation of educational 
activities and the oral memory project that will bring together the experience of the 
evolution of knowledge from the point of view of hundreds of researchers from around the 
world that are part of this project. The project activities and results generate some social 
impacts that enrich the purpose and nature of this initiative. They are: international 
integration among scientists, organization of scientific meetings, the participation of 
students of different levels of training and the conversation with the company promoted 
the dissemination of results and activities in schools. 

Key words: Gondwana; cultural heritage of science and technology; preservation. 

 

Introdução 

Gondwana foi o primeiro supercontinente a ser reconhecido e teve um papel primordial 

para o entendimento sobre os ciclos de supercontinentes. Foi um dos maiores 

supercontinentes e de mais longa duração na história do planeta Terra, composto por 

cinco grandes continentes (África, Austrália, Antártica, América do Sul e Índia) e muitas 

outras pequenas massas continentais atualmente dispersas ao redor do planeta 

(Madagascar, Sri Lanka, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, Ilhas Malvinas e outras que 
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atualmente estão acopladas a Ásia, Europa e Estados Unidos). A amalgamação do 

Gondwana se completou cerca de 500 milhões de anos atrás, durante o período 

Cambriano, quando a vida marinha estava florescendo evoluindo rapidamente para os 

organismos visíveis. Por mais de 350 milhões de anos esse supercontinente estava se 

movendo entre o Pólo Sul e as baixas latitudes do hemisfério sul como uma entidade 

única. Grandes bacias intracontinentais se desenvolveram registrando parte da evolução 

da vida na Terra, como a migração de plantas e vertebrados do meio aquático para o 

meio terrestre, culminando com os maiores répteis da era Mesozóica. As margens 

continentais do Gondwana eram muito heterogêneas. Na porção que vai atualmente dos 

Andes até Papua Nova Guiné predominou uma tectônica ativa, com zonas de subducção, 

colisões e acreção de novos terrenos ao longo de Gondwanides. Já a margem norte do 

Gondwana – voltada para o mar de Tethys – era completamente diferente, com extensas 

plataformas continentais estáveis e mares rasos desde o Norte da África até Papua Nova 

Guiné. Essa tectônica extensional permitiu que pequenos blocos continentais 

separassem do Gondwana, afastando-se para serem deformados e acoplados à 

Laurásia. Por fim, por aproximadamente 100 milhões de anos, começando em 200 

milhões de anos atrás (Período Jurássico), o Gondwana começou a dividir-se em vários 

fragmentos de terra, evoluindo para o mapa-múndi atual dos continentes e oceanos. 

A pesquisa do Projeto Gondwana envolve o entendimento da evolução do nosso Planeta, 

seus processos climáticos, termais e tectônicos e a evolução da própria vida.Desde 1872, 

quando o geólogo Medlicott identificou a Flora do Gondwana na Índia, através da 

definição sobre o Continente Gondwana feita por Suess em 1885 e pelos primeiros 

mapas de Wegener e Du Toit no começo do século XX, esse assunto importantíssimo 

tem sido investigado por muitos cientistas mundialmente. O mapa geológico do 

Gondwana foi publicado em 1988 pela AAPG, concebida pelo Prof. Maarten de Wit e 

seus colegas na África do Sul. Desde então, muitos dados novos, particularmente 

baseados em uma geocronologia moderna, tem sido gerados, e a nossa proposta 

“Revisão do mapa geológico do Gondwana” tem como objetivo atualizar o Mapa do 

Gondwana de DeWitet al com uma abordagem do século XXI. Desde 1988, os dados 

geológicos das regiões em evidência melhoraram incrivelmente com o avanço dos novos 

laboratórios geocronológicos e de métodos investigativos. Além disso, levantamentos 

aerogeofísicos têm se estendido hoje na maioria das partes dos continentes derivados do 

Gondwana. Uma nova base de dados GIS está sendo planejada, com um processamento 

dinâmico digital que irá permitir a construção não somente de um mapa melhorado do 
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Gondwana, mas também de uma extensa variedade de mapas mostrando a evolução 

deste supercontinente através do tempo. Os avanços geofísicos nas margens 

continentais e fundos oceânicos, a modelagem da restauração com novos softwares e 

análises de imagens de satélites permitem cientificamente uma rigorosa reconstrução do 

Gondwana.  

O projeto inclui uma vasta colaboração internacional entre cientistas, estudantes, 

universidades, institutos de pesquisa e instituições globais. Esta é a única maneira de 

integrar o pensamento científico sobre Gondwana. Com o objetivo de promover essa 

integração é essencial ter estudantes de graduação e pós-graduação em diversas áreas, 

realizando suas dissertações e teses sobre assuntos dentro do projeto. A questão 

principal é fazer com que estudantes de países em desenvolvimento tenham acesso a 

laboratórios e universidades de países desenvolvidos. Essa integração é fundamental 

para a realização desse projeto. É importante enfatizar que o Gondwana formou-se 

principalmente em territórios onde hoje se encontram os países em desenvolvimento. A 

África é o continente-chave a ser mais incluído cientificamente durante o processo de 

concepção do mapa. 

Todas essas ferramentas digitais, aliadas com as informações geológicas básicas 

essenciais, irão ajudar os cientistas a revisar e melhorar o conhecimento deste 

supercontinente que desempenhou um papel importante na evolução da Terra. Estas 

conclusões permitem um melhor entendimento dos processos geológicos globais que 

hoje afetam nossas vidas. E é uma alternativa para harmonizar um futuro sustentável do 

planeta. 

 

História do Projeto 

Este projeto foi discutido inicialmente em 2008 quando o Dr. E. Milani (PETROBRAS) e a 

Profa. R. Schmitt (UFRJ) propuseram que o Brasil sediasse a tradicional conferência 

Gondwana 14, durante a Conferência Gondwana 13 em Dali (Província de Yunnan, 

China). Nesta oportunidade, o comitê Internacional do Gondwana discutiu e aprovou o 

Brasil como sede do próximo evento. Além disso, foi levantada pelo comitê a 

possibilidade de se criar um projeto para confeccionar o novo mapa geológico do 

Gondwana, a partir de um grupo de cientistas. Naquela época, o argumento principal era 

que essa tarefa ambiciosa seria essencial para a comunidade científica mundial e para o 

conhecimento dos continentes e suas margens. 
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De volta ao Brasil, Schmitt e Milani discutiram essa possibilidade e propuseram à 

PETROBRAS (CENPES), com intuito de solicitar suporte financeiro ao projeto. Milani 

coordenou por mais de uma década um grupo de cientistas na América do Sul e África 

que regularmente se reunia para discutir a correlação entre esses dois continentes, com 

ênfase nas bacias sedimentares paleozoicas e mesozoicas. Schmitt coordenava dois 

projetos internacionais de correlação entre América do Sul e África com ênfase nos 

cinturões móveis do Brasil, Uruguai, Namibia e Angola. 

No final de 2010, o projeto Revisão do Mapa Geológico do Gondwana foi proposto pelo 

time de pesquisadores da UFRJ e aprovado pela PETROBRAS (CENPES), que deu 

cinco anos de duração para o time da UFRJ produzir o mapa e seus produtos 

associados. Um novo laboratório de geoprocessamento foi criado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um grupo de quatro especialistas em cartografia e 

geologia trabalha neste laboratório desde 2011. Em paralelo, este grupo da UFRJ 

organizou o congresso internacional Gondwana 14, na cidade de Búzios, um charmoso 

balneário na costa do Rio de Janeiro. O encontro foi um grande sucesso entre os 

cientistas de mais de 35 países. Durante o evento, Schmitt e Milani apresentaram 

oficialmente o projeto para a comunidade científica que estuda o Gondwana. Durante um 

workshop que durou um dia, foram discutidos os principais desafios na confecção deste 

novo mapa. 

A ideia de propor que este projeto se transformasse num IGCP (International Geoscience 

Program) foi inicialmente discutida com o Comitê do Mapa Geológico do Mundo 

(Commission for the Geological Map of the World -CGMW) em Julho-Agosto de 2011, 

durante o Congresso Latino-Americano de Geologia na Colômbia. Schmitt contatou o Dr. 

Philippe Rossi (presidente da CGMW) e eles concluíram que propor o mapa do 

Gondwana como um IGCP seria muito importante no aumento da contribuição e 

colaboração dos cientistas através do globo. Adicionalmente, a parceria e apoio da 

UNESCO iria promover o projeto facilitando a inserção dos seus resultados 

mundialmente, especialmente nas nações em desenvolvimento. 

Os participantes do Gondwana 14 apoiaram a iniciativa de um projeto IGCP. Sessenta 

cientistas assinaram um livro inaugural para compor o IGCP naquela ocasião. Além 

desses mais de cem cientistas se uniram ao projeto nos anos seguintes. Em 2013 a 

proposta foi aprovada pela UNESCO, pelo Comitê Internacional do IGCP, dentro do tema 

“Geodinâmica: controle do nosso ambiente”. O projeto foi então batizado de IGCP-628 – 

“The Gondwana Map Project– the geological map and the tectonic evolution of 
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Gondwana” (O projeto mapa do Gondwana – o mapa geológico e a evolução tectônica do 

Gondwana)2. O projeto IGCP-628 tem duração de cinco anos, 2013-2017. Em 2015, a 

PETROBRAS (CENPES) aprovou a extensão do prazo de seu suporte financeiro ao 

projeto até 2017. 

 

O Laboratório de Geoprocessamento  

O laboratório de Geoprocessamento é o espaço onde a maior parte das atividades é 

desenvolvida, ele se localiza no Departamento de Geologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). O laboratório possui equipamentos modernos e 

softwares especializados para conceber o banco de dados geológico que vai sustentar a 

confecção do novo mapa do Gondwana. No laboratório coabitam dois centros integrados, 

melhor explicados abaixo: 

- No Centro Digital Gondwana de Geoprocessamento (CDGG) são trabalhados os 

mapas e dados geológicos para confecção do mapa do Gondwana. Ele está localizado 

no Laboratório de Geoprocessamento do Gondwana na UFRJ. O CDGG pretende se 

consolidar como uma biblioteca digital e física de consultas do Gondwana. A memória do 

Gondwana está registrada em nosso banco de dados geológico, digital e analógico, que 

foi construído nos últimos anos. O acervo gerado pelo projeto será salvaguardado pelo 

CDGG, para que no futuro se possa recuperar todas as informações pertinentes a 

confecção do mapa e auxiliar em futuras pesquisas.  

- O Centro de Memórias do Gondwana (CMG) é um espaço, em desenvolvimento, 

com espécimes do Gondwana de regiões que estão hoje separadas. O acervo do CMG 

consta inicialmente dos materiais usados durante o projeto, entretanto a ideia é crescer 

este acervo a ponto do CMG ser um local de referência Latino-Americano do Gondwana. 

Amostras de rochas, minerais, fósseis, minérios de todos os atuais continentes que 

compunham o Gondwana há 200 milhões de anos ficarão disponíveis para os públicos 

especializado e leigo conhecerem a história antiga do nosso território e sua evolução. O 

CMG terá um espaço destinado à exposição dos testemunhos da existência do 

Gondwana junto ao Instituto de Geociências da UFRJ, no Museu de Geodiversidade. 

                                                 
2 UNESCO. Project 628 - The Gondwana Map Project. Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/igcp-projects/deep-earth/project-
628/. Acesso em julho 2016. 

. 
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O Centro de Memórias do Gondwana (CMG) 

A instituição museu é definida pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) como: 

[...] uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que realiza 
investigações que dizem respeito aos testemunhos materiais do homem 
e do seu meio ambiente, adquire os mesmos, conserva-os, transmite-os 
e expõe-nos especialmente com intenções de estudo, de educação e de 
deleite (ESTATUTO, 1995) 

Esta definição vai além dos museus tradicionais, ela também contempla os outros tipos 

de instituições, tais como os Centros de Memórias. A ampliação da noção de museu, 

conhecida através dos conceitos da Nova Museologia, busca ampliar a diversidade de 

museus destacando a participação da sociedade. O CMG participa desta definição e se 

ajusta a uma possível compreensão de um espaço de ciência. Entendemos que em 

nossas práticas muito nos assemelhamos aos museus de Ciência e Tecnologia, 

reconhecendo nossas limitações.  

Segundo Albagli (1996), um dos objetivos dos museus de C&T, consiste justamente em 

ser uma ponte/interação, uma forma de fazer com que o público que tem pouco ou ficam 

à parte dos processos de construção da ciência e tecnologia, possam usufruí-las de 

forma interativa, por meio de uma instituição cultural e científica. A esta interação/ponte 

estende-se os objetivos do CMG, no que tange a disseminação dos conteúdos sobre o 

Gondwana. 

O CMG pretende estabelecer uma identidade institucional que se encontra inscrita em 

sua missão, sua visão e seus valores. Uma vez que a missão deve orientar a todos sobre 

o propósito da instituição, alguns objetivos pautaram a sua elaboração: dentre eles, 

divulgar os resultados e progressos adquiridos no projeto “IGCP-628 - Revisão do Mapa 

geológico do Gondwana: Geologia e evolução tectônica”; estabelecer uma relação 

contínua com a comunidade acadêmica em torno do denominador comum aqui visto 

como o Gondwana; e, em se tratando do desejo de concretizar-se como um Centro de 

Memória, explicitar a intenção de constituir um acervo próprio.  O objetivo principal é 

consolidar a posição de referência nacional e internacional como centro de pesquisa, 

memória e referência do Gondwana. 

Missão: Desenvolver um espaço dedicado à memória do Gondwana dentro do território 

nacional, com ênfase na capacidade de intercomunicação entre os pesquisadores. 
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Visão: Ser reconhecido, nos âmbitos nacional e internacional, como Centro dedicado a 

memória do Gondwana, com a disseminação e difusão do acervo relacionado à 

formação, desenvolvimento e ruptura do supercontinente. 

Valores: Responsabilidade sociocultural: Preservar e difundir, com finalidade educativa; 

Constante aprimoramento técnico-profissional: dedicação pessoal, vontade de aprender, 

auto aperfeiçoamento e desenvolvimento funcional. 

 

O Acervo 

O ato de colecionar é considerado um comportamento universal do ser humano visando 

perpetuar sua imagem, afirmar a posse de bens, obter o reconhecimento de seu meio e 

classificar o mundo a sua volta (VALENTE, 1995). A coleção reunida no CMG vai além da 

representação de classificação do mundo. O acervo aqui reunido guarda a memória da 

formação dos continentes e consequentemente da história da terra.  

As coleções são formadas por objetos. Para Lourenço (2000) “um objeto é o mais 

pequeno elemento de cultura material a que podemos reconhecer uma identidade  

própria”. A cultura material é constituída “pelo ambiente físico que o homem vai alterando 

através de comportamentos culturalmente condicionados”. Os objetos museológicos são, 

por definição e obrigação, fonte de informação. Não se trata de meros objetos, mas sim 

de objetos extraídos de uma determinada realidade com o objetivo de documentá-la. Os 

objetos que contribuem para a formação do CMG são o reflexo das experiências e 

pesquisas acadêmicas em torno da pesquisa sobre o Gondwana. 

Consideramos nosso acervo como parte de um patrimônio cultural científico e 

tecnológico, isso se deve a natureza acadêmica da produção e disseminação deste 

acervo, assim como sua importância para o avanço científico das ciências da Terra. 

Granato e Santos definem Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia - PCC&T (2015):  

Mais recentemente, considera-se o conjunto tangível e intangível 
relacionado à C&T, a que se atribuem valores que justificam a sua 
preservação para as futuras gerações.  Inclui o conhecimento científico e 
tecnológico produzido pelo homem, além dos saberes, das práticas de 
ensino e pesquisa, e de todos aquelesartefatos  e  espécimes  que  são  
testemunhos dos  processos científicos,  de desenvolvimento 
tecnológico e de ensino, considerando documentos   em   suporte   papel   
(arquivísticos   e   bibliográficos),   instrumentos científicos, máquinas, 
montagens, coleções científicas de natureza diversa como 
arqueológicas,   etnográficas,   biológicas,   além   de  construções   
arquitetônicas produzidas com a funcionalidade de atender às 
necessidades desses processos  e desenvolvimentos (laboratórios, 
observatórios, paisagens e jardins) (GRANATO; SANTOS, 2015, p.79)  
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O acervo do CMG é formado por duas partes, sendo uma digital e outra física, ambas 

com sede no Laboratório do Gondwana. O objetivo é centralizar os resultados e 

processos do projeto “IGCP 628 - Revisão do Mapa geológico do Gondwana: Geologia e 

evolução tectônica” em um local que se tornará um centro de referência para pesquisa do 

Gondwana.  

A parte digital do acervo é integrada ao Centro Digital de Geoprocessamento do 

Gondwana (CDGG). Fazem parte deste acervo os arquivos coletados na compilação 

bibliográfica: os mapas utilizados durante o processo de criação do mapa final; os artigos 

bases utilizados, os artigos produzidos dentro do projeto, e os dados coletados para 

montagem do mapa final. O objetivo é criar um banco de dados com a compilação 

bibliográfica para que possa ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo 

para obter informações a respeito do Gondwana. Um dos principais meios de divulgação 

do acervo digital é o site3 disponível em português e em inglês.   

A parte física do acervo é composta por mapas originais doados, mapas impressos, 

utilizados durante o projeto e com livros de referência na área, como parte dos esforços 

para criação do CMG.  Nosso acervo compõe um vasto testemunho do Gondwana. As 

coleções são utilizadas por pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da 

UFRJ e de outras instituições nacionais e estrangeiras. Além de seu caráter científico, 

serve de apoio à formação de recursos humanos principalmente aos acadêmicos da 

Universidade. 

 

O Impacto social 

As atividades e resultados do Projeto Mapa Geológico do Gondwana (IGCP-628) geram 

alguns impactos sociais que enriquecem o objetivo e a natureza desta iniciativa. A seguir, 

apresentamos mais informações e discussões sobre os principais impactos que o IGCP-

628 produz na sociedade. 

A integração de cientistas do Gondwana. Um dos principais benefícios é a parceria entre 

cientistas de todo o mundo que estudam a evolução do Gondwana. O desenvolvimento 

deste projeto global na América do Sul contribui para uma melhor integração da 

comunidade científica do hemisfério sul (especialmente os países em desenvolvimento) 

com o resto do mundo. 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.gondwana.geologia.ufrj.br/br/ >. Acesso em: 31 out. 2016. 
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Destaca-se a formação de eventos científicos que auxiliam na divulgação dos resultados 

da pesquisa. O IGCP-628 organizou várias reuniões científicas. Mesmo antes de se 

tornar um IGCP, o grupo Gondwana, do projeto PETROBRAS (CENPES), preparou o 

congresso Gondwana 14, realizado no Brasil em 2011. 

Um grande número de alunos de graduação do curso de Geologia está integrado nas 

atividades do Projeto Mapa Geológico do Gondwana. Esses jovens cientistas são 

patrocinados por bolsas do projeto e outras instituições científicas, sendo alguns até 

mesmo voluntários. A maioria desenvolve o seu Trabalho de Conclusão de Curso dentro 

de um dos temas do projeto. 

Os resultados do projeto IGCP-628 são parcialmente fundamentados nas teses de 

Doutorado e dissertações de Mestrado elaboradas pelos alunos de pós-graduação em 

diversas áreas das Geociências. As questões científicas mais intrigantes se tornam 

estímulo para estes jovens investigadores. 

O impacto social vai além do laboratório, o projeto está semeando ciência para as novas 

gerações. O conceito do Gondwana foi imaginado no final do século 19 e sua evolução é 

vital para as futuras gerações do século 21. A melhor abordagem para entender as 

mudanças do nosso planeta em desenvolvimento é estudar a evolução deste antigo 

continente. Publicar um livro didático sobre o Gondwana para as escolas de ensino 

fundamental, no modelo da coleção “Faces”, do CGMW é uma das metas do projeto. 

O Gondwana também é um assunto cultural sensacional para a sociedade. As pessoas 

geralmente são curiosas sobre a história deste supercontinente. Pretende-se no futuro 

fazer uma exposição itinerante do Centro de Memória do Gondwana em todos os 

fragmentos continentais do Gondwana, especialmente nos países em desenvolvimento, é 

um dos objetivos deste projeto. 

 

Projetos em desenvolvimento no CMG 

Dentre os diversos desafios cotidianos vivenciados no CMG, destaco a formação de um 

acervo que está parcialmente em uso e ainda está sendo produzido. Além dos artigos, 

livros e espécimes geológicos, os mapas em sua maioria estão em constante uso e 

manuseio. Os valores científicos e museológicos atribuídos ao acervo ainda estão sendo 

trabalhados e enfrentam diversas adversidades e novas soluções, mencionadas abaixo.  
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Acondicionamento e catalogação do acervo: Como informado anteriormente parte do 

acervo físico do CMG é composto de mapas originais que precisam ser devidamente 

acondicionados e catalogados. Buscamos facilitar o acesso dos pesquisadores a este 

material através da digitalização dos originais e publicação no site e/ou disponibilização 

no banco de dados do CMG. Junto a este processo está sendo administrado através de 

pequenas conversas e reuniões, alguns conselhos de como manusear e acondicionar 

melhor o acervo, visando passar para o grupo de cientistas as noções básicas de 

salvaguarda de seus materiais.  

Outra parte do acervo físico do CMG é composta por um número de livros referência do 

tema do projeto. Estes livros também estão sendo organizados de forma que o acesso ao 

pesquisador seja facilitado, pela divulgação de lista de referências no site. O CMG 

também conta com um número de mapas impressos e utilizados durante o processo de 

confecção do mapa do Gondwana, por sua característica de uso cotidiano no Laboratório 

do Gondwana, eles terão tratamento diferenciado quanto ao acondicionamento, acesso e 

manuseio. O CMG também conta com um número de espécimes representativos do 

Gondwana que estão em processo de aquisição e organização. 

Desde o início do projeto tem-se criado uma coletânea de artigos relacionados a todos os 

terrenos Gondwânicos para um acervo digital. Há também os mapas utilizados e 

produzidos como referência e espécimes representativos. Para que o fácil acesso a esse 

material ocorra é necessária à padronização dos arquivos no servidor, facilitando assim a 

recuperação da informação quando necessária e divulgação do material.  

Os procedimentos usados para o acondicionamento e catalogação do acervo são a 

limpeza mecânica, a organização através da identificação das peças e da atualização do 

banco de dados de catalogação utilizado, pequenos reparos localizados quando 

necessários, a digitalização do objeto e a disponibilização online do mesmo quando 

possível.  

Divulgação do acervo e do trabalho desenvolvido no CMG: Em virtude do caráter 

acadêmico do acervo, é de extrema importância a divulgação do mesmo. São várias as 

formas propostas no CMG, dentre elas a divulgação do acervo através de noticias site do 

projeto. Nele será disponibilizado uma lista com as publicações relacionadas e 

produzidas pelo IGCP-628, dentre eles artigos, livros, mapas, folders entre outros. 

Também será possível fazer download dos produtos do projeto, tais como mapas, 

relatórios, artigos, tabelas e outros. Ressalto aqui que a exposição de longa duração a 
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ser inaugurada no Museu da Geodiversidade sobre o Gondwana também exerce papel 

fundamental na divulgação do acervo. 

Uma das ferramentas mais eficazes para manutenção do projeto é a divulgação do 

trabalho desenvolvido. Essa divulgação ocorre em diversas formas, tais como em meios 

virtuais e físicos. É importante para o CMG que além da área científica o público em geral 

reconheça o trabalho feito e sua importância. Essa divulgação precisará ir além da 

confecção da exposição e manutenção do site.  

Aquisição de acervo: A formação e desenvolvimento de coleções é uma política comum 

desenvolvida por instituições culturais, e visa o crescimento do acervo na área de 

conhecimento em que a mesmas estejam inseridas, de maneira equilibrada e racional, 

estabelecendo prioridades para a aquisição do material e determinando critérios para a 

sua seleção, assim como diretrizes de descarte. (VERGUEIRO, 1989) Uma vez que um 

dos objetivos do CMG é a criação de um espaço de preservação da memória do 

Gondwana, o seu acervo vai além do que o projeto “IGCP-628 - Revisão do Mapa 

geológico do Gondwana: Geologia e evolução tectônica” produziu. Devendo assim o 

acervo do CMG contemplar o Gondwana como um todo. Muitos pesquisadores vêm 

contribuindo para a formação de nossa coleção com doações de livros, espécimes, 

artigos, entre outros. Todas as doações são avaliadas pelos coordenadores do projeto 

quanto a pertinência e importância, aquelas selecionadas passam pelo processo de 

conservação e acondicionamento.  

Projeto de Exposição no Museu da Geodiversidade:Uma das atividades previstas 

desde o início do projeto é a divulgação dos resultados da pesquisa através de uma 

exposição de longa duração no Museu de Geodiversidade na UFRJ.  Esta exposição 

ainda em planejamento permitirá a integração do conteúdo sobre o Gondwana ao Museu 

da Geodiversidade e a disseminação do conhecimento adquirido durante o projeto para o 

público geral. 

Pretende-se ainda no futuro realizar uma exposição itinerante para divulgação dos 

resultados através de exposição a percorrer os continentes interessados. O orçamento 

necessário para este item ainda não foi obtido.  

Projeto Memória Oral: O CMG busca ir além do padrão no que tange a reunião de um 

acervo sobre o Gondwana, pensando assim foi proposto um projeto de memória oral 

onde se pretende reunir não só a experiência dentro do projeto mas também outras 
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informações interessantes e principalmente o conhecimento de diversos cientistas. O 

projeto consiste em uma vídeo-gravação simples de cada pesquisador que participou de 

alguma forma do projeto onde serão gravadas suas perspectivas sobre a importância do 

Gondwana, uma pequena parte da sua experiência, assim como a impressão de cada um 

acerca do que pode gerar essa pesquisa e esse conteúdo.  

 

Considerações Finais 

São diversos os desafios que a construção do acervo do CMG demonstra. Acima de tudo 

destaca-se a vontade desde o início do projeto, que deu berço a este acervo de se 

constituir uma instituição com viés museológico com vínculos educativos e sociais, 

visualizando nesta criação um passo à frente da disseminação e preservação das 

informações e conteúdos aprendidos durante o tempo do projeto.  

Acreditamos que a disseminação do conhecimento é a principal ferramenta de 

conscientização da sociedade quanto ao seu patrimônio. Buscamos com esta semente 

de projeto museológico a valorização e distribuição do pensamento científico e do 

conhecimento em torno das questões da formação da terra, através do estudo do 

Gondwana. 
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Resumo 

O texto revela os planejamentos do Museu de Minerais e Rochas (MMR) para 
participação no evento comemorativo aos 60 anos do Curso de Geologia no Estado de 
Pernambuco programado parainiciar-se em maio de 2017. Em paralelo no mesmo 
período, o MMR irá comemoraros 10 anos de sua reabertura e 50 anos de seu vínculo 
com a UFPE. São duas instituições, o Museu e o Departamento, ícones do interesse no 
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia em território nacional e que serão 
homenageadas por meio de exposições temáticas, publicação e outras ações pontuais 
que evidenciarão os recursos e produtos da Ciência e Tecnologia materializados em 
acervos geológicos, equipamentos, documentos, fotografias e relatos. Pretende-se 
assim, mostrar ao público do evento comemorativo e, em especial, à comunidade 
acadêmica da UFPE, à importância histórica, econômica e social da geologia e das 
geociências. 

Palavras-chaves: Museu de Minerais e Rochas; Departamento de Geologia; CAGE; 
Campanha formação Geólogos; exposição. 

 

Abstract 

The text reveals the plans of Minerals and Rocks Museum (MMR) for participation in the 
event commemorating the 60th anniversary of the Geology Course at the State of 
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Pernambuco scheduled to begin May 2017. In parallel in the same period, the MMR will 
celebrate 10 years of its reopening and 50 years of its link with UFPE. Are two 
institutions, the Museum and the Department, iconsinterest in the development of 
Science and Technology in the country and be will honored through thematic 
exhibitions, publishing and other specific actions that will evidence the resources and 
science products and technology embodied in geological collections, equipment, 
documents, photographs and reports. The aim is to show the public commemorative 
event and, in particular, the academic community UFPE, the historical, social and 
economic of the geology and geosciences. 

Keywords: Museum of Minerals and Rocks; Department of Geology; CAGE; campaign 
training Geologists; exposure. 

 

Introdução 

Os museus, como entidades de representação social, têm a possibilidade de participarem 

e acompanharem a trajetória de vida de importantes instituições que moldaram a 

sociedade, seja em escala local ou nacional. Instituições estas que aglomeram a cultura 

de uma comunidade reveladas em documentos, objetos e personalidades. 

O Museu de Minerais e Rochas (MMR) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

é uma dessas instituições que, por estar vinculada ao Departamento de Geologia (DGeo) 

da mesma Universidade, acompanha e mantém, por meio de seu acervo, parte da 

memória relacionada a sua estruturação, maturação e estabilização. Com origem na 

Campanha de Formação de Geólogos (CAGE) o DGeo mantém seu ímpeto na formação 

de geólogos antenados às necessidades do mundo contemporâneo e em respeito ao 

desenvolvimentodo campo profissional. 

No mote das comemorações dos 60 anos do Curso de Geologia em Pernambuco que 

ocorrerá a partir de maio de 2017, o Museu de Minerais e Rochas idealizou diversas 

ações, condizentes a sua função de disseminador da cultura geocientífica. Idealiza-se 

concretizar por meio do “Projeto Memória”, cinco produtos culturais para levar a cultura 

das geociências ao público participante da ação de comemoração gerida  pelo DGeo 

para comemoração ao sexagenário do Curso, quais sejam: (1) três exposições temáticas 

e (2) um percurso museológico, (3) um Livro-catalogo, (4) palestras temáticas e (5) 

homologação de dois instrumentos administrativos-normativos, o Plano Museológico e o 

Regimento interno. É valido antecipar que um dos produtos culturais, o Livro-catalogo, é 

proposto para comemorar os dez anos de reabertura do MMR, ocorrida no ano de 2007 e 

ainda, por coincidência, dos 50 anos de seu vínculo oficial com a UFPE1. 

                                                 
1 Conforme mencionado em documento histórico (cujo conteúdo está em análise)de16 de maio de 1967, 
emitido por José Lapenda Filho tem-se a seguinte passagem: “(...) a inauguração recente de um MUSEU DE 
MINERAIS E ROCHAS, aberto ao público, para uma amostra clara e evidente das riquezas do subsolo do 
Nordeste, o que merece consideração devida, uma vêz que êste Museu veio enriquecer o Nordeste, pelo seu 
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Os planejamentos iniciais das ações culturais propostas pelo MMR serão alvo deste 

trabalho, demonstrando as motivações e idealizações para que cada um seja realizado 

com sucesso. Por necessidade, fatos importantes sobre a existência da CAGE, da Escola 

de Geologia, do Instituto de Geologia e do próprio MMR serão relatados, mas é valido 

salientar que a escrita não revelará uma historiografia definitiva, pois os documentos 

históricos destas entidades ainda estão em fase de levantamento e estudo. 

 

De Curso à Departamento: histórias que se cruzam com a vida do Museu de 

Minerais e Rochas 

A trajetória do Departamento de Geologia começa a ser escrita no final de 1950, mais 

precisamente no ano de 1957 com a criação da Escola de Geologia (CAMPANHA DE 

FORMAÇÃO DE GEÓLOGOS - CAGE, 1957). Esta trajetória é complementada pelo 

transcurso do Instituto de Geologia, criado em 1959 (UNIVERSIDADE DO RECIFE - UR, 

1963). Ambas entidades, detinham personalidades voltadas para o ensino e 

aperfeiçoamento da Geologia, porém, seus interesses eram especialmente distintos. 

 

Escola de Geologia 

Criada em 1957 pela Companha de Formação de Geólogos (CAGE) o Curso de Geologia 

emerge em um contexto cuja demanda sobre profissionais da geologia era crescente 

(RAMOS, 1998; SIAL, 2007), em parte, procura esta estimulada na época pela recente 

criação da Petrobrás (1953). Até então, apenas cinquenta profissionais atuavam em todo 

Brasil nas atividades que se relacionavam à geologia, “eram autodidatas, oriundos dos 

cursos de História Natural, engenheiros e geólogos formados no exterior, todos 

brasileiros ou não.” (BARROSO, 1996, P. 144). Ficava evidente, concordando com 

Barroso (1996), a necessidade de formação de maior corpo técnico e científico para 

trabalhar na área e “explorar” os abundantes recursos minerais do território brasileiro. 

A CAGE sediada em Pernambuco2, oficializou a criação do Curso de Geologia do Recife 

através do Decreto nº 40.783, de 18 de janeiro de 1957. Seu principal papel era o de 

formação e treinamento de profissionais e realização pesquisas didáticas. O Curso 

ocupava inicialmente um imóvel situado na Rua do Hospício, 425, porém, decorrente da 

demanda apresentada com o desenvolvimento de seus trabalhos, no ano seguinte foi 

necessário realizar o aluguel de um espaço para expansão, “(...) o prédio 403 à rua do 

                                                                                                                                                    

valor intrínseco e pela consideração de ser este Museu o terceiro surgido no Brasil. (...)” 
2 As outras escolas foram criadas em Porto Alegre, São Paulo e Outro Preto. Um ano depois, foram criados 
os cursos em Salvador e Rio de Janeiro. (SIAL, 2007) 
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Riachuelo o qual servia de pensão (...)” (CAMPANHA DE FORMAÇÃO DE GEOLOGOS, 

1958). Em momento posterior, no ano de 1965, a Escola de Geologia foi então transferida 

para outro edifício, situado na rua do Bosco, mas ainda no bairro da Boa Vista, Recife. 

Conforme documentação em poder do MMR, a Escola de Geologia do Recife foi 

incorporada à Universidade Federal de Pernambuco em 15 de abril de 1965, através da 

Lei 4.6183 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 1966). Anterior a essa data, 

vinculava-se à Universidade do Recife, instituição precedente à UFPE no ensino 

universitário no Estado de Pernambuco (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 

2016, on-line). Porém, mesmo com essa incorporação, a Escola de Geologia não se 

deslocou imediatamente para a sua atual localização, estando por último localizada na 

Rua Dom Bosco. A mudança, de fato, só ocorre no ano de 1969 quando, ao ser unificada 

com o Instituto de Geologia, forma o Instituto de Geociências, que posteriormentese 

desmembraem dois departamentos: o de Geologia e o de Engenharia de Minas; ao 

primeiro fica atrelado o Curso de Geologia no Campus Recife da UFPE, ocupando as 

dependências do prédio do CTG. 

 

 

 
Imagem 1 - Fachada da Escola de Geologia do Recife, localizada na Rua do Hospício. 
 

                                                 
3 Datas e leis indicadas em documento sem título mantido pelo Departamento de Geologia e que está em 
processo de higienização e análise de conteúdo no Museu de Minerais e Rochas. 
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Imagem 2 -  Fachada da Escola de Geologia do Recife em edíficio situado à Rua Dom Bosco 

 

Instituto de Geologia 

O Instituto de Geologia do Recife foi uma entidade criada pela Universidade do Recife em 

03 de julho de 1959 (UNIVERSIDADE DO RECIFE, 1963) em atendimento ao aumento 

das demandas da Escola de Geologia sobre pesquisas que complementavam as 

atividades didáticas e de diversas organizações com a qual se relacionava. Seu interesse 

maior era então o de apoiar as atividades da Escola, proporcionando estrutura e 

profissionais para a realização de pesquisas. O Instituto deveria ser fiel parceiro do Curso 

de Geologia, e para tanto estava situado em local próximo à Escola, na rua Corredor do 

Bispo, 155.  

Para alcançar seu objetivos - auxiliar a Escola de Geologia - o Instituto de Geologia 

continha em sua estrutura organizacional uma divisão de mineralogia, o Museu de 

Minerais e Rochas, biblioteca, secção de laminação, secção de desenho, secção de 

fotografia e secção de química de minérios, além de realizar excursões “para fins 

didáticos, durante o período de aulas, e, preferencialmente em regiões próximas à 

Cidade; e excursões mais longas, sempre realizadas na época das férias e apelidadas de 

pesquisa de campo” (UNIVERSIDADE DO RECIFE, 1963, itálico do autor). Porém, 

apesar de sua premissa e estrutura, o Instituto em seu princípio trouxe perturbações à 
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administração da Escola de Geologia, em parte por terem sido “retirados” funcionários do 

“quadro administrativo” da Escola para trabalharem no Instituto (CAMPANHA DE 

FORMAÇÃO DE GEOLOGOS, 1960). Entretanto, este desconforto inicial não impediu 

que ambas entidades se mantivessem próximas e atuantes, cada qual com a sua 

especificidade, até a sua definitiva unificação na UFPE ao final da década de 1960. 

 

 

Imagem 3 - Fachada do Instituto de Geologia localizada na Rua Corredor do Bispo. 

 

 

A unificação 

No decorrer de sua trajetória de consolidação, o Departamento de Geologia, responsável 

pelo atual Curso de Geologia da UFPE, é resultado da união da Escola de Geologia e do 

Instituto de Geologia, os quais percorreram circuitos diferentes para chegar ao mesmo 

lugar. A Escola de Geologia, ao ser vinculada à “UFP”4, em seu princípio mantém-se 

como local de formação de pessoas para a geologia, enquanto o Instituto, mesmo após a 

vinculação à UFP, se mantém como produtor de pesquisas nas geociências. Ambas 

começam a operar juntas apenas com a reforma universitária de 1968, adotando o nome 

                                                 
4Sigla adotada anteriormente pela Universidade Federal de Pernambuco, presente em alguns dos 
documentos em estudo. 
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de Instituto de Geociências, que em momento posterior assume o nome de 

Departamento de Geologia5. 

Em sua atual concepção, o DGeo está subordinado ao Centro de Tecnologia e 

Geociências, ocupando o seu quinto andar do prédio acadêmico, além de parte do 

terceiro andar - ocupado em sua maior parte pelo Departamento de Engenharia de 

Minas. Possui ainda áreas no térreo deste Centro: o Laboratório de Gemologia; módulo 

anexo de laboratórios (“módulo de geologia”) onde está a sala de exposição do Museu, 

laboratório de laminação, litoteca, laboratório de cominuição6 e laboratório de 

sedimentologia. Em outras edificações circunvizinhas a este módulo, encontram-se ainda 

o Laboratório de Isótopos Estáveis e o Laboratório de Paleontologia. Nos andares do 

prédio escolar do CTG, o DGeo mantém em suas dependências:  salas de aula, 

laboratórios de microscopia óptica, petrologia, geologia econômica, sismo, geofísica, 

hidrogeologia, estrutural, laboratório de geoquímica laboratório de catodoluminescência, 

etc; ou seja, numa percepção ampla, unifica realmente as funções trazidas pela Escola – 

a formação - e pelo Instituto de Geologia – a pesquisa. 

 

O Museu de Minerais e Rochas 

É no novo cenário trazido pela união da Escola de Geologia e do Instituto de Geologia - 

trazido na sua transição de ambas instituições para o Campus Recife - que a vida do 

atual Museu de Minerais e Rochas floresce, sendo constituído pelos acervos do “Museu 

de Minerais, Rochas e Fósseis”, da Escola de Geologia e pelos acervos do Museu de 

Minerais e Rochas, do Instituto de Geologia – de quem herdou o nome. 

O Museu de Minerais, Rochas e Fósseis (MMRF) é espaço que sucede ao “Museu de 

Mineralogia”, mencionado no Relatório CAGE de 1958, cujos criadores são 

desconhecidos. O MMRF é resultante da ampliação das atividades da Escola de 

Geologia e se seu acervo, tendo como seus criadores os professores Adusumilli Baskara 

Rao7 e Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli. Em relato escrito transmitido pela 

professora Maria do Socorro Adusumilli (2007) à atual diretora do MMR, o “Museu de 

                                                 
5 A história do DGeo ainda está sendo reescrita a partir dos documentos mantidos pela gestão do mesmo, 
portanto, esta breve descrição histórica esta passível de reformulação, mas é aceita como válida e confiável 
por estes autores, considerando as experiências vividas e ouvidas pelo período ao qual estão vinculados à 
UFPE. 
6 Conforme o Dicionário Online de Português (2016), cominuição significa “fragmentação, Ação de quebrar 
em partes menores” 
7 O nome Adusumilli, do professor Baskara Rao nos documentos históricos aparece mencionado primeiro, 
entretanto, em outros documentos mais recentes, ele aparece por último. Ainda não se sabe a razão desta 
modificação, porém, se preferiumanter a referência ás primeiras aparições de seu nome. 
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Minerais, Rochas e Fósseis” surge como “consequência natural” as “necessidades do 

ensino” e acumulação de “amostras trazidas de excursões”, a fim de “abrigá-las”. Seu 

acervo foi composto por amostras adquiridas de colecionadores, acervos particulares de 

professores, doações de simpatizantes e de estudos em campo. 

O “desenvolvimento e melhoramento” do MMRF foi propiciado pela vinculação do 

professor Baskara Rao às disciplinas que entravam em sintonia com o conteúdo e missão 

do museus, entretanto, a organização das amostras (registro e classificação) e da 

expografia das vitrinas é atribuída a professora Maria do Socorro, a qual esteve nessa 

frente de trabalho desde a transferência do acervo do edifício da rua do Hospício para o 

da rua Dom Bosco. Nessa mesma época, é designada a auxiliar-técnica Josefa 

Fernandes Veloso para ajudar nas diferentes tarefas do Museu, em especial “arranjo e 

conservação das vitrines do museu, bem como zelava pela ordem, manutenção do 

acervo, orientação de visitas e anotações das mesmas” (ADUSUMILLI, 2007). 

Não diferente do Museu de Minerais, Rochas e Fósseis, o Museu de Minerais e Rochas 

do Instituto de Geologia, criado pelos professores Silvio da Cunha Santos e Cláudio de 

Castro, detinha uma organização apropriada para sua função, realizando atividades de 

acolhimento de amostras e de visitação ao acervo de mesmo modo ao realizado por seu 

contemporâneo. Sua configuração é apresentada pela publicação “O que é o Instituto de 

Geologia da Universidade do Recife”, produzido em 1963, pela própria Universidade: 

 

MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS 
Criado o INSTITUTO DE GEOLOGIA foram reunidas amostras 
mineralógicas e petrográficas procedentes das seguintes unidades: Fac. 
Fil de Pernambuco, Esc. De Eng. De Pernambuco e Esc. Superior de 
Química. 
Atualmente, o MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS possui mais de 2000 
amostras, distribuídas em diversas coleções sempre aumentadas com as 
contribuições das excursões. 
Para melhor entendimento com visitantes, e, também, para facilitar o 
aprendizado dos alunos são expostos junto aos minerais modelos (sic) 
coloridos que representam a estrutura das moléculas e os elementos de 
simetria que possuem os minerais em exposição. 
O MUSEU é franqueado a todo o público interessado no assunto, alunos 
dos Cursos Médio de várias escolas que, em grupo, recebem aulas 
práticas das cadeiras que dizem respeito à geologia 
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.  

Imagem 3 - Informações sobre o Museu de Minerais e Rochas do Instituto de Geologia (1963) 
 

O MMR atual não apenas herdou o nome do museu do Instituto de Geologia8, mas seu 

mobiliário e método de organização do acervo. Ainda, é deste museu a maior parcela de 

amostras que atualmente são mantidas em diversas coleções, com especial destaque às 

coleções nomeadas de Silvio da Cunha Santos (206) e Cláudio de Castro (305)9 – 

apenas duas coleções didáticas superam estes números, Hélio Grimberg com 915 

objetos e Fritz Krantz com 338. 

A atual estrutura do MMR é resultado da reforma do ambiente que já ocupava antes de 

2004 - ano de início de sua reestruturação para reabertura no ano de 200710 - localizado 

no prédio “anexo” do Departamento de Geologia - conhecido também como módulo de 

geologia - e da realocação, neste mesmo local, de parte de seu acervo, anteriormente 

dispersos nos corredores dos Departamentos de Geologia e de Engenharia de Minas. 

Não se sabe exatamente quando o acervo do MMR foi alocado neste ambiente, porém a 

placa de inauguração do módulo e museu é datada de 198711. Agregado a este ambiente 

do módulo,o MMR, onde está disposto a visitação o seu acervo, mantém um laboratório 

de conservação e documentação. Seu acervo é composto por 5000 amostras geológicas, 
                                                 
8 Acredita-se ser esta a versão correta da nomeação atual do MMR, porém, documentos encontrados 
recentemente indicam que a existência do Museu de Minerais e Rochas na Escola de Geologia ainda no ano 
de 1967. 
9 Considerando apenas amostras geológicas, assim, excluindo equipamentos, utensílios, documentos e 
livros. 
10 Durante os anos de 1996 e 2004 o Museu manteve-se sem atividades contínuas de visitação, porém, não 
foi completamente desintegrado, estimulando tentativa de retirá-lo do estado de descanso. 
11Informações a respeito estão sendo pesquisadas em livros de atas do Departamento de Engenharia de 
Minas, que abrigou o museu atéo ano de 2003. 
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mais de 400 equipamentos e instrumentos científicos, além de fotografias, livros e 

documentos que estão em etapa de reconhecimento e registro (BARRETO, 2011; 2013). 

 

Projeto Memória, a proposta 

Na oportunidade de homenagear e consagrar a história da Geologiae m Pernambuco, em 

2017 serão comemorados os 60 anos de sua presença no Estado. Por esse motivo, o 

Departamento de Geologia idealizou uma ação guarda-chuva com a realização de 

diferentes eventos relacionados ao seu passado, ao seu atual momento e projeções da 

área da geologia e demais geociências. 

Para a ocasião, o Museu de Minerais e Rochas foi convidado a projetar alguma atividade 

cultural concernente a sua natureza, visando oferecer aos participantes do evento 

momentos de contemplação e enriquecimento do saber sobre a geologia, com ênfase na 

trajetória do Curso de Geologia criado em Pernambuco. Nesse sentido, foi planejada a 

realização de um projeto interno que contempla a elaboração de cinco produtos culturais: 

(1) três exposições, (2) a publicação de um livro-catálogo, (3) reativação temporária do 

primeiro percurso museológico adotado pelo Museu, a realização de (4) palestras 

temáticas relacionadas a história e a reabertura do MMR, e (5) dois instrumentos 

administrativos-normativos que concederão ao museu um reconhecimento de seu valor 

como equipamento cultural. 

Sob o título provisório de ‘Projeto Memória’, a ação planejada pelo MMR pretende 

materializar esses cinco produtos culturais durante o período de maio de 2017 a maio de 

2018, no intuito de manter viva e ativa, durante toda a vigência dos 60 anos da ‘geologia 

pernambucana’, a memória que se relaciona ao Departamento de Geologia da UFPE. 

Pretende-se assim oferecer ao seu público alvo, os geólogos, professores, funcionários e 

estudantes de geologia que participarão da ação guarda-chuva do Departamento de 

Geologia e demais transeuntes do CTG informações constantemente renovadas e 

inéditas sobre o assunto desenvolvido. 

As projeções iniciais do Projeto Memória sintetizam-se em miniprojetos que serão 

definitivamente programados em datas combinadas junto à chefia do DGeo. 

 

1. Miniprojeto: Exposições 

1ª Exposição - Registro de uma trajetória: a Geologia em Pernambuco 

Principal produto cultural do Projeto Memória, esta exposição tem por premissa prestar 

homenagem aos geólogos – pelo dia do geólogo que ocorrerá em mesma data do evento 
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programado pelo DGeo – trazendo como conceitoexpográfico as origens do Curso de 

Geologia, utilizando-se de documentos históricos e relatos que retomam a criação e 

existência da CAGE, da Escola de Geologia, do Instituto de Geologia e outros entes que 

estão relacionados à geologia no Estado, como a Petrobrás e o Departamento Nacional 

de Pesquisa Mineral (DNPM). Não é pretendido, portanto, ater-se na biografia de 

qualquer pessoa relacionada ao Curso, mas sim, propriamente a instituição 

Curso/Departamento de Geologia. 

A exposição será constituída essencialmente por documentos em papel, sincrônicos ao 

período de existência da Escola e do Instituto de Geologia (1957-1965), representados 

por Livros Ata, Relatórios da CAGE e publicações produzidas nesta mesma época. Serão 

complementados por relatos orais de profissionais, professores, ex-alunos e alunos que 

participaram e participam da permanente escrita da história de institucional. 

Estuda-se montar a exposição dentro do espaço expositivo já em uso pelo museu, 

pensando na segurança, conservação e acondicionamento dos documentos. Como 

segunda alternativa, a exposição poderá ser realizada em local e mobília que esta, por 

ora, recebendo a exposição “Um olhar sobre a Geofísica: HelmoRand” – exposição 

temporária montada em 2013. Esta segunda alternativa será apenas utilizada com a 

impossibilidade total de utilizar o espaço expográfico atual do MMR – por questões de 

força maior, como possíveis danos estruturais. 

É planejada a abertura da exposição em simultânea à realização dos demais eventos 

programados pela chefia do DGeo, ao final do mês de maio de 2017, porém, não estando 

condicionado a efetivação da realização dos eventos do Departamento por se tratarem de 

propostas distintas. Tem-se como público alvo desta exposição alunos, professores, 

funcionários do Curso de Geologia e público espontâneo. Espera-se ainda alcançar ex-

alunos, ex-professores e ex-funcionários da CAGE, da Escola de Geologia e do Instituto 

de Geologia, os quais, com a oportunidade de suas presenças, receberão homenagens. 

Aspira-se que esta exposição possa trazer a difusão do conhecimento histórico e 

cientifico entorno das ciências da terra, reforçando a importância dos registros materiais - 

representados pelos relatórios, atas e demais publicações - e das atividades de 

conservação realizada pelo MMR. Para além, revelará o Curso de Geologia da UFPE 

como fonte de excelentes recursos de pessoal, entregando profissionais com alto nível de 

conhecimento e desenvolvimento técnico em geociências para atuação em diversos 

lugares do mundo. 
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2ª Exposição - Mostra comemorativa: Coleção Cláudio de Castro 

Prevista para substituir a atual exposição temática “Um olhar sobre a Geofísica: Helmo 

Rand”, localizada no Hall de entrada do Centro de Tecnologia e Geociências, a proposta 

é expor parte do acervo relacionado ao Naturalista e Professor Cláudio de Castro como 

forma de homenagema um dos fundadores do MMR e de um importante incentivador de 

suas atividades e desenvolvimento de seu acervo12.  

A trajetória de Cláudio de Castro na UFPE e com as Geociências caminha em linha 

paralela ao do Departamento de Geologia. Integrante do corpo de pessoal do 

Departamento de Engenharia de Minas quando este foi aportado na UFPE, já estava 

envolvido com a Geologia desde à vinculação profissional ao Instituto de Geologia ainda 

na década de 1960 (CASTRO, 2005). Sua importância para o Museu de Minerais e 

Rochas é oriunda não apenas de sua contribuição com a doações, mas sim de sua 

memória pessoal e profissional, sendo exemplar vivo de toda os acontecimentos aqui, até 

o momento, relatados.  

Para a exposição, pretende-se fazer uso de exemplares geológicos anteriores a 

reabertura do museu em 2007 e exemplares da doação ocorrida em 2015, além de 

fotografias e recortes textuais sobre sua vida. A curadoria terá a colaboração do 

professor Cláudio de Castro, atendendo as limitações espaciais e matérias do espaço 

                                                 
12Há em seu nome a indicação da doação de mais de 300 amostras geológicas, além de diversos 
equipamentos de C&T e publicações diversas relacionadas às Geociências. 

Imagem 4 - Livros atas com acondicionamento identificados e com acondicionamento inicial simples 
para evitar contaminação de outros documentos. 
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expositivo. Portanto, detalhes a respeito de quantitativo de amostras e delineamento 

temático não podem ser apresentados imediatamente. 

Tem-se estipulado, para este segundo ato expositivo do MMR, a abertura da exposição 

no primeiro semestre de 2018, em consideração à proximidade de sua data de 

nascimento que ocorre no mês janeiro. 

 

 

 

 

Imagem 5 - Parte do acervo doado, com 193 amostras, em 2015 pelo professor Cláudio de Castro. 
Ao centro da fotografia à direita, o Caderno de Informações sobre o acervo elaborada pelo próprio 

professor. 
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3ª Exposição – Reescrita da exposição permanente 

A proposta desta exposição é a de tornar a narrativa atual compatível com as diretrizes 

apresentadas pela pesquisa realizada pela Designer Yelitza López Duque (2016), no qual 

prevê a importância de aproximar os interesses ou necessidades de quem visita o museu 

com o objetivo das atividades desenvolvidas neste espaço de educação não 

formal. Neste sentido, a pesquisadora indica ferramentas complementares à atividade de 

mediação, como os jogos, fazendo uso da Teoria da Atividade - idealiza por Vygotsky 

(1978), teorizada por Leontiev (1979) e aperfeiçoada sequencialmente por Engeström 

(1987) e Mwanza (2000). 

Em resumo, esta atividade educativa propõe realizar pequenas intervenções na 

expografia e na narrativa adotada pelos mediadores, para que alguns detalhes e 

conhecimentos sejam mais bem apreendidos pelos visitantes, facilitando a participação 

em algumas dinâmicas ou jogos realizados ao final da visitação.  

São necessários o cumprimento de dois procedimentos, imprescindíveis e 

interdependentes, no trajeto museógrafo, para a efetivação da atividade. O primeiro tem a 

intenção de chamar a atenção do visitante para os aspectos e detalhes de composição 

da vitrina, fazendo-o perceber, dentre um conjunto de objetos, aquele ‘deslocado’ de sua 

função ou participação na vitrina. Isto é realizado pela inserção ou reposicionamento dos 

objetos na vitrina, ou deslocamento deles entre vitrinas. Por exemplo, um mineral retirado 

da vitrina de rochas “Pegmatitos”, deslocado para a vitrina de rochas “Skarn”. O segundo 

procedimento é dependente da articulação do mediador com o visitante. Previamente 

combinado, o mediador deve, durante a sua fala, evidenciar a proposta da vitrina e 

alguns características dos do conjunto de objetos ali expostos, sendo mais enfático em 

destacar algumas características que aticem a percepção do visitante à algum objeto 

especifico. 

Ao final do percurso expositivo, o visitante é convidado a participar de um dos três jogos 

desenvolvidos pela design:  

(1) “Advinha”, jogo no qual o visitante deve identificar o objeto por suas características – 

que foram evidenciadas pelo mediador;  

(2) “Onde está o erro”, jogo no qual o visitante deve dizer qual erro foi por ele percebido 

na composição da vitrina e indicar a vitrine correta a qual pertenceria e;  

(3) “Formas cristalográficas”, jogo no qual o visitante deve identificar o mineral que 

corresponde a forma geométrica – moldes tridimensionais - apresentada pelo mediador. 
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A proposta educativa é, ao final de toda a atividade, alcançada, pelo reforço do 

conhecimento repassado durante a fala do mediador e relembrada pela dinâmica dos 

jogos. 

 

Imagem 6– Regras dos jogos, simplificadas, para conhecimento de seus participantes. 
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Imagem 13- Imagem retirada do trabalho de pesquisa da designer. 

 

Esta atividade, para validação da pesquisa foi efetuada no próprio ambiente do Museu no 

ano de 2016, demonstrando ser eficiente para atender a proposta concebida, sendo bem 

recebido pelos visitantes. Entretanto, para sua viabilização se torna imprescindível o 

desenvolvimento de outras ações que atenda todos os perfis de usuários do museu e 

capacitação dos mediadores. Para esta última necessidade, o MMR está revendo sua 

atual expografia e as possibilidade de sua modificação conforme orientação da designer 

e do museólogo. 

 

2. Miniprojeto: Livro – catálogo 

Símbolo maior das comemorações da década de reabertura do MMR e dos 50 anos de 

vinculação do mesmo à UFPE, o Livro-catálogo é idealizado para ser mais um meio de 

difusão dos acervos mantidos pelo MMR. Pretende-se, para além de um simples 

expositor de fotografias do acervo, ser uma fonte sobre a história do museu, trazendo 

detalhes sobre sua trajetória de vida, aliada às noções de museologia que irão enaltecer 

e reafirmar a missão, necessidade e importância do museu para a comunidade geológica, 

acadêmica e em geral. A sua produção está sobre competência da equipe do Museu e de 

professores do Curso de Museologia da UFPE. Outros parceiros poderão agregar seus 

valores conforme oportunidades surgidas. 
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3. Miniprojeto: Percurso Geológico – MMR / Paleontologia / Bosque 

Reativação do percurso adotado no início da retomada das atividades do MMR, que 

incluía, para além da visitação ao espaço museológico onde estão as amostras minerais, 

a visita à coleção de Paleontologia, localizada no 5º andar do prédio acadêmico do CTG 

e, visitação orientada ao Bosque Fóssil, localizado no térreo do Edifício do Centro. Este 

percurso foi desativado por falta de mediadores que pudessem atender a demanda de 

visitação nesses espaços que não possuem proximidade adequada, impossibilitando 

realizar de maneira não exaustiva, a mediação. 

 

4. Miniprojeto: Palestra Temática (10 anos do MMR) 

Em ocasião do decênio de reabertura do MMR, serão realizadas palestras relacionadas à 

missão e tipologia de acervo do museu, portanto, estão planejadas a ocorrência de uma 

palestra cujo tema será a trajetória do MMR nesses 10 anos de reabertura e sobre suas 

oficinas didáticas e recursos educativos. Serão ainda convidados a palestrarem 

pensadores e práticos da museologia e da geologia – concernentes à difusão cultural – 

para contribuírem com suas experiências, desenvolvendo assim uma rede de parcerias e 

troca de saberes sobre cultura, patrimônio, museus e geociência. 

 

5. Miniprojeto: Instrumentos administrativos-normativos 

Considerados instrumentos de cunho administrativo e normativos, serão apresentados à 

público o Plano Museológico 2017-2020 e Regimento Interno do MMR. O Plano 

Museológico existente, equivalente aos anos de 2013–2017, nesta oportunidade será 

alvo de reavaliação, apresentando também o seu diagnóstico de implantação. Já o 

Regimento Interno será documento que oficializará a estrutura do MMR, assim como 

presará pela indicação dos princípios e missão do museu. Nele será apresentado a 

organização interna e do Conselho Consultivo a se estruturar durante a vigência do Plano 

Museológico 2017-2020. É valido ressaltar que o Conselho Consultivo será constituído 

por pessoas relacionadas as áreas de museologia, geologia, comunidade acadêmica e, 

se viabilizado, por membro do Ministério Público. Tem como função apoiar às decisões 

do Museu relativas a suas ações e comprometimento ao Plano Museológico e fins 

sociais. Não se trata, portanto de Associação de Amigos do Museu ou Conselho 

Deliberativo - o qual poderia determinar os caminhos de ação do Museu -, mas sim, um 

ente de orientação à administração. 
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Considerações Finais 

Foram apresentadas as ações culturais que pensadas e que se pretende que sejam 

desenvolvidas pelo Museu de Minerais e Rochas na oportunidade da comemoração dos 

60 anos de fundação dos estudos em geologia em Pernambuco. A suscitação de alguns 

fatos históricos transcorrentes da vida do Departamento de Geologia relevam uma 

importante rede de contatos institucionais concernentes à ampliação da percepção da 

importância das Geociências e mais amplamente da Ciência e Tecnologia em território 

nacional. Destes relacionamentos, consequentemente, são deixados evidencias materiais 

que nos permitem explorar as memorias de outrora, expondo a riqueza da construção da 

Ciência e Tecnologia Nacional, em caso especifico da Geologia e demais Geociências, 

por meio de acervos geológicos, equipamentos, documentos, fotografias e relatos 

pessoais. 

A proposta do MMR é a de externar as memórias do estabelecimento e fixação da 

Geologia em Pernambuco. Será a partir das atas de reunião do Curso, Escola e 

Departamento de Geologia e dos relatórios da CAGE - que merecem ainda serem bem 

analisados por historiadores e outros pesquisadores – que as possibilidades se abrem na 

tentativa de recriar com precisão a trajetória histórica de toda a comunidade geológica de 

Pernambuco. De imediato, por estarem recebendo tratamento documental - higienização 

e identificaçãode seu conteúdo - apenas foram retirados das atas e relatórios, fatos de 

maior destaque e que, para os fins previstos para a exposição planejada, já se mostram 

proveitosas. Claramente, essas informações, até o momento de materialização da 

exposição ‘Registro de uma trajetória: a Geologia em Pernambuco’ terá maior 

integridade, portanto, a escrita aqui apresentada possui validade, mas poderão sofrer 

retificações. 

Incitado ainda pela oportunidade de aliar os seus 10 anos de reabertura e 50 de anos de 

vinculo institucional, aos 60 anos de criação do Curso de Geologia no Estado de 

Pernambuco, o MMR sente-se ainda na obrigação de contar a sua história, produzindo 

ações e matérias que contam sua trajetória e conquistas, mostrando, nos pequenos 

detalhes, a sua importância do desenvolvimento da Geologia Pernambucana, portanto, é 

merecido que no evento comemorativo do sexagenário do Departamento de Geologia, o 

MMR tenha seu reconhecimento estampado em um livro-catálogo. 

Os planejamentos aqui apresentado ainda estão em etapa de finalização de detalhes, 

mas que já possuem conceitos, estrutura e diretrizes claras. Os frutos de sua realização, 

entretanto, só poderão ser observados durante o ‘ano da geologia pernambucana’, mas 

as perspectivas para o seu sucesso já são evidentes. 
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Resumo 
Apresentamos alguns desdobramentos da pesquisa que vem sendo desenvolvida no 
Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora a 
partir dos acervos documentais e de objetos de ciência e tecnologia produzidos para o 
ensino, indústria e pesquisa pela Fábrica de Aparelhos da Escola / Faculdade de 
Engenharia de Juiz de Fora. A materialização desta proposta de trabalho propõe fornecer 
subsídios para a montagem de uma exposição de longa duração que se encontra em 
processo de desenvolvimento na nova sede do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia. 

Palavras-chave: museologia; exposições; ciência; tecnologia. 

 

Abstract 
 Here are some considerations of research being developed in the Dynamic Museum of 
Science and Technology of the Federal University of Juiz de Fora from documentary 
collections and science and technology objects produced for education, industry and 
research by Appliance Factory School / Faculty of Engineering of Juiz de Fora. The 
materialization of this work proposal proposes to provide subsidies for the installation of a 
long-term exposure that is being developed at the new headquarters of the Dynamic 
Museum of Science and Technology. 

Key words:   museology; exhibitions; science; technology. 

                                                           

∗ Sociólogo, tecnologista sênior H 3 do Museu de Astronomia e Ciências Afins MAST/MCTI, M. Sc., pela 
Coppe da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador no Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (Convênio MAST/UFJF). Presidente da Rede de Museus de Juiz de 
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Introdução 

Procuramos apresentar as possibilidades de articulação entre os diferentes tipos de 

documentos, buscando traçar novos caminhos no sentido de estabelecer diferentes 

perspectivas para o estudo e a pesquisa da história da ciência e da técnica no Brasil. A 

construção de uma história da cultura material para os instrumentos de ciência e 

tecnologia permite compreendermos que as resignificações devem ser consideradas 

como uma trajetória cultural dos objetos.  Estudos de cultura material nos remetem ao 

estudo de um fenômeno social, e as Oficinas da Escola de Engenharia e posteriormente 

a sua denominação de Fábrica de Aparelhos da Escola de Engenharia de Juiz de Fora foi 

por excelência este fenômeno. O que devemos ter em perspectiva não é apenas 

considerar os objetos de ciência e tecnologia como documentos, mas como transformar 

estes objetos em documentos inseridos em uma exposição de ciência e tecnologia. 

 

Síntese da História da Escola /Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora 

O ensino superior em Juiz de Fora se inicia em 1903 com a criação do curso de 

odontologia e farmácia Posteriormente, em 1909, é criado o curso Politécnico da 

Academia de Comércio, que teve uma curta existência. Alguns anos mais tarde, através 

da iniciativa de Clorindo Burnier Pessoa de Melo, Asdrúbal Teixeira de Souza e 

Washington Marcondes Ferraz, é criada a Escola de Engenharia de Juiz de Fora, em 17 

de agosto de 1914.1  

Desde a sua criação, a Escola implanta um vigoroso processo de aparelhamento de seus 

gabinetes de ensino com a compra de equipamentos científicos fundamentais para o seu 

funcionamento. Este projeto político/pedagógico é implantado em decorrência da 

formação dos fundadores, todos eles ex alunos e professores da Escola de Minas de 

Ouro Preto e da Escola Politécnica do Rio de janeiro, que declaravam ser “essencial a 

predominância de aulas práticas para a formação de futuros engenheiros com 

capacidade de trabalho2”. 

 Em julho de 1918, a Escola aluga um casarão no número 2040, pertencente à Santa 

Casa de Misericórdia, e ocupa este imóvel até dezembro de 1959, quando muda 

                                                                                                                                                                                

Fora e Zona da Mata e Membro do Conselho Estadual de Museus do Estado de Minas Gerais,. 
paulomnoronha@yahoo.com.br 
1 Ata de Criação da Escola de Engenharia de Juiz de Fora, p. 2, 1914. 
2 Ata nº 3 da Escola de Engenharia de Juiz de Fora, p.8, 1914. 
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definitivamente para um prédio construído especificamente para a Escola de Engenharia, 

em janeiro de 1960.   

Com o crescimento acentuado da Escola, principalmente pela demanda crescente do 

curso de engenharia na década de 20, é elaborada a primeira proposta destinada à 

transferência da Escola de Engenharia, uma vez que a instituição já não dispunha de 

espaços adequados e suficientes para comportar salas de aula, oficinas, biblioteca, 

laboratórios e a administração. (Fig.1)  

 
 

  

                              (a)                                                          (b) 
Figura 1 - Primeira proposta de mudança da Escola de Engenharia. 

(a). Memorial descritivo de readaptação da Escola Estadual Francisco Bicalho para a 
Escola de Engenharia; (b). Esboço de planta para ocupação dos espaços pela Escola de 

Engenharia – 1925 – Acervo MDCT 
 
 

Foi somente em 1931 por influência do Prof. José da Rocha Lagoa, Diretor da Escola de 

Engenharia, é solicitado ao prefeito de Juiz de Fora Pedro Marques ex professor da 

instituição e ex vice Governador do Estado de Minas Gerais para que a prefeitura 

cedesse por empréstimo para a Escola de Engenharia o prédio anteriormente  ocupado  

pela  antiga Diretoria de Higiene, o qual se encontrava desativado desde a década de 20 

para que fossem  instalados  os gabinetes de trabalho e as oficinas. A necessidade desta 

transferência está associada à inexistência de espaço adequado na Sede da Escola de 

Engenharia para a instalação de inúmeros equipamentos adquiridos nas áreas de 

eletricidade e mecânica, além de uma série de instrumentos científicos, os quais eram 
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essenciais para o funcionamento das oficinas e aulas práticas e que deveriam der 

instalados urgentemente3.  

 

  
      (a)                                                    (b)                                                     (c) 

Figura 2 - Fases de transformação a Antiga Directoria de Hygiene.  (a)– Gabinetes, 
Oficinas e Fábrica de Aparelhos da Escola de Engenharia em 1961; (b)- Diretório Central 
dos Estudantes 2011; (c) Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia, 2016. Fonte: Acervo 

do MDCT 
 

Como contra partida ao empréstimo deste imóvel, a Prefeitura Municipal implanta em 

conjunto com a Escola de Engenharia pelo Decreto n.º 45, de 17 de novembro de 1931, o 

Instituto Municipal Prático de Mecânica e Eletricidade, que funcionaria anexo à Escola, e 

se destinava exclusivamente para os filhos dos operários da prefeitura Fig. 2. As 

atividades deste Instituto iniciam-se, efetivamente, quando o governo do Estado de Minas 

Gerais autoriza a prefeitura de Juiz de Fora a ceder definitivamente este prédio4. 

Posteriormente, o Instituto é transferido pela Escola de Engenharia e transforma-se na 

Escola Profissional Getúlio Vargas. 

Entre as décadas de 30 e 40 (Figura 3), a Escola de Engenharia passa por profundas 

reformas didáticas, administrativas e físicas, principalmente com a construção de novos 

espaços para melhor organização interna das oficinas. Intensifica-se a aquisição de 

maquinários, com os quais viria a se constituir a Fábrica de Aparelhos. Neste período, 

são contratados vários professores para preencher as inúmeras disciplinas criadas, são 

selecionados funcionários especializados nas áreas de marcenaria e mecânica, é 

designado o encarregado para coordenar as oficinas e indicado o Reitor do Curso 

Preparatório da Escola de Engenharia5. 

 

 
                                                           

3 O conjunto de notas fiscais de compras de equipamentos científicos sob guarda do Museu demonstra um 
forte investimento no projeto de modernização da Escola.  
4 Decreto n° 11.638 de 28 de outubro de 1934. Autoriza o Prefeito de Juiz de Fora a fazer a doação de um 
prédio à Escola de Engenharia. 
5 O Curso Preparatório destinava-se a complementação curricular dos alunos que pretendiam ingressar na 
Escola de Engenharia de Juiz de Fora sem a necessidade de seleção.  
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                              (a)                                                        (b) 

Figura 3 - Evolução das oficinas. (a) Oficina de serralharia, ano 1932; (b) - Oficina de 
marcenaria da Escola de Engenharia em 1947. Acervo do MDCT. 

 

No início da ocupação do prédio cedido pela prefeitura à Escola, uma das principais 

modificações realizadas foi à retirada dos azulejos hidráulicos das paredes e 

transformados em piso. Foram erguidas divisórias internas com o objetivo de separar os 

diferentes laboratórios, como demonstram as imagens do arquivo iconográfico do museu. 

Estas alterações são consideradas as primeiras intervenções registradas no prédio por 

parte da direção da Escola. 

A partir de 1936, são destinados investimentos para a aquisição de novos conjuntos de 

equipamentos industriais, permitindo efetivamente o funcionamento da Fábrica de 

Aparelhos. Neste período, a Escola de Engenharia passa a desempenhar funções de 

destaque no cenário nacional no que se refere à produção de instrumentos científicos, 

como demonstra o catálogo n.º 1, de 19386 (Figura 4). Neste catálogo, além da listagem 

dos equipamentos comercializados pela Fábrica de aparelhos, encontramos inúmeros 

depoimentos de políticos, professores, militares e do público, de uma forma geral, que 

visitaram a Escola e deixaram registradas suas avaliações. Outra característica deste 

catálogo é que alguns dos equipamentos comercializados vinham acompanhados dos 

conceitos físicos e matemáticos relacionados com o seu funcionamento. 

Em 1943, são realizadas obras para a expansão da Fábrica de Aparelhos, conforme 

projeto disponível no Arquivo Histórico da Prefeitura de Juiz de Fora de autoria do 

Engenheiro Deusdedit de Paula Teixeira Salgado (Figura 5). Neste projeto, a área 

externa voltada para a Rua Floriano Peixoto é vedada por uma parede, para melhor se 

adequar aos laboratórios, gabinetes e oficinas da Escola de Engenharia. 
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             (a)                                            (b)                                                (c) 

Figura 4 - Catálogo de instrumentos científicos. (a) Folha de rosto do Catálogo n 1 da Fábrica de 
Aparelhos e de Instrumentos Científicos. (b) descrição do funcionamento de instrumentos 

científicos de acústica, 1ª folha; (c) Descrição do funcionamento de instrumentos científicos de 
acústica, 2ª folha. Ano 1938. Acervo MDCT 

 
 

   
 (a)                                        (b)                                                           (c)  

Figura 5 - Autorização para a execução de obras de modificação da Escola de Engenharia 
(a). Autorização da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para o Plano de Obras; (b). Planta da 

vista frontal das alterações a serem realizadas; (c) Planta com as alterações a serem realizadas. 
Fonte: Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

 

 

Desde a implantação da Fábrica de Aparelhos, a Escola passa a desempenhar um papel 

hegemônico, no que se refere à produção de equipamentos didáticos, científicos e 

industriais. Nesta mesma época, é designado, através de portaria, o Prof. Josué Lage 

para o cargo de Diretor Técnico para a Fábrica de Aparelhos7. 

                                                                                                                                                                                

6 Escola de Engenharia de Juiz de Fora, Fábrica de Aparelhos de Física e de Instrumentos Científicos. 
Catálogo n° 1, 1938. 
7 Livro de Portarias da Escola de Engenharia n. 1,  p. 33, 1936. 
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Nos catálogos n.º 2, de 1948, n.º 3, de 1949 e n.º 4, de 1954, são disponibilizados para a 

venda um total de 546 instrumentos para ensino, pesquisa e indústria, os quais foram 

comercializados para instituições de ensino, empresas industriais e laboratórios de todo o 

Brasil 8.  

Fato que impulsiona o desenvolvimento da Fábrica de Aparelhos se dá com a 

federalização da Escola de Engenharia, em 19509. Neste contexto, a Fábrica de 

Instrumentos Científicos transforma-se institucionalmente no Parque Tecnológico da 

Escola de Engenharia experimentando um vigoroso processo de redefinição conceitual, 

técnico e científico10. 

Em 1951, iniciam-se intensos debates internos para a criação da ”Fundação Universidade 

do Trabalho Getúlio Vargas”, que abrangeria a Escola de Engenharia com seus cursos de 

engenheiro civil e eletricista, além da criação dos cursos de engenharia mecânica, 

química, metalúrgica e com a implantação de 16 cursos técnicos11. Ainda na década de 

50, é criada, sob a presidência do Prof. José da Rocha Lagoa, uma comissão visando à 

escolha de um terreno para a construção de um novo prédio para a transferência da 

Escola. 

Em 23 de dezembro de 1960, através da Lei n.º 3.858, é criada a Universidade de Juiz de 

Fora, por decreto do Presidente Juscelino Kubitschek, constituindo-se pela Escola de 

Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia e 

Faculdade de Farmácia e Odontologia. Esta mesma lei determinou, ainda, que todo o 

patrimônio da Escola de Engenharia fosse transferido imediatamente para a União. 

Posteriormente, a Lei n.º 4.759, de 20 de agosto de 1965 em seu art. 02, determina que a 

Universidade de Juiz de Fora passe a ser denominada de Universidade Federal de Juiz 

de Fora 

 Com a obtenção de recursos e a finalização da construção de seu próprio prédio em 

1959, através do convênio firmado entre a Escola de Engenharia e o Ministério da 

                                                           

8  O Projeto de Pesquisa e Digitalização do Acervo Arquivístico do MDCT está organizando e digitalizando 
todas as notas fiscais de vendas e fichas de fabricação dos equipamentos a qual será brevemente 
disponibilizada no site do Museu. 
9 Lei nº 1.254 de 1950. 
10 Os estatutos da Escola de Engenharia de Juiz de Fora de 1951 redefinem as funções a serem 
desempenhadas pela Fábrica de Aparelhos. 
11 Livro de atas de 1950, p. 73-88. 
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Educação e cultura12, a Escola muda-se. O Parque Tecnológico, com seus 

equipamentos, é, em parte, transferido entre os anos de 1960-1961. O prédio 

anteriormente ocupado pela Fábrica de Aparelhos é cedido para os Cursos Técnicos 

criado em 1952 que utilizaram estas instalações e seus laboratórios para aulas práticas 

até 1974.  

Com o encerramento das atividades do serviço de metrologia da Escola de Engenharia e 

com a transferência do Colégio Técnico Universitário, o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) passa a ocupar a antiga Sede da Fábrica de Aparelhos da Escola, de 1974-75 até 

2012, dividindo parte deste espaço, no início da década de 90, com o Sindicato dos 

professores e, posteriormente, com o Sindicato dos Funcionários da UFJF. 

Na década de 70, a Faculdade de Engenharia muda-se definitivamente para o Campus 

Universitário. Em 1973, o Parque Tecnológico (Partec) ainda continua localizado na Rua 

Visconde de Mauá e apenas alguns equipamentos são destinados aos laboratórios da 

Faculdade. Nesse ano, por determinação do Reitor, o Partec é desligado da Faculdade 

de Engenharia, passando a estar subordinado à Pró-reitoria de Tecnologia. Os serviços 

realizados não se constituem mais na produção de conhecimento científico e muito 

menos na inovação de objetos para pesquisa, ensino e indústria. Agora, a função do 

Partec destina-se exclusivamente à execução de serviços gerais para toda a 

Universidade. 

 

A restauração do prédio da Fábrica de Aparelhos da Escola de Engenharia 

Em 20 de outubro de 1889, é fundada a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de 

Fora. No corpo societário da instituição estavam presentes médicos, farmacêuticos e 

cirurgiões dentistas. Nas reuniões da Sociedade, estiveram em pauta debates acerca dos 

principais problemas sanitários do município e discussões biomédicas com questões 

presentes nos principais círculos científicos nacionais e europeus.  

Na busca de soluções para os graves problemas de saúde pública, que assolavam Juiz 

de Fora, a Câmara Municipal adquiriu um terreno na esquina das ruas Quinze de 

Novembro (atual Av. Getúlio Vargas) e Floriano Peixoto para erguer, em 1894, um prédio 

                                                           

12 Diário Oficial da União (seção 1) Março de 1959. Termo do Convênio celebrado entre o Ministério da 
Educação e Cultura e a Escola de Engenharia de Juiz de Fora, para regular o emprego de recursos 
concedidos pelo primeiro à segunda. 
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Destinado a Diretoria e Inspetoria de Hygiene, para se responsabilizar pelos problemas 

sanitários da cidade (Figura 6 (a)). 

 

  

                       a) 

 

      (b) 
Figura 6 - Transformação da Directoria de Hygiene para as Oficinas da Escola de Engenharia de 
Juiz de Fora. (a) Prédio ocupado pela da Diretoria de Hygiene de 1894 a 1921; (b) Gabinetes e 

Oficinas da Escola de Engenharia de 1931 a 1962. Fonte Arquivo do MDCT 
 

Os serviços realizados pela Diretoria de Hygiene foram considerados secundários e sem 

grande impacto na saúde pública do município. Somente foram executados a fiscalização 

da coleta de lixo e verificação dos ambientes de trabalho, havendo, por parte da 

população, restrições quanto à competência e a eficácia da Diretoria relacionada à 

solução efetiva de problemas de saneamento e saúde pública. Esta incapacidade da 

Diretoria de Hygiene determina gradativamente a perda da sua importância, apesar de 
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constituir-se um projeto político extremamente significativo de afirmação de uma nova 

nacionalidade brasileira. 

A partir de 1908, a Diretoria de Hygiene passou a compartilhar o prédio com o “Tiro 

Brasileiro Afonso Pena”, instituição militar que permaneceu nestas dependências até 

191713. Em relação à saída definitiva da Diretoria de Hygiene da sua sede, não se tem 

informações precisas. Provavelmente, esta mudança poderá ter ocorrido antes de 1921, 

já que quando é solicitada a cessão deste imóvel para a Escola de Engenharia o Prof. 

José da Rocha Lagoa justifica, em 1931, para o Prefeito Municipal que este prédio está 

há mais de dez anos fechado14 (Figurag 6 (b)). 

Constatamos que as ocupações deste prédio provocaram diversas alterações internas, 

sendo que algumas não se encontram registradas, apesar de poderem ser identificadas 

em função das diferenças dos padrões construtivos adotados nas reformas em diferentes 

épocas e principalmente através do acervo iconográfico do MDCT, que retrata o início 

das atividades da Escola de Engenharia neste prédio.  

O documento denominado “Projeto de Conservação da Antiga Directoria/Inspectoria 

Municipal de Hygiene de Juiz de Fora” 15, coordenado pelo Prof. Júlio Sampaio, que 

realizou um competente trabalho técnico de restauração do prédio, apresentando 

detalhadamente a situação caótica da edificação, tudo devidamente registrado bem como 

as modificações propostas, representa um valioso memorial descritivo, compondo um 

conjunto de informações bastante consistente e abrangente. 

 Após a conclusão das obras em 2015, e a ocupação do prédio pelo MDCT em 2016, 

verificamos um direcionamento do trabalho de conservação privilegiando especialmente a 

preservação do núcleo arquitetônico original do prédio, tombado pela Prefeitura Municipal 

de Juiz de Fora16. Através da análise dos inúmeros documentos constantes do arquivo de 

ciência e tecnologia do museu e de arquivos públicos, da Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora, podemos verificar que nas reformas, não foram levados em consideração às 

modificações ocorridas principalmente nas obras executadas em 1943 e 1953 realizadas 

pela Escola de Engenharia Foram, justamente, estas alterações em parte do conjunto 

                                                           

13 Esta data encontra-se registrada na placa comemorativa da inauguração das novas instalações  do Tiro de 
Guerra AfonsoPena. 
14 Livro de prestação de constas da Escola de Engenharia durante a direção do Prof. José Rocha lagoa,  p. 3, 
1931 
15 Universidade Federal de Juiz de fora. Projeto de Conservação da Antiga Directoria /Inspectoria Municipal 
de Hygiene de Juiz de Fora. Vol. I a X. 2012. Coordenador. Prof. Dr. Júlio Cesar Ribeiro Sampaio. 
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arquitetônico original realizado pela Escola, que passaram a possuir significação histórica 

e principalmente científica para o prédio (Figura 7). 

   
                  a) 

 
     (b) 

Figura 7  - Detalhe nas modificações realizadas no conjunto arquitetônicas no processo de 
restauração.  (a) Prédio da Fábrica de Aparelhos da Escola de Engenharia antes das reformas em 
2012;(b) Restauração do prédio e com as modificações ocorridas.. Fonte Arquivo do  MDCT . ano 

de 2001 e 2016 
 

                                                                                                                                                                                

16 JUIZ DE FORA. Comppac. Processo de Tombamento Municipal no 866/86, Decreto-lei n. 5.819 de 27 de 
dezembro de 1996.  Dispõe sobre o Tombamento do Edifício da "Antiga Diretoria de Higiene”, localizado à 
Av. Getúlio Vargas, n. 763.   
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A modificação arquitetônica, realizada no período de ocupação do imóvel pela Escola 

com as sucessivas intervenções, tornou-se um dos fatores determinantes no processo de 

implantação da Fábrica de Aparelhos. Neste sentido, o que de fato caracterizava as 

intervenções existentes e que possibilitava uma compreensão histórica de uma “fábrica” 

de equipamentos científicos foi parcialmente desconsiderado, já que se privilegiou a 

preservação da volumetria original. As alterações executadas ao longo das décadas de 

40 e 50 em alguns dos seus aspectos mais relevantes foram desconsideradas, 

especialmente os espaços onde funcionavam as oficinas da Fábrica de Aparelhos.  

Desde a desocupação do prédio pelo DCE, em 2010/2011, era urgente uma profunda 

reforma em toda estrutura arquitetônica devido ao completo estado de abandono, 

estando o prédio totalmente deteriorado, seja em sua parte externa como internamente, 

como está fartamente registrado17. Na execução das obras, algumas intervenções nos 

anexos edificados e principalmente na fachada lateral que corresponderia à construção 

realizada em 1943, conforme são apresentados nas plantas consultadas no Arquivo 

Histórico da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, não receberam a valorização 

necessária. (Figura 8 (a)). São estas intervenções de modernização técnica da Fábrica 

de Aparelhos, que de fato caracterizava o conjunto arquitetônico no período enquanto 

representação simbólica e, ao mesmo tempo, concreta de uma arquitetura industrial que 

legitimava fisicamente a fábrica de instrumentos.  

No projeto executado foram preservadas e recuperadas a fachada frontal e lateral, o 

prédio principal com sua volumetria original e quase a totalidade de suas características 

internas. Foi construído um anexo onde anteriormente era ocupado por parte da Fabrica 

de Aparelhos e que atualmente em sua parte interna o andar térreo foi destinado para a 

biblioteca do MDCT e em sua parte superior instalou-se um auditório (Figura 8(b)). Do 

anexo original preservou-se somente a fachada  lateral externa. Internamente, este 

espaço passou por alterações significativas sendo construído um segundo andar que 

está sendo utilizado pelo setor administrativo do Museu e pelo arquivo histórico de 

ciência e tecnologia, em uma sala anexa. 

 

                                                           

17 O MDCT possui acervo iconográfico que registra todo o processo de restauração de todo conjunto 
arquitetônico. 
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                             a) 

 
              (b) 

Figura 8  - Esboço de duas plantas baixas de antes e depois da ultima reforma efetuada. (a) 
Esboço em planta baixa no ano de 2011; (b) Esboço das reformas propostas e realizadas. Acervo 

MDCT. 

 

Na parte interna do prédio principal foram preservadas as modificações realizadas pela 

Escola de Engenharia, onde foram erguidas paredes para separação dos diferentes 

laboratórios, o que verificamos pela marcas no piso. Algumas das paredes construídas no 
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período de ocupação pela Escola de Engenharia foram posteriormente desmanchadas 

pelo DCE durante a sua permanência no prédio, algumas portas e janelas foram 

vedadas, sendo necessária a realização de obras para o retorno às suas características 

originais (Figura 9). 

 

   
                                a) 

 
                    (b) 

Figura 9 - Modificações Arquitetônicas internas.  (a) Alterações realizadas na Fábrica de Aparelhos 
após 1974; (b) - Restauração das características originais do prédio e processo de montagem da 

exposição 2016. Fonte Arquivo de MDCT 2013 e 2016 

 

Orientações para a exposição de ciência e tecnologia no MDCT  

Na modernidade, a tecnologia surge da aliança entre o saber e o fazer (ciência e técnica), 

com vista à maior produção. Ressaltamos esta relação, como condição para o 

surgimento da tecnologia da forma como a compreendemos hoje. A partir desta questão, 

as pesquisas relacionadas aos estudos de cultura material de objetos de ciência e 
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tecnologia devem considerar estes conjuntos de instrumentos, não somente como fonte 

de informações em uma exposição.  

Para a abordagem deste novo universo expositivo, torna-se necessário adotarmos 

processos de intervenções que, a nosso ver, ultrapassam apenas a descrição cronológica 

dos acontecimentos ou produtos de ciência e tecnologia e seus processos tecnológicos. 

A utilização de novos conteúdos que estruturem a montagem de uma exposição, tendo 

como ponto central a história da Fábrica de Aparelhos, fundamenta-seno modo e nas 

relações de produção de objetos de ciência e tecnologia.  

 

   

            (a)                                              (b)                                                (c) 

Figura 10 – Processo de transformação em um espaço expositivo. (a) Sala principal do prédio 
antes da restauração; (b) Sala principal do prédio depois da restauração em 2016; (c) - . Processo 

de montagem da exposição 2016.  Acervo MDCT. 
 

A proposta de uma exposição de instrumentos científicos tendo como ponto de partida 

tanto a arquitetura do prédio, agora ocupado pelo museu enquanto espaço originalmente 

destinado para salas de experimentação científica e laboratórios e, posteriormente, como 

laboratórios para a pesquisa e produção de equipamentos desenvolvidos pela Fábrica de 

Aparelhos da Escola de Engenharia, representa a rara oportunidade em contextualizar 

estes objetos nos diferentes processos de sua produção que associado a sua 

documentação de caráter probatório nos possibilita estabelecer as inúmeras relações 

econômicas, técnicas, sociais e científicas que envolvem os instrumentos no momento 

que foram produzidos. Somando-se a isto o acervo iconográfico e arquivístico sob 

responsabilidade do MDCT, especialmente o registro do processo de produção de 

objetos de ciência e tecnologia, apresenta-se como um poderoso instrumento de análise 

dos diferentes momentos vivenciados pela Escola de Engenharia. 

 Neste novo universo de informações, até recentemente pouco utilizado em toda a sua 

potencialidade, desvenda-se um cenário com inúmeras alternativas expositivas 

apresentando variáveis na execução de uma nova museografia para ser explorada. A 

utilização do acervo de objetos de ciência e tecnologia associado a pesquisa do acervo 
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iconográfico e arquivístico apresentando o processo de produção dos equipamentos  

científicos representa um poderoso instrumento museográfico que deve pautar a 

exposição. 

Um dos principais enfoques da exposição é o conceito de interdisciplinaridade, a qual se 

constitui em um dos imperativos mais importantes das novas condições da produção do 

conhecimento científico, s A ciência e tecnologia são, igualmente, interdisciplinares por 

natureza, uma vez que fazem parte de um modelo social que lhes confere suporte e 

legitimidade, além de representarem um novo campo de produção de discursos, os quais 

interagem com os diversos campos sociais.   

Pretendemos com o processo de montagem desta exposição, demonstrar e enfatizar que 

os documentos e os instrumentos de ciência e tecnologia carregam inúmeros e diferentes 

valores imputados através de um processo social de construção histórica. Este processo 

compreende que os documentos, em conjunto com os instrumentos, são os principais 

suportes de informação, e é a pesquisa e a comunicação, representada por uma 

exposição, que determina o significado dos documentos. 

 

Conclusão 

Toda exposição, é de certa forma uma reinterpretação da realidade que recria fatos e 

acontecimentos a partir de operações ideológicas objetivando causar através da narração 

expositiva algum tipo de emoção. É do movimento das exposições e de suas constantes 

alterações que possibilita ao visitante realizar diferentes interpretações da realidade, pois 

a construção destas narrativas está intimamente associada as mais diversificadas visões 

de mundo.  

É justamente destes movimentos de superação das contradições que o discurso 

museológico proposto pelo MDCT busca reconhecer que o visitante é parte fundamental, 

seja como emissor de suas próprias narrativas ou de como percebe o museu e a 

exposição. É uma tarefa dos responsáveis pela exposição reconhecer a pluralidade de 

visões contribuindo para que a prática museológica possa de alguma forma, encontrar-se 

associada a cada indivíduo ou grupo que vivencie o museu.  

As diferentes linguagens a serem utilizadas na expografia constituem-se em um poderoso 

instrumento de informação, estando intimamente associado ao tempo e ao espaço 

através de uma nova criação discursiva, a qual define suas articulações, sempre 

buscando apresentar uma compreensão estruturada pelo rigor e coerência histórica que 

deve definir uma exposição de objetos de ciência e tecnologia.  



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

184 

 

É a capacidade de envolvimento do discurso museográfico, associada aos acervos 

historicamente contextualizados que torna fascinante uma exposição de objetos de 

ciência e tecnologia. Este conjunto de informações devidamente organizado é o aspecto 

essencial da relação entre o visitante a exposição e o museu tornando-se um processo 

que não se esgota, fazendo da exposição de instrumentos tecnológicos um processo em 

permanente construção. 
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Resumo 

Este trabalho propõe uma análise de pressupostos científicos de conservação e 
restauração para a preservação de um exemplar de patrimônio industrial e cultural. O 
objeto de intervenção consiste em um rolo compactador rodoviário a vapor alemão, 
marca Schwartzkopff, produzido nos anos 1920 e utilizado durante as décadas de 
1940/1950 nas obras de implantação do Campus Pampulha da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A pesquisa tem por objetivo 
reconhecer os elementos industriais como objetos patrimoniais não somente históricos, 
mas culturais e incluir a ciência e tecnologia como fatores de representatividade e 
identidade de indivíduos, grupos e sociedade. A necessidade de sua preservação surge 
vinculada e integrada ao campo da conservação e restauração, em que se tem uma 
ampliação de percepção e entendimento do escopo de atuação com o caso particular, do 
patrimônio industrial em metal. A metodologia consistiu em uma descrição técnica 
compositiva da estrutura do equipamento, quase integralmente em liga de ferro, estudo 
de suas características e identificação dos principais agentes físico-mecânicos, químicos 
ou biológicos que contribuem para a degradação e deterioração. Foram definidas 
análises, técnicas e procedimentos a partir de pontos da coleta de microamostras em que 
foram aplicadas análises técnicas de conservação preventiva e análises laboratoriais 
microquímicas (espectroscopia de fluorescência de raios-X e espectroscopia vibracional 
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de infravermelho) e microbiológicas (micologia). Os resultados identificaram os principais 
fatores de deterioração e degradação do equipamento a partir dos quais se constrói um 
conjunto de propostas para sua preservação e conservação. A ideia busca valorizar o 
equipamento industrial e tornar visível à comunidade universitária e à sociedade a sua 
relação histórica com a Universidade e a cidade, bem como revelar uma preocupação e 
compreensão dos elementos industriais do ponto de vista da contribuição à memória 
social, história social e formação cultural da sociedade. 

Palavras-chave: Conservação-restauração; Patrimônio industrial; Patrimônio cultural; 
Patrimônio em metal; Arqueologia industrial. 

 

Abstract 

This research proposes a course of action for the preservation and conservation of 
industrial and cultural heritage. The object of intervention is a German Schwartzkopff road 
roller. The steam engine was built in the 1920s and was operational throughout the 
decades of 1940/1950 at the Pampulha Campus construction works of the Federal 
University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. The research 
aims to acknowledge industrial machinery not only as historical heritage asset, but also as 
cultural one; and introduce science and technology as identity and representativeness 
factors for individuals, groups and society. Its need for preservation arises linked and 
integrated to the conservation and restoration field, in which occurs an expanding of the 
perception and an enhancement of the understanding about the field of action, particularly 
about the industrial metal heritage. A compositional technical specification of the structure 
of said road roller (almost entirely composed of iron alloy), a study of its characteristics 
and the identification of the main physical-mechanical, chemical or biological agents which 
contribute to its degradation and deterioration were adopted as methodology. From such 
approach were defined the analyses, techniques and procedures to be carried out based 
upon micro-sample collection points. Technical analyses of preventive conservation, 
laboratory micro chemical analyses (X-ray fluorescence spectroscopy and infrared 
vibrational spectroscopy) and microbiological analyses (mycology) were applied. The 
results confirmed the main deterioration and degradation factors in the object of 
intervention, it is sought to formulate a package of proposals for the preservation and 
conservation of the road roller. The aim is to emphasis the value of such industrial piece 
of machinery and make the existing historical relationship between the University and the 
city. Such conservation reveals a concern and an understanding of industrial machinery 
from the perspective of the contribution to social memory and history, and to society’s 
cultural formation. 

Key words: Conservation-restoration; Industrial heritage; Cultural heritage; Metalic 
heritage; Industrial archaeology 

 

Introdução 

Este trabalho1 se define a partir da problemática de preservação e conservação de 

patrimônio cultural, especificamente um patrimônio histórico que compreende um 

                                                 
1 O trabalho foi elaborado a partir do conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso “A (In)visibilidade  do 
patrimônio industrial e cultural: Uma proposta de preservação e conservação”, apresentado junto ao 
Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes, Universidade 
Federal de Minas Gerais, em maio/2016, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel. 
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elemento tecnológico utilizado nas obras de implantação do Campus Pampulha da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) durante as décadas de 40 e 50, um rolo 

compactador rodoviário à vapor. Para além de sua preservação e conservação, está o 

reconhecimento de elementos patrimoniais industriais como objetos não somente 

históricos, mas culturais e a inclusão da ciência e da tecnologia como fator de 

representatividade de indivíduos, grupos e da sociedade. 

 

A conservação e preservação do patrimônio industrial2 

Os conceitos derivados da restauração e da conservação se determinam segundo os 

processos a serem desenvolvidos a partir do conjunto de decisões e procedimentos 

empregados em um objeto artístico ou monumento para devolver, de maneira integrada, 

a integridade estrutural e estética a tal bem cultural. As intervenções realizadas se 

baseiam na identificação dos processos de deterioração sofridos ao longo do tempo, 

sejam eles danos naturais, em virtude da ação do tempo e elementos da natureza ou 

sofridos, sejam por acidente, mau uso, condições de guarda, vandalismo, dentre outros. 

Uma diferenciação entre os conceitos de restauração, conservação e conservação 

preventiva3 está colocada pela Associação Brasileira de Conservadores-Restauradores 

(ABRACOR), a partir das definições adotadas pelos membros do ICOM-CC (International 

Council of Museums – Committee for Conservation) durante a XVa. Conferência Trianual, 

em Nova Delhi, em 2008 (ICOM/ABRACOR, 2010). 

                                                 
2 O conceito de patrimônio industrial “compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 
histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, 
oficinas, fábricas, minas e locais de tratamento e de refino, entrepostos e armazéns, centros de produção, 
transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim 
como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como 
habitações, locais de culto ou de educação” (Carta de Nizhny Tagil, TICCIH, 2003). 
3 [...] Conservação – todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a salvaguarda do 
patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações atuais e futuras. A conservação 
compreende a conservação preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas estas medidas e 
ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem cultural em questão. 

Conservação preventiva – todas aquelas medidas e ações que tenham como objetivo evitar ou minimizar 
futuras deteriorações ou perdas. Elas são realizadas no contexto ou na área circundante ao bem, ou mais 
frequentemente em um grupo de bens, seja qual for sua época ou condições. Estas medidas e ações são 
indiretas – não interferem nos materiais e nas estruturas dos bens. Não modificam sua aparência. 

Conservação curativa – todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo de 
bens culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos presentes ou reforçar a sua estrutura. 
Estas ações somente se fazem quando os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada ou 
estão se deteriorando a um ritmo elevado, de tal forma que poderiam perder-se em um tempo relativamente 
curto. Estas ações às vezes modificam o aspecto dos bens. 

Restauração – todas aquelas ações aplicadas de maneira direta a um bem individual e estável, que tenham 
como objetivo facilitar sua apreciação, compreensão e uso. Estas ações somente se realizam quando o bem 
perdeu uma parte de seu significado ou função através de alterações passadas. Baseia-se no respeito ao 
material original. Na maioria dos casos, estas ações modificam o aspecto do bem (ICOM/ABRACOR, 2010, p. 
1-2) 
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Assim, uma análise dos conceitos de conservação e preservação, dentre as diferentes 

possibilidades, complementada pelos teóricos da restauração aplica-se aos elementos de 

patrimônio industrial, em particular ou de maneira mais generalizada, quando realizadas 

referências às questões de abrangência dos trabalhos de Camillo Boito a partir das 

formulações de John Ruskin e William Morris e apresentadas segundo as ideias de Kühl 

cuja abrangência da conservação e restauração se alicerça em “um grande respeito pela 

matéria original, pelas marcas da passagem do tempo na obra, aconselhando 

manutenções periódicas, mas admitindo a possibilidade de ‘morte’...” (2008, p. 17). 

A possível lógica de conservação, ou não, do monumento ou da obra de arte, segue, 

segundo Boito uma possibilidade denominada “lógica impiedosa” que consiste no fato de 

não-intervir, ou seja, sob a impossibilidade de conservar o objeto em suas características 

e funções, resta ao conservador-restaurador buscar preservá-lo segundo sua memória e 

sua história. A inevitabilidade de destruição ou deterioração contínua, como ocorrida em 

obras ao ar livre, a ‘morte natural’ ou degradação natural deve ser preservada. Entenda-

se por degradação a “mudança do estado material em comparação com seu estado 

original, esta perda implica a alteração dos atributos de valor, estéticos, científicos, 

históricos e simbólicos, para além da perda dos atributos materiais” (SOUZA & FRONER, 

p. 10, 2008). 

Tem-se ainda, segundo Riegl (2013), que as obras de arte têm em si mesmas os 

significados da passagem do tempo e suas implicações não somente em relação às 

concepções de evolução artística e tecnológica, mas também quanto às técnicas e 

materiais aplicados. A importância histórica de uma obra abrange a permanência de uma 

sequência de acontecimentos em que se busca conservar testemunhos de saberes e 

objetos, direta ou indiretamente, sequenciados cronologicamente, os quais testemunham 

o desenvolvimento das atividades humanas. 

O contexto histórico e o artístico referem-se, de maneira objetiva, às interpretações 

estéticas e de intencionalidade artística cujas referências se fazem segundo materiais e 

técnicas adotadas que se somam às referências ao passado e à memória de referência, 

que Riegl (2013) define para os conceitos de valores relativos aos monumentos, o valor 

de memória e o valor de atualidade. Dessa maneira, tem-se aplicada a teoria do restauro 

ao patrimônio industrial, aos equipamentos e máquinas, os quais têm, por natureza, uma 

função produtiva, que dever ser preservada, a fim de que possam ser identificadas as 

referências do tempo ao seu uso e as atividades produtivas que o definem. 
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Tem-se, complementarmente, uma relação entre as possíveis posturas e ações 

observadas na intervenção de objetos de arte ou monumentos históricos e os objetos 

industriais. Tais parâmetros são observados em relação aos princípios a serem adotados 

na intervenção de monumentos ou objetos que se vinculem à história social e econômica 

do lugar. O fato de entender a obra em sua plenitude e extrapolar o campo da atividade 

de restauração tornam-se elementos essenciais para se compreender o objeto e nele 

intervir, ou seja, “para bem restaurar é necessário amar e entender o monumento, seja 

estátua, quadro ou edifício, sobre o qual se trabalha, e do mesmo modo para a arte 

antiga em geral” (BOITO, p. 31, 2008). 

A intervenção, ou não, nos objetos observa em si, segundo as teorias, a necessidade de 

uma atividade baseada em teorias de documentação e metodologia, aliada às 

conotações de elementos culturais e de memória. A ação restauradora procura preservar 

tanto características intrínsecas ao objeto como extrínsecas a ele incorporadas pela 

temporalidade. Dessa maneira, os princípios de Boito colaboram para a consolidação do 

campo e determinam, de certa maneira, como os princípios da Carta de Veneza, de 

1964, a ação do campo da restauração segundo o caráter cultural, histórico e memorial 

dos objetos e das obras de arte. 

Tem-se ainda, no contexto dos valores temporais e nos valores definidos como de 

antiguidade a busca por um equilíbrio entre as intervenções e a memória naturalmente 

apresentada pelo objeto da passagem do tempo. Nessa perspectiva pretende-se 

entender o campo da conservação-restauração como ponto de partida para uma reflexão 

acerca dos objetos considerados patrimônio cultural, dentre eles aqueles relacionados ao 

patrimônio industrial e especificamente o objeto de estudo, segundo uma perspectiva 

histórica e da construção do campo do saber.  

Com isso, o foco do trabalho são as questões que envolvem o patrimônio cultural 

industrial, uma vez que uma parte da representatividade da memória e da história cultural 

e social se encontra inserida em uma ideia de evolução do conceito de patrimônio cultural 

e sua consequentemente ampliação a objetos industriais e elementos da cultura material 

e imaterial relacionados ao mundo do trabalho. 

 

Gestão de riscos na conservação e restauração 

Os riscos inerentes às obras de arte em função de um planejamento inadequado de 

conservação preventiva, e em extremo, a sua falta, determinam desde pequenas 

deteriorações à perda total do bem cultural ou mesmo de coleções. 
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Segundo a norma brasileira, ABNT NBR ISO 31000, adotada ao final de 2009, tem-se 

para a gestão de quaisquer tipos de empresa uma preocupação inerente à prevenção de 

riscos, os quais se apresentam inevitáveis em função dos diversos níveis de incerteza 

existentes nas mais diversas atividades a que se encontra submetido o objeto em 

análise. 

A norma ABNT NBR ISO 31000 define risco como “o efeito que essa incerteza tem sobre 

os objetivos da organização”, ou seja, a execução de quaisquer processos 

organizacionais (ou de quaisquer elementos, se aplicada a gestão de riscos) sofre a 

possível ação de um risco iminente o qual pode ser previamente monitorado, a partir da 

análise das possíveis situações em que venha a ocorrer. Uma análise dos possíveis 

riscos, aplicada às organizações, e, em especial, à gestão de riscos no campo da 

conservação-restauração, objetiva avaliar as condições de ocorrência ou possibilidades 

do risco segundo a capacidade de evitá-los ou minimizá-los.  

O escopo da norma ABNT NBR ISO 31000 apresenta um conjunto de termos/definições 

que norteiam a elaboração de um plano de gestão de riscos. A partir da identificação, 

tipologia e valoração dos riscos desenvolve-se um processo de avaliação, tratamento, 

controle e monitoramento que determina como implantar e adequar as atividades/ações 

ao controle dos riscos e minimização dos processos de deterioração.  

Uma análise e avaliação dos riscos relativos ao bem patrimonial, seja uma obra ou 

coleções, para a área da Conservação-Restauração, deve considerar alguns fatores 

determinantes à mensuração do risco. Como exemplo tem-se o modelo proposto por Ruiz 

e Taboada (2014), para a Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECI+D), que classifica as fontes de risco em seis categorias: os danos 

físicos, os atos antissociais, os episódios catastróficos, as condições ambientais 

inadequadas, a biodeterioração e a difusão preventiva. Estes fatores, individual ou 

coletivamente, podem potencializar a ocorrência dos riscos em virtude das condições e 

circunstâncias em que se encontra o objeto (obra de arte) ou coleção e as possíveis 

consequências decorrentes de sua exposição a tais eventos. 

Uma relação então estabelecida entre a gestão de riscos e a conservação preventiva 

estabelece, segundo Hollós & Pedersoli (2009), a necessidade de se desenvolver um 

plano de ação que contemple os diversos aspectos inerentes à ocorrência dos riscos, 

para sua minimização ou extinção. Para tal, exige-se do Conservador-Restaurador, não 

somente o papel técnico a ele inerente em relação a área de atuação, mas também a 

necessidade de composição de uma equipe interdisciplinar a partir da qual se possa 
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desenvolver um adequado plano de gestão de riscos e preservação de acervos/coleções, 

ou mesmo obras de arte, de maneira coletiva ou individualizada. 

Outra possibilidade de análise dos agentes de deterioração e determinação de um 

conjunto de ações para conservação preventiva de um bem consiste na construção de 

um plano de ação para minimizar ou impedir a ação desses agentes junto aos bens 

culturais ou patrimônio cultural. Para embasar a construção de um conjunto de ações 

adequadas, pode-se basear a definição das atividades a se desenvolver a partir da 

valoração dos bens culturais segundo a análise de riscos dos mesmos. 

O modelo de Ruiz & Taboada (2014) apresenta um conjunto de ações a partir de uma 

análise de fatores nos processos de deterioração do bem cultural, cujo modelo 

exemplifica-se no Quadro 1 a seguir. 

 
Quadro 1 - Fatores de Análise de Deterioração de Bens Culturais 

Fonte: Adaptado de Ruiz & Taboada, 2014. 
 

Modelo de Análise 
Danos físicos Manipulação – Traslado – Disposição 

Revisão Periódica – Limpeza – Transporte 
Controle de Acesso – Armazenamento – Embalagem 
Acondicionamento – Sustentabilidade 

Atos 
Antissociais 

Medidas de Segurança – Roubo – Espólio – Tráfico Ilícito – Vandalismo 
Conflitos Bélicos – Selo Azul – Falsificações  

Episódios 
Catastróficos 

Planejamento – Lista de Prioridades – Formação – Simulações 
Evacuação – Incêndio – Inundação – Furacão – Terremoto 
Cooperação para o desenvolvimento 

Condições 
Ambientais 

Inadequadas 

Oscilações Meio Ambientais – Iluminação – Contaminação Atmosférica 
Contaminação Interna – Adaptação ao Clima Local – Arquitetura Tradicional 
Monitoramento Ambiental – Controle de Iluminação – T&D de Pessoal – Vitrines 

Biodeterioração Pragas – Microrganismos – Medidas de Combate a Fungos 
Insetos – Roedores Aves – Controle de Pragas 
Prevenção Anti-insetos – Medidas Anti-roedores – Prevenção Anti-aves 

Difusão 
Preventiva 

Apropriação pela Comunidade – Papel das Escolas 
Patrimônio Imaterial – Transmissão do Patrimônio 
Papel dos Gestores – Papel dos Cooperados 
Diversidade Cultural – Patrimônio em Uso – Voluntariado - Cidadania 

 

Quando se trata de um bem cultural em ambiente externo, definem-se as ações a partir 

da integração de diferentes estratégias temporais, tem-se como principais pontos de 

atuação a avaliação ambiental (a partir da localização do bem ou patrimônio, seu 

monitoramento e os parâmetros físicos, tais como chuva, temperatura, UR, luz etc.), além 

da avaliação macroambiental (e suas variáveis, relação contaminante-ambiente, 

processos de deterioração e a importância de ação junto ao bem). 

Dentre os elementos de análise, deve-se considerar a capacidade de implantação e 

viabilidade em relação a bens e objetos patrimoniais que se encontram em áreas 
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externas, ao ar livre. A conservação dos bens culturais, sejam unidades ou coleções, 

sejam isolados ou integrados, se define a partir do meio em que se encontra a obra ou 

bem que pode determinar, em diferentes graus, dificuldades de implantação, aumento de 

custos e uma relação custo-benefício que inviabilize a execução do modelo de gestão e, 

até mesmo, que não se verifique factível uma análise ambiental compatível e adequada à 

conservação do bem.  

Complementarmente, Shashoua, Taube e Holst (2014), consideram um conjunto de 

especificações cuja proposta se baseia em ações e planos de entidades patrimoniais 

(Patrimônio Inglês, Museu Alemão das Minas e Museu Técnico Dinamarquês) e 

apresentam alguns elementos do sistema de proteção de bens culturais que estão 

considerados a partir da caracterização de conservação do objeto patrimonial: (a) 

longevidade (duração mínima de 3 anos em ambientes ao ar livre ou sem controle); (b) 

aparência (preservação da aparência original do objeto industrial); (c) função (retenção 

da função original ou do significado dos objetos e  interpretação de suas características 

culturais, históricas e tecnológicas); (d) reversibilidade (aplicação de tratamentos que 

permitam a remoção, se necessária, ou mesmo o re-tratamento); (e) estabilidade 

(contribuição para evitar a aceleração da corrosão ou deterioração de quaisquer materiais 

compostos e presentes no objeto); (f) saúde e segurança (proposição de tratamentos 

inofensivos ao conservador, observadores e o ambiente). 

Dessa maneira, tem-se por objetivo a avaliação de diferentes e possíveis contextos em 

que ocorre a ação dos agentes de deterioração. As condicionantes para cada caso, 

segundo suas características especificas, e a verificação de uma atuação geral determina 

a percepção de diferentes elementos de análise, graus de atuação, gestão e avaliação 

técnica a fim de que se possa produzir uma atuação qualificada segundo o conjunto de 

agentes de deterioração ou quaisquer deles especificamente que influencie o estudo e 

sua aplicação. 

 

Aspectos metodológicos 

O desenvolvimento do processo metodológico busca centrar-se na análise da real 

situação em que se encontra o equipamento industrial e a partir dos procedimentos e 

análises realizados, propor um conjunto de ações para sua preservação e conservação. 

Os princípios considerados para a elaboração de um conjunto de ações para a 

preservação e conservação do rolo compactador têm como base as diretrizes e princípios 

utilizados pelos programas de Planos Nacionais do Instituto do Patrimônio Cultural 
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Espanhol (IPCE, 2011), no Manual de Referência para o CCI-ICCROM-ICN, Método de 

Gestão de Riscos, Risk Management Method, de Michalski (2011) e nas normas ISO 

31000, para Gerenciamento de Riscos (ABNT, 2009). 

Para melhor abordar o caso, seguiu-se uma identificação dos principais elementos 

metodológicos os quais nortearam as ações propostas. 

• Tipo de Pesquisa: estudo exploratório-descritivo em que se realiza a coleta de dados a 

partir das amostras pré-determinadas a fim de determinar e avaliar os agentes de 

deterioração. 

• Unidade de Análise: Rolo compactador rodoviário à carvão vegetal colocado à 

esquerda da entrada principal da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais (EBA/UFMG) 

• Unidades de Observação: Microamostras coletadas nas áreas pré-determinadas do 

objeto de estudo (unidade de análise). 

• Coleta dos Dados: por meio de tripla análise – variáveis ambientais (conservação 

preventiva) e microquímica e microbiológica a partir de microamostras do objeto de 

estudo. 

• Análise dos Dados: realizada a partir dos conteúdos teórico-metodológicos pré-

definidos com a finalidade de identificar, de forma organizada e sistemática, os 

agentes de deterioração significativos nas áreas de corrosão da unidade de análise. 

Segue-se a proposta de um conjunto de ações para implantação. A análise ocorrerá 

de forma quantitativa e qualitativa e visa determinar processos e mudanças estruturais 

ocorridas o objeto da investigação (rolo compactador). 

As análises ambientais, microquímicas e microbiológicas estão definidas segundo os 

exames que melhor se adequam ao objeto de análise e às condições para sua execução, 

sejam estruturais, ambientais ou temporais. As condições ambientais envolvem o local 

onde se encontra o objeto, pois se trata de um ambiente aberto e com livre acesso, o que 

determina certa dificuldade em estabelecer níveis de controle de acesso e 

consequentemente uma avaliação integral dos diferentes processos de deterioração que 

ocorrem no objeto. 

Em relação às análises de ciências da conservação (conservação preventiva) e análises 

físico-químicas e microbiológicas são necessárias estruturas capazes de realizar tais 

atividades. Para tal foram solicitados os exames de análise química junto ao Laboratório 

de Ciências da Conservação (LACICOR) do Centro de Conservação e Restauração de 

Bens Culturais (CECOR) da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
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Gerais (EBA/UFMG). Para os exames microbiológicos, requisitou-se a colaboração da 

equipe do Laboratório de Micologia (LM) do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG). 

 

O Estudo de Caso - O equipamento industrial da Escola de Belas Artes (UFMG) 

O objeto de estudo consiste em um equipamento industrial de compactação viária que se 

encontra na área frontal esquerda à Escola de Belas Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais (EBA/UFMG). O rolo compactador constituiu um relevante equipamento de 

engenharia viária na cidade de Belo Horizonte entre os anos 50 e 60 por constituir-se em 

importante instrumento para o nivelamento e preparação das vias da capital mineira no 

processo de modernização viária, com a troca do revestimento de pedras para o 

revestimento asfáltico. 

Como metodologia de análise científica foi definida a escala morfológica e de composição 

elementar (milimétrica e microescala) e de estrutura cristalina da microamostra 

(microescala) para os exames de fluorescência de raios-X e espectroscopia de 

infravermelho. Em virtude de se encontrar em ambiente externo, observa-se que quanto 

mais movimentado e populoso encontra-se o ambiente, maior o número de 

microrganismos a serem disseminados pela movimentação do ar no local (DILLMAN et 

al., 2013). 

 

Descrição do Rolo Compactador 

Uma descrição do rolo compactador de estrada, assim designado pela fabricante alemã 

de equipamentos, a empresa Schwartzkopff, consiste em uma máquina a vapor dos anos 

20, do século XX, que tem por tração dois cilindros a vapor (double) e peso operacional 

entre 12 e 20 toneladas. Os modelos originais tinham como característica a opção de 

aquisição frontal complementar, seja por rolos de extrusão leves ou pesados que 

continham de 3 a 10 pás de aço. Além destes acessórios, as abas de puxar podiam ser 

acionadas de maneira manual ou com pressão de vapor e utilizadas com a guarda baixa 

ou suspensa. O funcionamento básico do rolo compactador à pressão de vapor ocorria 

de maneira particular para sulcar o solo na construção de novas estradas e estradas 

rurais, bem como para rasgar profundamente o solo. Podia ser fornecido, também, de 

maneira opcional um modelo completo de rolo compactador que contava com vagão-

acomodação e carro-bomba d’água manual e pulverizador.   
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Uma representação básica da máquina tem-se o esquema da Figura 1 a seguir, em que 

se encontram os principais elementos de funcionamento do equipamento à vapor. 

 
 

 
Figura 1 - Partes de um Equipamento a Vapor. Fonte: Elaborado a partir de Brown, Riley e 

Thomas (1999, p. 8). 

 

A propulsão a vapor consiste basicamente na alimentação da caldeira com carvão 

vegetal e sua transformação em calor transmitido ao tanque de água que, sendo 

aquecido, transforma a água em vapor o qual propulsiona os cilindros dos pistões 

transformando em energia propulsora da máquina por meio das correntes laterais que 

impulsionavam a máquina (CROFT, 1922). 

Uma relação entre o equipamento estudado e a Universidade Federal de Minas Gerais 

remonta ao processo de implantação do Campus Pampulha, uma vez instalado na área 

da antiga Fazenda Dalva que foi urbanizada no processo de expansão da capital Belo 

Horizonte, nos anos 40 (FIALHO, 2012). 

O rolo compactador compreendia, à época, um dos equipamentos de terraplanagem e de 

abertura das vias de acesso ao Campus e de vias de interligação entre suas unidades. A 

utilização do equipamento objeto de estudo se desenvolveu ao longo dos anos de 

estruturação do Campus com contribuições aos processos de compactação e 

nivelamento das ruas e de áreas de instalação dos edifícios que compunham a 
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infraestrutura universitária. Após sua utilização, o equipamento foi incorporado à Escola 

de Belas Artes, quando de sua inauguração, ao final dos anos 60, pois não possuía mais 

sua funcionalidade mecânica como equipamento estrutural e rodoviário devido à 

evolução tecnológica e obsolescência funcional quanto à utilidade e qualidade das 

atividades executadas. 

O equipamento passa assim a fazer parte do entorno da Escola de Belas Artes cujos 

registros iniciais estão apresentados, inclusive, em sua página na Internet, no endereço 

que descreve sucintamente a história da escola. Considera-se ainda que, ao final do 

século XX, o equipamento fazia parte do imaginário da Escola, sendo considerado um 

lugar de referência para eternizar lembranças e recordações de alunos, como o caso do 

grupo de estudantes do extinto Curso de Especialização em Conservação e Restauração 

do CECOR.  

Pode-se dizer assim, que o Rolo Compactador, pouco conhecido por esse nome pela 

comunidade da Universidade e também por aqueles que porventura adentram o Campus 

da UFMG, principalmente quando o acessam pela entrada principal que se encontra na 

Avenida Presidente Antônio Carlos, conserva certa simbologia por se destacar no entorno 

da Escola e mesmo da Universidade. De “tratorzinho”, “trator”, “trem”, “trenzinho”, “maria 

fumaça” e tantos outros apelidos a ele atribuídos determinam desde um 

desconhecimento de suas origens às motivações para se encontrar em frente da Escola 

de Belas Artes e provocar demonstrações de afeição e admiração ao objeto em contínua 

exposição. 

 

Técnicas de coleta de amostras 

A proposição e definição das áreas de coleta de amostra para análise do estado atual do 

objeto de pesquisa (bem cultural industrial) foram determinadas em função dos objetivos 

do trabalho, além de considerar as possibilidades de análise físico-mecânicas e 

biológicas. Assim, foram escolhidas previamente nove áreas de análise, sendo: 05 (cinco) 

áreas de análise físico-química para avaliação da composição metálica das ligas 

componentes (ver Figuras 2 e 3: ①, ②, ④, ⑥ e ⑦) ; 01 (uma) área de análise físico-

química para avaliação de elementos agregados (ver Figura 2: ③) ; 04 (quatro) áreas de 

análise biológica para avaliação de elementos agregados (ver Figuras 2 e 3: ⑤, ⑦, ⑧ e 

⑨). 
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Para cada área de análise foram realizadas coletas de microamostras, sendo que em 

parte delas, devido à complexidade de informações coletadas, foram extraídas um ou 

mais fragmentos de amostras. Para identificação das áreas junto ao objeto de pesquisa 

estão apresentadas abaixo, nas Figuras 2 e 3, abaixo, os pontos de coleta de amostras, 

com os respectivos detalhes. 

 

             

Figura 2 - Áreas de Coleta de Amostras para Análises (Lado Esquerdo). 
Fonte: Ronaldo André Rodrigues, 2015. 

 

Figura 3 - Áreas de Coleta de Amostras para Análises (Lado Direito). 
Fonte: Ronaldo André Rodrigues, 2015. 
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A definição das áreas de retirada de amostras para análise foi determinada por suas 

condições de preservação e conservação, associadas aos diferentes tipos de 

deterioração perceptíveis em um primeiro momento. Uma análise organoléptica 

preliminar apontou para os pontos escolhidos e segundo os fatores de deterioração 

encontrados em cada amostra determinaram-se os exames a serem realizados, sejam 

microanalíticos ou microbiológicos. 

 

Técnicas de análises das amostras 

Para análise do estado atual do bem, foi necessária a realização de alguns testes de 

composição das ligas principais. Tais testes foram realizados por meio de coleta de 

amostras microscópicas e sua avaliação no Laboratório de Ciências da Conservação - 

LACICOR da Escola de Belas Artes e no Laboratório de Micologia do Instituto de 

Ciências Biológicas – ICB, ambos da UFMG. A composição das ligas foi realizada por 

meio de espectroscopia de infravermelho e fluorescência de raios-X, bem como a 

biodeterioração por meio de identificação de agentes biológicos ativos da corrosão. 

O tratamento e as análises das amostras foram realizados por meio das técnicas FT-IR 

ATR (attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy – 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e atenuância total) e XRF 

(X-ray fluorescence spectroscopy – espectroscopia de fluorescência de raios-X). As 

análises de Espectroscopia Vibracional no Infravermelho (IV) foram realizadas através de 

um equipamento FT-IR Alpha Bruker. O modo de amostragem por Atenuância Total 

Refletida (ATR) se compôs de um equipamento de micro-ATR para análise de 

microamostras. Todos os espectros obtidos foram apresentados sem correção de ATR, 

sendo que as microamostras foram removidas com auxílio de um bisturi e armazenadas 

em tubos de Eppendorf até a coleta dos espectros. 

Para realização das análises de Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X (FRX) foi 

utilizado o equipamento, espectrômetro de raios-X portátil Bruker AXS Tracer III-V/III-SD, 

de caráter não destrutivo o que descartou a necessidade de se remover amostras do 

objeto. Os testes realizados a partir das amostras microbiológicas realizadas no objeto de 

pesquisa ocorreram a partir da identificação dos microrganismos contaminantes 

existentes na superfície do rolo compactador que estão determinados segundo as 

condições ambientais em que se encontram. 
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A montagem das culturas dos microrganismos foi a partir da coleta das amostras com 

swab e posterior identificação de acordo com o local. Em seguida procedeu-se ao 

processamento das amostras (diluição seriada de cada amostra e em duplicata) e 

semeadura em meio BDA4 (batata, dextrose, ágar ou ágar batata) por 7 (sete) dias para 

crescimento e realizada a seleção das espécies presentes e repetidas nas diluições em 

meio de cultura, em três ocasiões, 10-1, 10-2 e 10-3, em que as espécies repetidas 

estavam realmente presentes na obra e foram isoladas com auxílio de alça estéril. Por 

último, foi realizado o microcultivo (fungos filamentosos e leveduriformes).  

Deve-se observar que os estudos de morfologia dos microrganismos têm por limitação a 

imensa variabilidade fenotípica verificada em organismos provenientes de ambientes 

naturais, como os fungos filamentosos e leveduriformes. Além disso, a caracterização 

taxonômica convencional (morfológica e bioquímica) é aplicada a um número limitado de 

grupos cuja capacidade de isolamento e cultivo são possíveis em condições laboratoriais. 

Tem-se ainda que, para o caso das análises microbiológicas foram realizadas 

identificação de área, numérica, de acordo com o ponto de coleta amostral. 

Posteriormente foram identificados os fenótipos contidos em cada elemento 

microamostral os quais receberam uma identificação alfabética, em decorrência da 

classificação morfológica dos agentes biológicos identificados, ou seja, das famílias as 

quais pertenciam os fungos existentes em cada microamostra. 

 

Análises microquímicas e microbiológicas - resultados 

Os resultados referentes às técnicas analíticas utilizadas para identificação dos fatores de 

deterioração químicos determinaram a indicação de que as ligas metálicas existentes nas 

amostras 2, 4, 6 e 7 possuem ferro (Fe) em sua constituição o que indica que estas são 

ligas de ferro (Fe), segundo a análise por FRX. 

A amostra 1 apresentou, ainda, como resultado, que este material está formado por uma 

liga de alumínio que contém outros elementos de liga, tais como o Si (silício), Fe (ferro), 

Cu (cobre) e Zn (zinco). Para os materiais agregados, denominadas concreções, as 

análises foram realizadas por infravermelho (IV) das amostras que corresponde a uma 

análise amostral por meio do método de janela de diamante de maneira a propiciar a 

                                                 
4 O meio BDA compreende um dos meios de cultivo de cogumelos mais utilizado para pesquisas e análises 
laboratoriais, seja em placas de Petri, tubos ou potes. Cada componente possui uma função, sendo 
basicamente a batata, a fonte dos nutrientes, a dextrose, fonte de açúcar simples e, o ágar, elemento de 
solidificação do meio. 
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identificação de elementos e ligas no equipamento de infravermelho. A coleta de dados 

se faz por análise do espectro da região do infravermelho médio (4.000 - 400cm-1) com 

resolução de 4cm-1 e 32 scans de varredura e verificação das principais bandas 

identificadas segundo o formato e número de onda associado, e de acordo com as 

tabelas de referência. A identificação do material de composição se faz pela análise tanto 

dos valores das absorções quanto pelo seu formato. 

A amostra 3 apresentou a presença de uma substância argilosa, provavelmente 

composta por caolinitas. Esta caracterização foi devida ao padrão de bandas entre 3700 - 

3600cm-1 atribuído ao estiramento de grupos OH e padrão entre 1100 - 1000cm-1, 

atribuído às vibrações de grupos Si-O (DJOMGOUE & NJOPWOUO, 2013; FARMER, 

1967).  

Como o rolo compactador foi utilizado para o tratamento de solos argilosos que 

compreenderam, principalmente, a abertura das vias de acesso às dependências do 

campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além da sua localização 

atual, a presença de material argiloso, comum em solos, é aceitável como material 

localizado em sua superfície. Tem-se ainda que os elementos Fe (ferro), Ca (cálcio), Cu 

(cobre) e Zn (zinco) foram encontrados nesta amostra, atribuindo-se a presença do Fe 

(ferro) à própria liga metálica de composição do equipamento. Os demais elementos 

podem ter sua atribuição relacionada àqueles presentes no solo do qual a concreção foi 

obtida. 

Tem-se ainda, que as substâncias argilosas também foram identificadas nas análises dos 

materiais agregados das amostras 2, 3, 4, 6 e 7. Em relação aos materiais agregados, 

outros elementos foram encontrados como Pb (chumbo) e Zn (zinco). A origem desses 

elementos não foi atribuída. Em especial, na amostra 2, há presença do elemento bário 

(Ba). Inicialmente, supôs-se que este material teria por origem a composição de uma tinta 

a qual foi aplicada ao equipamento. Entretanto, esta suposição não foi confirmada pela 

análise de IV a qual indicou novamente que o material agregado apresentava por 

composição substância argilosa, como discutido anteriormente. 

As amostras 4 e 6 sugerem, ainda, a presença de cera sobre o metal, confirmada pela 

presença de bandas finas e intensas entre 2950 - 2870cm-1, provavelmente aplicada 

sobre a superfície do equipamento para sua proteção.  

A amostra 4 apresenta o espectro mais evidente de presença de cera devido à sua maior 

concentração. Tal fato pode ser atribuído à localização da amostra uma vez que tal área 

corresponde aquela menos sujeita a intempéries, como umidade (chuva) e temperatura 
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(insolação) o que pode ter auxiliado na preservação da cera. Para a amostra 6 evidencia-

se uma presença com menor evidência de cera, sendo que o material se encontra em 

uma área cuja região de contato ocorre entre peças e bordas do equipamento o que 

auxiliaria na preservação da cera. Tal área ainda está, porém, mais sujeita a intempéries 

que a região da amostra 4. 

A concreção presente na amostra 3 apresenta um indício de material orgânico que não 

pode ser confirmado como remanescente de cera aplicada ao equipamento. Entretanto, 

poder-se-ia relacioná-lo ao solo, como parte de material presente em sua composição. 

Deve-se observar, no entanto, que esta amostra se encontra em uma região que permite 

a remoção da cera por ação das intempéries ambientais. Assim, um resumo relativo aos 

elementos encontrados a partir das análises e técnicas aplicadas às amostras pode ser 

observado na Tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1 – Elementos identificados – Amostras por Fluorescência de Raios-X. 

Fonte: Análise LACICOR, 2015. 
 

Amostras Identificação Elementos 
1  Al, Si, Fe, Cu, Zn 
2 Azulado Fe 
2 Branco Ca, Ba, Fe, Zn, Pb, Sr 
3 Concreção Ca, Fe, Cu, Zn 
3 Metal Fe 
4 Concreção Fe, Zn, Pb 
6 Avermelhado Fe, Zn, Pb 
7  Fe 

 

Uma observação complementar fundamenta-se nos processos de degradação por 

oxidação em que Figueiredo Júnior pondera o seguinte: 

a degradação em ambientes externos é mais intensa que nos internos e, 
nos externos, ela [obra de arte] sofrerá variações de acordo com a 
composição atmosférica apresentando novamente o problema dos gases 
CO2, NO2 e SO2 que vimos em relação à chuva ácida além de que em 
regiões marítimas surge ainda o problema da maresia, que é uma 
atmosfera com alto teor de umidade relativa e sais, principalmente 
cloretos (FIGUEIREDO JÚNIOR, 2012, p. 146). 

Segundo Oliveira (2011), as estruturas cristalinas das argilas têm por base silicatos 

hidratados de Na, K, Ca e outros minerais. Outras estruturas se compõem do Fe e o Mg 

que podem substituir o Al e o Si. Essa característica associada às condições externas em 

que se encontra o objeto, ao ar livre, contribui para os processos de degradação e 

deterioração. Em relação ao patrimônio em metal, as incrustações que têm por 

composição esses elementos corroboram para a deterioração do elemento patrimonial. 
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Para a identificação dos microrganismos observa-se a sua estrutura microscópica que 

contém alguns elementos de análise, tais como: hifa hialina ou demácia, septada ou 

cenocítica, forma, disposição e formação dos esporos, são suficientes, em geral, para a 

identificação de fungos filamentosos. Em alguns grupos, porém, como os fungos 

demácios, o uso de provas bioquímicas pode ser também necessário. A morfologia 

microscópica é mais bem visualizada com a técnica de microcultivo que preserva a 

disposição dos esporos sobre as hifas e mantêm íntegras certas estruturas formadoras 

de esporos, como os esporângios que são órgãos de reprodução de zigomicetos. Isto 

porque, no microcultivo, a cultura cresce na lâmina e lamínula, permitindo que as 

estruturas fúngicas fiquem bem separadas e intactas quando se retira o bloco do Agar, 

permitindo o estudo detalhado de sua micromorfologia. 

O microcultivo das amostras foi preparado a partir da montagem de placas de Petri que 

contêm meio de ágar Sabouraud e corante lactofenol-azul-algodão. As lâminas e tubos 

de microcultivo compreendem uma cultura fúngica mista diluída, posteriormente dividida 

em diferentes lâminas conforme a morfologia de cada um dos grupos identificados por 

meio de sistema alfanumérico. Com isso, a realização da cultura mista proporcionou a 

retirada de pequenas porções da colônia isoladas que foram semeadas em dois lados do 

bloco de meio, coberto com uma lamínula estéril. Após esse procedimento, foram 

incubadas as placas a temperatura ambiente para observação do crescimento da cultura. 

Após crescimento e retirada a lamínula do microcultivo, as culturas foram transferidas 

para uma nova lâmina a qual continha o corante lactofenol azul de algodão em 

quantidade suficiente para pigmentar o material fúngico aderido à lamínula. 

Alternativamente pode-se utilizar a lâmina do microcultivo para observar se houve 

evolução de crescimento ou não (Figura 4). 

 

  

Figura 4 - Culturas Fúngicas Isoladas (5E e 8H). 
Fonte: Valquíria de Oliveira Silva, 2016. 
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Os resultados obtidos a partir das amostras coletadas determinaram uma variedade de morfotipos 

de fungos que se mostraram relevantes para o processo de deterioração do objeto de estudo. No 

que se refere ao processo de identificação, do total de 13 (treze) espécies em nível de gênero tem-

se 11 (onze) identificadas e 02 (dois) morfotipos não identificados cujas espécies podem ter sua 

morfologia definida, futuramente, a partir de análises de Coloração de Gram (Positivas ou 

Negativas).  

Para o caso em estudo buscou-se identificar os fungos filamentosos que têm como fundamento a 

observação da morfologia da colônia e aspectos microscópicos. A análise da colônia visa observar 

características como a textura (serosa, cremosa, mucóide, membranosa, pulverulenta, granular, 

camurça, cotonosa), topografia (plana, convexa, umbilicada, pregueada, cerebriforme), aspecto 

(brilhante, opaco, seco, úmido), superfície (lisa, fissurada, rugosa), bordas (regulares, irregulares, 

radiadas), cor da colônia (branca, preta, verde, vermelha, etc), pigmento (presença ou ausência, cor 

do pigmento, difuso ou restrito à colônia) e tempo de crescimento e diâmetro da colônia. A 

velocidade de crescimento é variável, podendo ser rápida (< 7 dias), intermediária (8 a 14 dias) ou 

lenta (> 15 dias), e importante para a identificação presuntiva do fungo. 

As análises de identificação dos morfotipos fúngicos quanto à espécie foram determinadas a partir 

da verificação de características específicas a cada tipologia cujos fatores macromorfológicos das 

culturas isoladas levaram às análises amostrais identificadas segundo a Tabela 2 a seguir. 

 
Tabela 2 - Macromorfologia dos Fungos Isolados 

Fonte: Valquíria de Oliveira Silva, 2016. 
 

Identificação  Aspecto Cor Centro Borda Verso Particularidades 

5A Cotonoso Verde 
escuro/marrom Convexo Marrom 

Claro Marrom  Exudato transparente 
no centro 

5B Cremoso Preto e cinza Convexo 
Cinza/Verde 

escuro Preto Levedura negra 

5C Cremoso Preto  Irregular Irregular Preto Levedura (?) 

5D Cremoso Rosa Irregular Irregular Rosa - 

5E Cotonoso 
Verde 

escuro/marrom Convexo Marrom Preto 
Exudato negro/ 

Pigmentação do meio 

8A Cotonoso Branco Côncavo Irregular Creme - 

8B Cremoso Branco Plano - Branco - 

8C Cremoso Branco Irregular Irregular Branco - 

8D Cotonoso Branco/Centro 
marrom Convexo Irregular Marrom  - 

8H Cotonoso Cinza Convexo Irregular Cinza 
rosáceo - 

9A Cremoso Branco Plano Irregular Branco - 

9C Cotonoso Verde/Centro 
amarelo Convexo Irregular 

branca Creme - 
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A coloração de Gram, segundo Santos (2013), entende-se pelo processo de identificação 

de micro-organismos em que se observa a coloração diferencial ocorrido, sendo que os 

tipos de células apresentam diferentes comportamentos. A diferenciação no processo de 

reação em virtude da aplicação do processo de Gram ocorre em virtude das diferenças 

existentes nas estruturas da parede celular das bactérias. As bactérias Gram positivas 

possuem uma camada de peptideoglicano mais espessa que as Gram negativas que 

apresentam, além da camada, uma membrana externa rica em lipopolissacarídeo. Devido 

à temporalidade disponível para realização e necessidade de equipamentos dos testes, 

não foi possível determinar-lhes em sua totalidade. Assim, a partir das culturas 

realizadas, foram obtidos os resultados para a identificação de gênero e espécie das 

principais amostras. Do grupo de 13 (treze) espécies identificadas, observa-se que 08 

(oito) constituem-se de fungos com tipologia de leveduras e 05 (cinco) com tipologia de 

filamentosos. A partir da identificação e das propriedades de cada tipologia morfológica 

fúngica foi analisado seu comportamento quanto à alteração de pH junto ao meio em que 

se encontra. Para tal realizou-se um teste de cultura em que se observaram as alterações 

ocorridas durante um período de 21 (vinte e um) dias. 

Os resultados partiram de um valor de pH do meio em que se encontravam entre os 

valores de 5,6 a 5,8. Assim, a partir das análises e acompanhamento temporal das 

alterações obtidas foram registrados os dados da Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 - Variação de pH micro-organismos. 
Fonte: Silva & Stoianoff, 2016. 

 
Amostras Dia 1 Dia 8 Dia 14 Dia 17 

5A  6,79 7,00 7,96 7,82 

5B - 7,34 6,50 6,13 

5C - 7,90 7,95 7,74 

5D - 7,90 7,97 8,36 

5E 3,51 3,31 3,34 3,33 

8A 6,72 6,50 7,11 6,62 

8B - 6,80 7,98 8,28 

8C - 6,30 8,10 8,64 

8D 4,89 4,94 5,28 5,70 

8H 6,75 7,00 6,18 4,54 

9A - 5,25 6,80 6,80 

9C 4,4 4,38 4,25 4,05 
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Para os resultados obtidos observam-se, de maneira especial, as amostras 5B, 5E, 8H e 

9C que determinaram uma ação biocorrosiva dos fungos uma vez que eles possuem 

propriedades físico-químicas de reação com o meio em que se encontram as quais 

determinam uma interação com o meio e desencadeiam processos os quais levam à 

oxidação metálica e sua consequente deterioração. Segundo Lopes, Carvalho & Krieger 

(2003), um dos processos que determinam a ligação entre ácidos (carbônicos, nítricos, 

acéticos e outros) produzidos por microrganismos e os metais denomina-se acidólise que 

pode ocorrer entre microrganismos e patrimônio em metal e pétreo. 

 

Resultados e proposta de intervenção para conservação  

As análises obtidas nos exames científicos microquímicos e microbiológicos 

determinaram juntamente com as análises das normais paramétricas de climatologia a 

definição dos elementos para uma proposta de intervenção em conservação preventiva. 

O conjunto de ações para a preservação e conservação do objeto estudado se baseia, 

conforme anteriormente apresentado, nas diretrizes e princípios dos Planos Nacionais do 

Instituto de Patrimônio Cultural Espanhol (IPCE, 2011), no Manual de Referência de 

Michalski (2011) e nas normas ISO 31000, para Gerenciamento de Riscos (ABNT, 2009). 

A partir dos agentes de deterioração tem-se o desdobramento de observações coletadas 

segundo os exames realizados que consideram possibilidades de adequação e 

adaptação das variáveis segundo a localização do objeto de estudo, um ambiente aberto 

e externo, sem proteção em relação às ações naturais e humanas (Quadro 2). 

O Modelo de Identificação do Risco e Possibilidade de Eventos, de Michalski (2011), 

aplicado à análise dos agentes de deterioração permite quantificar cada uma das 

variáveis segundo as seguintes características: análise da frequência (para eventos) ou 

taxa ou velocidade (para processos) de degradação (fator A); análise das perdas 

ocorridas no objeto (fator B); análise dos itens (partes) afetadas do objeto (Fator C). 

Cabe ressaltar que o Modelo aplicado tem sua análise adaptada para as condições 

específicas de um objeto, uma vez que sua concepção se refere à avaliação de coleções. 

Após a avaliação realizada para cada agente de deterioração, tem-se um valor geral, 

denominado magnitude do risco (MR), que possui uma escala de 0 (zero), menor risco, a 

15 (quinze), maior risco. (Tabela 4) 
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Quadro 2 - Diagnóstico dos Agentes de Deterioração - Plano de Conservação Preventiva. 
Fonte: Ronaldo André Rodrigues, 2016. 

 
Modelo 

Espanhol 
Modelo 

Canadense 
Análise do Processo de Deterioração 

Condições 
Atmosféricas 

 
Condições 
Biológicas 

 
Condições de 
Luminosidade 

 
Condições 
Materiais 

 
Condições 
Sonoras 

 

Forças Físicas - Fadiga e fragilidade da estrutura em função da degradação física 
(ação humana), química (processos de corrosão; e biológica (ação 
de microrganismos). 
- Características (peças de liga metálica sujeitas à forças externas). 
- Sensibilidade (às variáveis climáticas e ambientais). 

Roubo e 
Vandalismo 

- Culposo e doloso (ação humana, pichação e depredação). 
- Amador e profissional (desconhecimento da variabilidade do 
patrimônio cultural da Universidade). 
- Visitantes/Comunidade (não reconhecer o valor histórico-
patrimonial). 
- Materiais diversos (área de descarte de diversos materiais). 

Fogo - Proposital (pequenas fogueiras ao redor). 
- Fumantes (depósito de pontas de cigarro no interior e entorno). 

Agua - Chuva (ação direta por não possuir cobertura). 
- Instalações mecânicas (corrosão da estrutura). 

Pestes - Insetos, Animais (possibilidade de ocorrência de ninhos 
provisórios). 
- Microrganismos (ataque de líquens e fungos). 
- Entorno (aumento da umidade devido à presença de vegetação). 
- Alimentação (área de descarte). 

Contaminantes - Estados físicos (depredação da estrutura metálica). 
- Poluição urbana por particulados naturais (condição ambiental). 
- Tintas (pichação). 

Radiação - Radiação por luz Visível, IV e UV (luz natural). 
- Iluminação zenital e níveis de insolação (falta de proteção).  

Temperatura 
Inadequada 

- Níveis; Flutuação; Amplitude. 
- Insolação e demais variáveis climáticas (microclima). 
- Propriedade térmica dos materiais (diferentes níveis de corrosão). 

Umidade 
Inadequada 

- Níveis; Flutuação; Amplitude. 
- EMC – teor de umidade em condições de equilíbrio. 
- Ventilação e demais variáveis climáticas (microclima). 
- Fungos (condições de proliferação) 
- Umidade ascendente / infiltrações (condições locais).  

Dissociação - Perda de informações e/ou valor associado (partes faltantes à 
estrutura do equipamento). 
- Má gestão ou práticas inadequadas de proteção, preservação, 
conservação e restauração. 
- Inventário e documentação deficitários. 

 

O Modelo de Identificação do Risco e Possibilidade de Eventos, de Michalski (2011), 

aplicado à análise dos agentes de deterioração permite quantificar cada uma das 

variáveis segundo as seguintes características: análise da frequência (para eventos) ou 

taxa ou velocidade (para processos) de degradação (fator A); análise das perdas 

ocorridas no objeto (fator B); análise dos itens (partes) afetadas do objeto (Fator C). 

Cabe ressaltar que o Modelo aplicado tem sua análise adaptada para as condições 

específicas de um objeto, uma vez que sua concepção se refere à avaliação de coleções. 

Após a avaliação realizada para cada agente de deterioração, tem-se um valor geral, 
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denominado magnitude do risco (MR), que possui uma escala de 0 (zero), menor risco, a 

15 (quinze), maior risco. (Tabela 4) 

 
Tabela 4 - Análise Quantitativa – Tipos de Deterioração (R = raro; E = esporádico; C = contínuo). 

Fonte: Ronaldo André Rodrigues, 2016. 
 

TIPOS DE 
DETERIORAÇÃO 

VARIÁVEIS DE 
DEGRADAÇÃO 

TIPO DE 
EVENTO 

ANÁLISE DOS 
RISCOS MRM 

R E C A B C MR 
 

FORÇAS 
FÍSICAS 

FADIGA DA ESTRUTURA       3,0 4,0 3,0 10,0 

9,4 
FRAGILIDADE DA ESTRUTURA       2,0 4,0 4,0 10,0 
CARACTERÍSTICA DO OBJETO       2,0 3,0 3,5 8,5 
SENSIBILIDADE       2,0 3,0 4,0 9,0 

ROUBO / 
VANDALISMO 

CULPOSO/DOLOSO       4,5 4,0 4,0 12,5 

11,5 
AMADOR/PROFISSIONAL       4,5 4,0 4,0 12,5 
VISITANTES/COMUNIDADE       3,0 3,5 3,5 10,0 
MATERIAIS DIVERSOS       4,0 3,0 4,0 11,0 

FOGO 
PROPOSITAL       3,0 2,0 2,5 7,5 

8,2 
FUMANTES       4,5 1,0 3,5 9,0 

ÁGUA 
CHUVA       3,5 2,0 3,5 9,0 

8,7 
INSTALAÇÕES MECÂNICAS       3,0 2,0 3,5 8,5 

 PESTES 

INSETOS/ANIMAIS       2,5 1,0 3,5 7,0 

6,9 
MICRORGANISMOS       3,5 1,0 2,0 6,5 
ENTORNO       3,5 1,0 2,5 7,0 
ALIMENTAÇÃO       3,0 0,5 3,5 7,0 

  
CONTAMINANTES 

  

ESTADOS FÍSICOS       3,0 1,0 1,0 5,0 
5,6 POLUIÇÃO URBANA       2,5 1,5 2,5 6,4 

TINTAS (PICHAÇÃO)       1,5 1,5 2,5 5,5 

RADIAÇÃO 
RADIAÇÃO (VISÍVEL, UV, IV)       2,5 1,5 1,0 5,0 

5,0 
ZENITAL/INSOLAÇÃO       2,5 1,5 1,0 5,0 

TEMPERATURA 
INCERTA 

NÍVEIS (AMPLITUDE, VARIAÇÃO)       2,0 2,0 1,5 5,5 
5,5 

PROPRIEDADE DOS MATERIAIS       2,0 2,0 1,5 5,5 

 UR INCERTA  
NÍVEIS (AMPLITUDE, VARIAÇÃO)       2,0 2,0 2,5 6,5 

6,8 FUNGOS       2,0 2,0 2,5 6,5 
UMIDADE ASCENDENTE       2,0 2,5 3,0 7,5 

 DISSOCIAÇÃO 
PERDA DE INFORMAÇÕES       4,0 3,0 3,5 10,5 

11,0 MÁ GESTÃO       4,5 3,5 3,0 11,0 
INVENTÁRIO/DOCUMENTAÇÃO       4,5 3,5 3,5 11,4 

 
 

Assim, a análise dos processos de deterioração determina um conjunto de ações que 

estejam direcionados, segundo os graus quantificados assumidos, para os agentes de 

deterioração “roubo e vandalismo” e “dissociação”. Deve-se observar, entretanto que, 

apesar da diferença de amplitude obtida para a magnitude dos riscos (MR) de 

deterioração, a quantificação e a elaboração de um plano de ação baseia-se na 

totalidade dos agentes que atuam sobre o objeto de pesquisa. Assim, se propõe a 

elaboração de uma ficha de tratamento segundo o modelo de Díaz Martínez & García 

Alonso no qual se observa a importância desse processo para a conservação-

restauração. 
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[...] a realização de uma ficha documental, em que apareça refletida a 
totalidade da informação pertencente ao objeto e as fases do tratamento 
de conservação e restauração, resulta um passo fundamental para o 
início e desenvolvimento do trabalho. [...] com o material documental 
gerado no processo de tratamento, deve realizar-se uma memória final 
que, além da ficha proposta, recorra a valorização do tratamento uma 
vez realizado, o plano de Conservação Preventiva e de manutenção a 
curto-médio prazo e as especificações técnicas e métodos de aplicação 
dos materiais empregados (DÍAZ MARTÍNEZ; GARCÍA ALONSO, 2015, 
p. 42). 

A análise do estado de conservação do rolo compactador e os possíveis riscos de 

deterioração determinou a elaboração do processo de intervenção composto por etapas 

previamente estabelecidas: fixação prévia, limpeza e neutralização da limpeza, 

dessalinização, secagem, inibição da corrosão e aplicação de películas protetoras. 

Entretanto, deve-se considerar que as etapas foram determinadas pelos exames 

realizados previamente os quais determinaram os principais agentes de corrosão e 

levaram a escolha dos instrumentos e produtos a serem utilizados para o processo de 

conservação. 

Com relação às etapas do processo de intervenção devem ser realizadas considerações 

em função das particularidades do objeto e das condições ambientais em que se 

encontra. 

a) Fixação Prévia: avaliação das partes do equipamento que estão soltas ou encontram-

se em sua iminência. Verificar a possibilidade de troca e refixação de partes que são 

fixadas por porcas, parafusos, rebites.  

b) Limpeza e Neutralização da Limpeza: identificação das áreas de intervenção, bem 

como o tipo de instrumentos e produtos a serem utilizados e sua tipologia (seca ou 

úmida).   

c) Incrustações: verificação das áreas que têm substâncias incrustrados ao objeto de 

pesquisa a fim de identificar a melhor maneira de realizar a sua remoção. 

d) Secagem: avaliação da necessidade de secagem em áreas de intervenção, segundo 

o processo de intervenção em função dos materiais de composição e dos níveis de 

controle de exposição. 

e) Inibição da Corrosão: identificação dos produtos de corrosão a serem aplicados, bem 

como as áreas sujeitas à intervenção e tipologia dos processos de deterioração 

decorrentes dos resultados das análises microquímicas e microbiológicas que 

apontaram para a ação de agentes de deterioração, tais como elementos das 

incrustações, para as primeiras, e fungos biocorrosivos, para as segundas. 

f) Aplicação de Películas Protetoras: avaliação dos produtos a serem aplicados para 

inibição da corrosão, para diminuição dos resultados de deterioração em função de 



IV Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de C&T 

 

 

210 

 

variáveis ambientais e de ação de vandalismo por aplicação de produtos químicos 

(grafitismo e pichação). 

Assim, uma ideia complementar à proposta apresentada para a Conservação Preventiva 

do objeto de pesquisa está colocada pelo Instituto de Canadense de Conservação o qual 

apresenta soluções para preservação de equipamentos industriais em ambientes 

externos. A proposta compreende uma grande cobertura que possui características 

próprias ao objeto e ao ambiente externo em que se encontra (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Exemplo de Estrutura Externa para Grandes Equipamentos. 
Fonte: Canadian Conservation Institute (CCI, 1993). 

 

Dentre as observações apresentadas para a cobertura tem-se a existência de uma das 

laterais fechadas, preferencialmente para evitar o lado de origem da direção dos ventos 

dominantes, para o caso estudado ventos sentido este-nordeste a oeste-sudeste. Para a 

coberta, observar uma malha de proteção (preferencialmente de arame) a fim de proteger 

de possíveis rebaixamentos, deslocamentos e desabamentos da coberta. 

Propõe-se ainda a colocação de almofadas de borracha dura sob as rodas (no caso do 

rolo compactador, das rodas traseiras e rolo dianteiro) para isolar o equipamento deve-se 

instalar uma base inclinada de concreto que permita o escoamento de chuvas e de 

líquidos que venham a ser depositados, bem como, para o mesmo fim, propõe-se o 

desbaste dos beirais. Para realizar tal atividade tem-se por proposta um estudo acerca da 

possibilidade de içar o rolo compactador para que sejam realizados sua suspensão e 

deslocamento, se necessários. Uma parceria com a Escola de Engenharia da UFMG ou 
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mesmo com empresas especializadas permitirá determinar qual a melhor solução para o 

caso, ou mesmo sua impossibilidade. 

O desenvolvimento de um plano de ação voltado para uma atuação de conservação 

preventiva do patrimônio para médio e longo prazos se apresenta mais eficaz e menos 

custoso que tratamentos periódicos de preservação e conservação (DÍAZ MARTÍNEZ & 

GARCÍA ALONSO, 2015).  

Uma avaliação adequada dos resultados permite à conservação preventiva uma especial 

atenção em relação ao comportamento apresentado pelo objeto e uma análise às 

características constitutivas, materiais e influência do meio em relação aos processos de 

deterioração. No que se refere às variáveis de monitoramento ambiental (temperatura e 

umidade) observa-se uma preocupação que requer metodologias de análise das normais 

climatológicas desde a obtenção à interpretação de possíveis influências no 

comportamento do objeto de análise e seus processos de deterioração. 

Tem-se, ainda, a especificidade de cada ambiente, em especial abertos ou externos, 

determina uma atuação do conservador-restaurador com preocupações e direcionadas 

não somente ao objeto em si, mas, principalmente, à conservação preventiva. A 

adequação das medidas e a utilização de equipamentos e técnicas permite minimizar as 

intervenções e necessidade de restauração. Nessas condições, Souza, Rosado & Froner 

(2008) afirmam que as medidas de controle se tornam fatores essenciais para um 

planejamento e gestão que não necessariamente estão atrelados às condições 

financeiras ou financiamentos. 

A tomada de decisão a partir de medidas simples como a avaliação das condições 

ambientais e a verificação dos principais fatores de risco, inerentes aos objetos expostos 

ao ar livre, determina estudos que considerem desde as normais climatológicas a que 

estão submetidos os bens culturais em áreas externas e os microclimas que influenciam 

o processo de deterioração às condições de exposição e de possibilidade e 

favorecimento de ações antissociais. Por não possuir um controle com relação a forma e 

horários de exposição e visitas, a necessidade de uma manutenção mínima das 

condições ambientais e monitoramento contínuo são ações necessárias e quando 

planejadas, permitem diminuir a preocupação com relação às condições ambientais por 

se encontrar em áreas de livre acesso. 

Deve-se garantir uma preservação mínima segundo as condições de exposição, uma vez 

que a taxa de deterioração está relacionada não somente com as condições climáticas, 
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mas também à sensibilidade do objeto e suas reações quanto à intensidade da radiação 

incidente, condições de umidade e processos de deterioração bioquímicos e físicos.  

A definição de políticas de proteção para elementos ou equipamentos expostos em áreas 

de livre acesso tem ocorrido de maneira embrionária, isolada e pulverizada, sejam obras 

de arte ou patrimônio histórico, como o equipamento do estudo. Há uma necessidade 

premente em desenvolver a consciência e as ações voltadas à continuidade da memória 

do objeto e, em especial, para o caso estudado, a memória do trabalho, do trabalhador, 

da técnica e da tecnologia no Brasil. 

A partir dos elementos acima determinantes ao trabalho, propõem-se, igualmente, ações 

que venham a contribuir para a efetivação de um plano de conservação e restauração de 

bens culturais móveis que estejam em processo de deterioração e se encontrem em 

ambientes abertos ou ao ar livre. Primeiramente, a necessidade de se incentivar políticas 

internas que permitam a ação integrada de elementos de gestão administrativa e gestão 

acadêmica os quais venham a implantar atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

promovam a valorização do patrimônio cultural e histórico da Universidade.  

Bem como, a verificação de parcerias e cooperação entre órgãos, universidades, 

entidades públicas e privadas que tenham como foco o patrimônio cultural e promover 

ações conjuntas para execução de atividades de conservação e restauração que 

permitam a preservação e valorização do patrimônio cultural da Universidade. 

Enfim, que as atividades acadêmicas sejam integradas às atividades de gestão e que o 

olhar acadêmico seja múltiplo ao contemplar diferentes formas de manifestação do 

patrimônio cultural da Universidade que se encontra, em alguns casos, em estado de 

deterioração e não permita que este mesmo patrimônio não atinja estágios de 

dilapidação, ruínas e mesmo extinção. 

 

Considerações à conservação do patrimônio industrial 

Uma necessária observação com relação às condições de conservação do equipamento 

se refere à necessidade de um controle ambiental mínimo, por exemplo, a proposta uma 

coberta e lateral de proteção às intempéries naturais devido às condições de exposição. 

A localização do objeto, em área externa, está sujeita às condições ambientais naturais 

que determinam alterações significativas no objeto quanto às normais climatológicas, 

além das condicionantes à preservação e conservação relacionadas às variáveis 

humanas, socioculturais e históricas. 
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Permite-se, assim, a construção, o desenvolvimento e a consolidação de um processo de 

longo prazo de uma mentalidade e educação patrimonial global, não somente relacionada 

ao patrimônio industrial como também a todo patrimônio cultural. A construção de 

políticas de gestão e planejamento adequados permite uma maior capacidade de 

integração das partes e interdisciplinaridade nos processos demandados. 

Deve-se salientar que tais perspectivas para o patrimônio cultural ampliam sua percepção 

sob uma óptica transdisciplinar de maneira a permitir uma complementaridade e 

intercâmbio de campos de conhecimento e profissionais específicos. As várias 

possibilidades de articulação da cultura e da memória, da história e da sociedade, 

segundo o passado recente e o presente definem novas fronteiras e articulações. A 

identificação de uma linguagem própria, cuja identidade e memória muitas vezes estão 

significadas pelo mundo do trabalho trazem questões novas a serem debatidas. 
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