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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação estuda o circuito museológico integrado e a sua contribuição à preservação do 

patrimônio histórico brasileiro, com base nos acervos neles contidos. Para isso, utiliza-se como 

estudo de caso o projeto Caminhos do Brasil Memória, criado em 2019, pela equipe do Palácio 

Tiradentes, onde funciona a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), com o objetivo 

de articular onze instituições culturais a fim de estimular maior visitação de cariocas e turistas 

a museus na área do entorno da Praça XV. No intuito de contribuir para o debate futuro e análise 

do primeiro ano de atuação, o propósito desta pesquisa é realizar um diagnóstico sobre o projeto 

como um todo, mas principalmente a análise dos processos de gestão, isto é, sua relevância, 

funcionalidade e produtos gerados a partir dela. Objetiva-se também compreender as relações 

de gestão criadas entre os aparelhos culturais, suas atividades e seus propósitos. Os resultados 

serão apresentados, através de um Diagnóstico, sendo o produto principal desta pesquisa, e, que 

poderão servir a propostas semelhantes de integração institucional. O trabalho apresenta os 

objetivos, caminhos teórico-metodológicos, além de revelar ao leitor, conclusões que 

demonstram os resultados obtidos desse sistema integrado de museus. No âmbito metodológico, 

além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas: pesquisa em campo, de cunho exploratório, 

nos espaços culturais, bem como entrevista com o diretor e fundador do Projeto, e aplicação de 

questionários aos demais gestores coparticipantes. Como desdobramento desse diagnóstico, é 

realizado um conjunto de recomendações e propostas de intervenção práticas, para melhor 

atender à população, com resultados baseados nas avaliações, nas vivências e na propagação 

das ações realizadas no seu primeiro ano de atuação, servindo de modelos futuros de gestão 

museológica integrada, aumentando o potencial educativo e turístico dos museus daquele 

território. 

 

Palavras-chave: Circuito museológico integrado, Patrimônio histórico, Museus de território, 

Museologia de percurso, Gestão museológica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This work aims to study the theme of an integrated museum circuit and the preservation of the 

Brazilian historical heritage, as well as the collections contained therein. To this end, the project 

Caminhos do Brasil Memória, created in 2019, in the city of Rio de Janeiro, is used as a case 

study, as it understands that the union of eleven cultural institutions involved, encourages 

greater visitation by locals and tourists to museums in the area around Praça XV. The aim of 

this research is to propose a diagnosis about the project, but mainly the analysis of the 

management processes, that is, its relevance, functionality and products generated from it; as 

well as the management relations created between cultural devices and their purposes. The 

results will be presented through a Report / Diagnosis / Dossier / Policy Paper, being the product 

of this research. The work is divided into a technical report, which presents the objectives, 

theoretical and methodological paths, presents the object of study and theoretical reflections 

that involves the theme, and the “diagnosis” containing the presentation of the case study, 

results obtained and future recommendations the project or other similar examples. In the 

methodological scope, in addition to bibliographic research, the following were carried out: 

field research, of an exploratory nature, in cultural spaces, interviews with the director and 

founder of the project, survey to managers and the case study, with the object of study the 

project “Caminhos do Brasil Memória”. This diagnosis will be important for serving the 

recommendations by the future models of integrated museum management, increasing the 

educational and tourist potential of museums in that territory. 

 

Keywords: Integrated museological circuit, historical heritage, territory´s museums, route 

museology, Museum manegement. 
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INTRODUÇÃO 

 

De fato, a cidade, por sua materialização plástica das 

necessidades e dos ideais do homem, é a maior obra de arte 

coletiva. 
Gaston Bardet (1945, p. 48). 

 

A presente pesquisa estuda os projetos de preservação da história e da memória do povo 

brasileiro, através dos seus monumentos arquitetônicos e museológicos integrados, além da 

contribuição para o fortalecimento de vínculos de identidade e de educação. Ela possui como 

objeto empírico o projeto Caminhos do Brasil Memória, criado no ano de 2019, pela equipe da 

Subdiretoria - Geral de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), 

sob a Direção Cultural de Nelson Freitas. O projeto faz parte do Programa “ALERJ para a nossa 

Memória”1, que abraça outros projetos, como o Sonhos da Inconfidência, a Peça Tiradentes e o 

Projeto Editorial-Legado.  

A finalidade do projeto Caminhos do Brasil Memória foi reunir onze instituições 

museológicas em prol de uma causa: a criação de um sistema colaborativo de museus ocorrido 

entre o Palácio Tiradentes, a Igreja Santa Cruz dos Militares (ISCM), o Centro Cultural Banco do 

Brasil (CCBB), a Casa França-Brasil (CFB), o Centro Cultural dos Correios (CCC), o Paço 

Imperial, o Centro Cultural do Poder Judiciário (CCPJ), o Museu da Imagem e do Som (MIS), o 

Museu Naval (MN), o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) e o Museu Histórico 

Nacional (MHN). Entretanto, em entrevista ao Subdiretor de Cultura da ALERJ, Nelson Freitas, 

as primeiras reuniões foram realizadas pensando-se em apenas cinco instituições museológicas, 

mas devido ao grande apoio do Deputado André Ceciliano, Presidente da ALERJ, que é 

“apaixonado por cultura brasileira”, pensou-se em expandir para os onze aparelhos culturais do 

entorno, fazendo dessa rede um grande “legado para a cidade”2. 

Esta dissertação tem por objetivo central diagnosticar o projeto Caminhos do Brasil 

Memória em suas diversas etapas: a fase de observação e investigação sobre a elaboração e 

concepção, dedicada ao processo de implantação, em seguida, a fase de coleta de resultados com 

os protagonistas, com ênfase na análise de entrevista e interpretação dos questionários e, por fim, 

 
1O programa ALERJ para nossa memória foi criado para fortalecer, valorizar a memória histórica da política 

brasileira, que passou pela ALERJ. Esse programa abraça outros projetos: peças teatrais, espetáculos musicais, o 

projeto Editorial/legado, a Festa da Tradição Caipira, Dia da Consciência Negra, Caminhos do Brasil Memória, dentre 

outros. Detalhes encontrados no apêndice desta dissertação.  
2Representam dois trechos, em sequência, retirados da entrevista à ALERJ Notícias, que se encontra disponível em: 

https://youtu.be/ktHxQqwCenM. Acesso em: 22 jan. 2021. 
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a fase de análise diagnóstica conclusiva sobre o projeto Caminhos do Brasil Memória, focalizando 

o cruzamento e interpretação dos dados acima descritos. Entretanto, é importante salientar que, 

devido às circunstâncias atuais, pela pandemia do Covid-193, especificamente, será realizada uma 

análise dos processos de gestão, isto é, sua relevância, funcionalidade e produtos gerados a partir 

dela; bem como as relações de gestão criadas entre os aparelhos culturais envolvidos, suas 

atividades, aderências, propósitos e desfechos conclusivos. Outro fator que levou o 

distanciamento pela análise de público do estudo de caso deve-se ao seu caráter de inviabilidade, 

na medida em que não foram realizados por parte dos museus nenhuma espécie de controle de 

identificação dos seus frequentadores.   

A escolha e a descrição do produto desta dissertação são apresentadas por meio de um 

diagnóstico, que tem como objetivo geral servir de documento conclusivo do projeto Caminhos 

do Brasil Memória e servir como parâmetro de análise desse instrumento de desenvolvimento 

social para a cidade, tendo em vista o caráter inovador para a sua criação, no circuito histórico da 

Praça XV. As propostas de melhorias serão apresentadas como recomendações desse diagnóstico, 

buscando estabelecer uma síntese comentada e analítica dos dados. Como objetivos específicos, 

inclui-se ainda: avaliar o grau de adesão de cada instituição cultural ao projeto coletivo, pesquisar 

os seus pontos positivos e negativos, avaliar a relevância e interesse de cada bem patrimonial em 

permanecer nos projetos futuros desta natureza, além de possíveis legados, e, por fim, refletir se 

os museus exerceram seu papel de desenvolvimento social durante a aplicação da pesquisa.  

O interesse pela pesquisa se deu pela formação acadêmica da autora, em Museologia, 

com bacharelado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-Rio) e com 

experiências em gestão de museus e centros de memória. A pesquisadora foi diretora e museóloga 

de duas instituições museológicas durante mais de dez anos, no Museu Universitário Memorial 

de Sergipe (MS) e o Centro de Memória Lourival Baptista (CMLB), durante o período de 2003 a 

2015. Ambos foram desativados no ano de 2015 e 2014, respectivamente, sem previsão de 

reabertura. Seus acervos, em grande maioria, pertencem à Universidade Tiradentes, sediada em 

Aracaju, Sergipe. Durante o período de gestão, ambas instituições museológicas fomentaram 

parcerias entre outras instituições museais da região, permitindo que fossem desenvolvidas 

 
3É uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, tipo 2 (SARS-CoV-2). Os 

coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde doenças ligeiras como a 

constipação até doenças mais graves como a síndrome respiratória aguda grave (SARS). Entre outras epidemias 

causadas por coronavírus estão a epidemia de SARS em 2002-2003 e a epidemia de síndrome respiratória do Médio 

Oriente (MERS) em 2012. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/COVID-19#História. Acesso em: 28 set. 

2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/COVID-19#História
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algumas experiências comunitárias, como o Projeto Quarteirão e o Projeto Memorial de Braços 

Abertos, além de vários outros estimulados pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), através 

da Semana Nacional de Museus (SNM) e da Primavera de Museus, enriquecendo as trocas e 

experiências com outras instituições culturais, de maneira permanente, envolvendo-se 

estreitamente com a comunidade. Portanto, explica-se o motivo pelo qual, o projeto Caminhos do 

Brasil Memória, desperta esse olhar investigativo. O projeto selecionado valoriza o campo dos 

museus e do patrimônio histórico, relacionando-os com o território, através de redes colaborativas 

de museus e de circuitos integrados museais4 urbanos no Rio de Janeiro. Para isto, utiliza- se de 

fontes bibliográficas como Tereza Scheiner5 para esclarecimento conceitual, Mário Chagas, na 

medida em que aprofunda as experiências e desdobramentos da museologia social no Brasil, 

Hugues de Varine, com sua visão internacional sobre os Museus a Céu Abertos, Georges Henri 

Rivière, no pioneirismo dos Ecomuseus franceses, além de Pierre Bourdieu, com sua análise de 

público frequentador de museus europeus, no final da década de 1960 e, mais recentemente 

Dominique Poulot, que traz um panorama do campo museológico em tendências globais, dentre 

outros. 

O campo da Museologia, inicialmente, se preocupava em estudar e preservar o 

patrimônio materializado em objetos históricos e construções edificadas, de extrema significação 

e relevância, “sacralizadas” em suas exposições. A partir das décadas de 1960 e 1970, esse 

conceito foi levado a novos desdobramentos, acompanhando o pensamento da sociedade. Isso 

mostra a responsabilidade da Museologia com aspectos sociológicos, antropológicos, filosóficos 

e políticos, por exemplo. Com isso, na década de 1990, os museus abandonaram o estigma de 

serem apenas um local de contemplação e exposição de curiosidades, e passaram a ser uma 

instituição onde a ciência é abordada e construída, a partir das relações entre si e do homem em 

sociedade. Isto permitiu, a partir de então, o investimento na função social e no potencial 

pedagógico dos museus.  

Contemporaneamente, a Museologia aparece numa perspectiva advinda do pensamento 

crítico da Filosofia e das Ciências Sociais, onde é defendido a instituição museu, como fenômeno, 

como fluxo, instância de encontro, ou ainda como é afirmado por Tereza Scheiner (2014, p. 46), 

o museu como evento, um acontecimento, mais livre, mais potente. E, com sua força, possui um 

 
4Expressão extraída do texto italiano Musei e territorio. Conoscere, proteggere, promuovere. Atti del convegno di 

Gradoli (27 maggio 2011). Tradução da pesquisadora. Ver detalhes nas referências. 
5Thereza Moletta Scheiner é coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, 

da Uni-Rio. Foi presidente do Comitê Internacional de Museologia de 1998 a 2001, e Vice-Presidente do ICOM, 

Conselho Internacional de Museus de 2010 a 2016. 
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poder mobilizador, intrínsecos a sua própria essência. Os museus também são lugares de disputas 

e resistências, como também apresenta Mário Chagas6 (2002). O autor afirma, que, assumir a 

volatilidade do território pode implicar a construção de estratégias que favoreçam a troca, o 

intercâmbio e o fortalecimento político-cultural dos agentes museais envolvidos. Portanto, o 

museu está mais voltado para as trocas, para a comunicação e movimento, e, menos voltado para 

a acumulação. 

Continuamente, os museus vêm se adaptando ao contexto social e político “global” e 

constroem novos modelos conforme as necessidades de cada período histórico. A expografia, um 

dos recursos mais estudados dessas tendências, por exemplo, busca o diálogo com o público. As 

instituições que detêm esses espaços expositivos, tentam, de modo mais frequente, representar e 

acompanhar o contexto cultural no qual estão inseridas. Esse dinamismo, no Brasil, levou a 

aperfeiçoamentos de modelos comunitários, feitos a partir do diálogo com a sociedade e para sua 

própria necessidade, pautados em um desejo de memória, principalmente entre o final do século 

XX e início do XXI, como os Museus a Céu Aberto, Museus ao Ar Livre, Museus de Território, 

Museus de Percurso, Ecomuseus, Museus de Favela, que visam também a integração, a 

experimentação, o fortalecimento da identidade local e o desenvolvimento social. A exemplo 

dessas experiências, o projeto Caminhos do Brasil Memória, visa “aprofundar vínculos de 

identidade com a população”, além de “pensar no conforto, segurança e bem-estar”, segundo os 

posicionamentos do subdiretor cultural da ALERJ, em entrevista a ALERJ Notícias7. Nesse viés, 

Tereza Scheiner (2014, p. 46- 47), esclarece sobre os museus de percurso e os museus de território: 

“os museus se realizam no encontro entre pessoas. Podendo ou não utilizar objetos materiais como 

elementos de mediação, como ferramentas que exemplificam seus movimentos de fala”. Portanto, 

percebe-se a necessidade de se compreender e analisar o grau de responsabilidade social sobre o 

projeto Caminhos do Brasil Memória.   

Esta pesquisa se justifica, primeiramente, devido à falta de estudos avaliativos destes 

modelos de projetos colaborativos, envolvendo instituições museológicas na cidade do Rio de 

Janeiro, no país como um todo, e até mesmo no mundo. O projeto Caminhos do Brasil Memória, 

a exemplo de circuito museológico integrado, carece de uma observação apurada, já que nem 

 
6Mário de Souza Chagas é, atualmente, diretor do Museu da República, no Rio de Janeiro, presidente do Movimento 

Internacional para uma Nova Museologia (MINOM), professor colaborador do Programa em Pós-graduação em 

Museologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), professor visitante do Departamento de Museologia da 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT). 
7A declaração foi extraída da entrevista à ALERJ Notícias, disponível no canal do Youtube em: 

https://youtu.be/ktHxQqwCenM. 
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todas as instituições reunidas são museus; entretanto, foram agrupadas seguindo algum critério de 

similaridade ou afinidade, o qual se propõe investigação nesse trabalho. Outro fato de extrema 

relevância, é que após a conclusão da primeira fase desse estudo de caso, marco temporal desta 

pesquisa, realizada em 2019, não foi elaborado um relatório de gestão direcionado às instituições 

culturais participantes, tampouco aos apoiadores da parceria interinstitucional, o que pode 

permitir uma autorreflexão sobre o posicionamento institucional ou individual dos gestores a 

continuação de eventos futuros ou na replicação de modelhos semelhantes sobre outros territórios. 

Em virtude disto, as recomendações produzidas ao final do diagnóstico, produto desta pesquisa, 

podem servir de eixo norteador a futuras experiências museológicas colaborativas.  

Com vistas a analisar a eficácia e eficiência do projeto, através de observações nos 

processos de gestão propõe-se responder: Qual o principal propósito do projeto? Quais foram 

os critérios de seleção das instituições culturais e seus comprometimentos colaborativos ao 

projeto? Quais as principais vantagens e desafios não superados pela rede estabelecida? O 

projeto conseguiu cumprir com o seu comprometimento de desenvolvimento social? Suas 

metas foram alcançadas? Quais responsabilidades institucionais de caráter individual e 

coletivo para o projeto?  

Estas indagações supracitadas surgiram a partir da experiência no campo dos museus e 

da prática de mais de dez anos de atuação da autora, na área de gestão museológica. Esta 

proximidade direta com o tema trouxe algumas inquietações e ajudou a observar comportamentos, 

desafios, perspectivas, limitações e superações que interferem no campo de análise desta 

pesquisadora. Portanto, existe um grande desafio em analisar o projeto sem o envolvimento direto 

sobre ele, isto é, sem a motivação de defender sua eficácia e eficiência. A importância da análise 

diagnóstica versa sobre o entendimento do olhar do observador e não do seu idealizador.  

Com o propósito de compreender o nível de envolvimento das instituições parceiras no 

processo de formulação do Caminhos do Brasil Memória, bem como o grau de participação ativa 

ou indireta dos gestores durante o acompanhamento e a manutenção das atividades internas, o 

método a ser empregado na pesquisa é o qualitativo. Há o interesse em se analisar os resultados 

do projeto, além das potencialidades e limitações dele, através de interpretações sobre os 

questionários digitais distribuídos a cada um dos gestores parceiros, ou seja, serão 

disponibilizados modelos de questionários em formato virtual, através da plataforma Google 

Forms. Essa metodologia é importante porque fornece informações subjetivas e depoimentos 

individuais dos gestores culturais envolvidos no projeto. As análises são avaliadas levando-se em 

conta os aspectos do conjunto, sem identificação ou exposição individual dos respondentes.  
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A metodologia qualitativa empregada também é realizada através de interpretação das 

entrevistas, via plataforma digital Zoom, principalmente àquela direcionada ao idealizador do 

projeto escolhido, o produtor cultural Nelson Freitas, cuja análise garante o entendimento do 

propósito inicial dele, e dos desdobramentos de sua aplicação, na prática. Este método auxilia, 

também, no entendimento de percepções, de análises subjetivas, da visão individual, intencional 

e institucional dos atores envolvidos com o tema, bem como oferece alguns esclarecimentos das 

etapas que envolvem o projeto, divididas nos formulários por blocos de perguntas.  

O aprofundamento desta metodologia permite interpretações e compreensões específicas 

sobre a natureza inicial do projeto, assim como seus desdobramentos, além de assimilar as razões 

que levaram à escolha das interações museológicas, em detrimento do caráter individual da 

instituição idealizadora do projeto Caminhos do Brasil Memória. É deste ponto de vista que serão 

analisadas, na prática, as aproximações com o caráter político que envolve o objeto pesquisado e 

não somente os usos dos aparelhos museológicos como instrumentos de educação e 

desenvolvimento da sociedade.  

A entrevista segue um roteiro semiestruturado e que se prenderá aos processos de gestão 

que levaram à criação e ao desenvolvimento do projeto. Portanto, a reunião de fatos se baseia na 

pessoa mais ativa neste processo de elaboração e desenvolvimento, o seu idealizador, já 

mencionado anteriormente. Em resumo, o entrevistado é não só o responsável pelos 

desdobramentos de crescimento do projeto, como constitui a referência para todo e qualquer fator 

limitante dele. 

Por fim, o cruzamento desses dados, juntamente à experiência de critérios de gestão 

museológica da autora desta pesquisa, de revisão bibliográfica e da análise de observação 

diagnóstica, possibilita avaliar alcances e limites das práticas de gestão em curso e, na mesma 

proporção, formula recomendações para futuros projetos que visam museus em rede ou gestões 

coordenadas de museus.  

Em resumo, este trabalho possui a responsabilidade de elaborar uma primeira análise do 

projeto, utilizando-se de distanciamento acadêmico, sem envolvimento laborativo ou político na 

apresentação dos resultados, pelo contrário, a escolha do tema se deu pela necessidade de 

estimular o interesse pelo estudo de “sistemas museais”8 ou ainda de experiências de “museus em 

rede” no Rio de Janeiro. Tem-se como intuito entender em profundidade as discussões em torno 

 
8Expressão retirada de um texto italiano, que exemplifica as experiências participativas entre instituições 

museológicas como Sistema museale del Lago di Bolsena, ou seja, “sistemas museais”. Tradução nossa. Ver melhor 

nas referências. 
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dos processos de gestão desses projetos, assim como analisar e divulgar as expectativas, desafios, 

superações e diagnósticos.  

Esta dissertação mostra-se estruturada em três capítulos, cujos dois iniciais (1 e 2) 

correspondem ao Relatório Técnico, no formato do modelo para o Mestrado Profissional, 

enquanto o terceiro (3) destinha-se exclusivamente à apresentação do produto desta pesquisa, ou 

seja, à avaliação diagnóstica do estudo de caso.  Portanto, no capítulo primeiro (1) é realizada 

uma apresentação geral do objeto de pesquisa, o projeto Caminhos do Brasil Memória, criado 

pela Subdiretoria-Geral de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ), no ano de 2019, que propôs esforços à integração museológica entre onze instituições, 

já descritas anteriormente, unidas pelo território e similaridade funcional. Assim, também é de 

suma importância a descrição sumária de cada um dos patrimônios históricos envolvidos no 

projeto, para dar oportunidade do leitor de perceber a relevância e escolha do objeto desta 

pesquisa, devido ao seu caráter pouco estudado, originalidade e de grande desafio, à medida que 

procura unificar estes aparelhos culturais a um propósito único. Ainda neste capítulo, também 

será mostrado uma sucinta apresentação do território envolvido no projeto Caminhos do Brasil 

Memória, a partir da fonte bibliográfica de Antônio Colchete Filho, autor do título Praça XV: 

projetos do espaço público, publicado em 2008. Também é possível encontrar descrições sobre 

cada um dos patrimônios edificados das instituições parceiras, onde se justificam pela sua 

existência e função deles na história do Rio de Janeiro e do Brasil. 

No segundo capítulo, é aprofundada a Discussão Teórico-Metodológica, onde se 

examina a transformação do conceito de museu ao longo do tempo para a Museologia Social, isto 

é, voltada mais para o ser humano e suas relações. Nesta etapa, a proposta se desenvolve 

ampliando as discussões da Museologia Social com seu patrimônio e com seu território, que 

também levará a exposição de motivos para o envolvimento com aspectos da Educação 

Patrimonial e da Educação Museal. Também é revelada, uma descrição do desenho metodológico 

e das fontes usadas, que apontam para o desenvolvimento de análise desta pesquisa, isto é, para a 

elaboração de recomendações a partir de um diagnóstico do estudo de caso. No final deste 

capítulo, é apresentado o modelo do roteiro da entrevista utilizada com o idealizador do projeto, 

além do modelo de formulário distribuído aos demais gestores das instituições culturais, ambos 

como instrumentos de coleta de dados.  

No capítulo três, apresentam-se as reflexões sobre o formato, onde é justificada a 

importância de se elaborar um documento conclusivo sobre a primeira fase do projeto Caminhos 

do Brasil Memória, ou seja, a relevância da criação do Diagnóstico, a partir dos depoimentos dos 
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agentes protagonistas desta ação museológica e educativa. Isto facilita a circulação entre as 

gestões museológicas, dentro ou fora do projeto em vigor, na medida que poderão ser distribuídas 

digitalmente ou impressas. O documento poderá auxiliar a equipe coordenadora do projeto a 

divulgar o alcance e potencial turístico, educacional, econômico e social do mesmo a novos 

empreendimentos culturais que queiram fazer parte deste projeto.  

No decorrer do capítulo, é apresentado um produto, com recomendações a partir de um 

diagnóstico sobre o estudo de caso escolhido. O resultado é traçado a partir de reflexões sobre 

aspectos importantes de projetos em rede, que beneficiam o campo dos museus e da 

interdisciplinaridade com o turismo, a educação, a política e demais áreas. Para isto, servirão 

como eixo norteador autores como Hugues de Varine, Dominique Poulot e Pierre Bourdieu, por 

terem trazido experiências internacionais de gestão no campo dos museus. As recomendações de 

boas práticas de gestão são de extrema relevância para um melhor juízo de si, enquanto 

instituições, de reconhecimento sobre novos públicos, bem como de cumprimento da sua 

responsabilidade social. 
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1. RG DO PROJETO CAMINHOS DO BRASIL MEMÓRIA E OS USOS DOS 

PATRIMÔNIOS CULTURAIS – REGISTRO GERAL 

 

Tava todo mundo trabalhando de forma dispersa e 

fragmentada e agora a gente tá trabalhando com unidade, 

respeitando a singularidade de cada um, de cada 

componente desse grupo.  
Nelson Freitas 

(Entrevista à ALERJ Notícias, Disponível em: 

https://youtu.be/BKo916zNpVI?t=68). 

 

 

1.1. O Caminhos do Brasil Memória como objeto de estudo e seu território 

 

1.1.1. Apresentação geral: 

A Subdiretoria-Geral de Cultura, responsável pela gestão administrativa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), sob a Direção Cultural de Nelson Freitas, às 

10h do dia 19 de outubro de 2019, lançou no Palácio Tiradentes o projeto Caminhos do Brasil 

Memória – Centro Histórico Praça XV”, um circuito que reuniu, inicialmente, onze instituições 

culturais no centro urbano da capital. Entre eles, participaram museus, centros culturais e um 

edifício religioso, de grande relevância histórica para a cidade e para a o Brasil. Dentre elas estão 

a Casa França-Brasil (CFB), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Centro Cultural dos 

Correios (CCC), a Igreja Santa Cruz dos Militares (ISCM), o Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica (INCAER), o Museu Histórico Nacional (MHN), o Museu da Imagem e do Som 

(MIS), o Museu da Justiça (MJ), o Museu Naval (MN), o Paço Imperial e o anfitrião: o Palácio 

Tiradentes.  

É imprescindível, neste momento, esclarecer que o Centro Cultural da Marinha e o 

AquaRio não participaram ativamente do projeto em pauta; eles foram utilizados como atrativos 

turísticos, isto é, suas visitas foram facilitadas mediante a participação dos visitantes ao desafio 

de completarem o circuito integralmente, ou seja, a todas as instituições parceiras do projeto, sem, 

necessariamente, obedecer a uma ordem pré-estabelecida pela equipe organizadora. Ainda assim, 

salienta-se que o Centro Cultural da Marinha possibilitou ao visitante a entrada com gratuidade 

ao aparelho cultural, permitindo acesso ao Navio-Museu Bauru, ao Submarino-Museu Riachuelo, 

a Nau dos Descobrimentos, ao Helicóptero Rei dos Mares e ao Carro de Combate Cascavel; 

enquanto o AquaRio ofereceu desconto de 50% do valor integral ao visitante que completasse o 

percurso às onze instituições culturais. Ainda sobre a gratuidade, foi disponibilizada à população 
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que quisesse se deslocar de carro nos fins de semana do projeto, a vantagem de estacionar no 

Edifício-Garagem Menezes Côrtes, com o desconto de 45% da tarifa integral, mediante a 

comprovação de algum dos estabelecimentos que faziam parte do projeto.  

As onze instituições contempladas pelo projeto pertencem a naturezas administrativas 

distintas, isto é, são equipamentos públicos em sua maioria, mas não em sua totalidade. O quadro 

abaixo (Ver Quadro1) sistematiza informações das principais características das instituições 

culturais envolvidas no projeto Caminhos do Brasil Memória, levando-se em consideração 

aspectos importantes, que auxiliarão o leitor, na compreensão da participação de todas elas, no 

momento do diagnóstico final. 

 

 

Quadro 1 – Identificação das instituições participantes e seus dados relevantes, por ordem alfabética: 

Instituição 
Vínculo 

governamental 

Ano de 

criação 

Estatuto 

jurídico  
Estilo Artístico 

Particularidades /  

Natureza das Coleções 

Casa França – 

Brasil 

Governo do 
Estado do Rio de 

janeiro 

1990 Público Neoclássico 

1º registro de construção Neoclássica 
do Rio de Janeiro. Projeto Montgny. -

Arte e cultura contemporânea. 

- Especializado 

Centro Cultural 

Banco do Brasil 
Banco do Brasil 

Projeto -1986 

1989-

Inauguração 

Público e 

privado 
Neoclássico 

21º museu mais visitado do mundo. 
(Fonte: The Art Newspaper em abril de 

2014). Expografia geral. 

- Especializado 

Centro Cultural 

dos Correios 

Ministério das 

Comunicações 

1922-const. 

1992-Inaug. 

Centro 

Cultural 

Público Eclético 

Atualmente, o Centro Cultural dos 
Correios é um dos espaços que mais 

sedia eventos artísticos, culturais e 

sociais na cidade do Rio de Janeiro. - 

Arte Contemporânea e História 

Igreja Sntª Cruz 

dos Militares 
ISCM 1628 Privado 

Barroco e 

Rococó 

 

Igreja Imperial 

Patrimônio arquitetônico e bens 

culturais móveis de Arte Sacra e 

integrados. 
- Arte Religiosa 

Inst. Hist-Cult. 

da Aeronáutica 

Força Aérea 

Brasileira 

1938 

1986 
Público Moderna 

Pesquisar, desenvolver, divulgar, 

preservar, controlar e estimular as 

atividades referentes à memória e à 

cultura da aeronáutica brasileira 

Arcervo:8 mil volumes da literatura 

aeronáutica brasileira. 

-História da Aeronáutica 

Museu Hist. 

Nacional 

Ministério da 

cultura do Brasil 

(IBRAM) 

1922 Público Neocolonial 
Mais de 300mil itens. 

- História 

Museu da 

Imagem e do 

Som 

Governo do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

1965 Público Eclético 

Pioneiro de museu audiovisual com 33 
coleções particulares de importantes 

personalidades da cultura brasileira, e 

mais de 310 mil arquivos documentais. 

- Especializado 
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Museu da 

Justiça 

Governo do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

1926 

1988 
Público Eclético 

Atividades voltadas para Educação 

Patrimonial. Reúne as atividades 

museológicas e culturais promovidas 

pelo Poder Judiciário do Estado do Rio 
de Janeiro. 

- História 

Museu Naval 
Marinha do 

Brasil 
1868 – Prédio 
1972 - Museu 

Público Eclético 

Preservação da História da Marinha 

brasileira. Ênfase nas participações em 
conflitos. 

- História da Marinha 

Paço Imperial 
Ministério da 

Cultura 

1743-

Construção 
1985-Centro 

Cultural 

 

Público Colonial 

O mais importante dos edifícios civis 

coloniais do Brasil. Em 1840, o Paço 
foi o primeiro local a ser fotografado 

na América Latina. 

- Especializado 

Palácio 

Tiradentes 
ALERJ 

1926 
1965- Torna-

se ALERJ 

Público Eclético 
Tombado nos âmbitos municipal, 
estadual e federal. 

- História 

Legenda: Representa o resumo das instituições culturais envolvidas no projeto e naturezas administrativas. Serviram 

de base para informações: http://mapas.cultura.gov.br/espaco/8931 e The Art Newspaper . 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a leitura resumida das principais informações sobre os aparelhos culturais 

envolvidos no projeto, são conduzidas genericamente as etapas responsáveis pela formulação e o 

avanço do projeto, fruto de objeto desta dissertação, como os aspectos sobre a inauguração, os 

passaportes, o território, e a própria apresentação individual das instituições parceiras.  

O projeto Caminhos do Brasil Memória, nos momentos iniciais de sua idealização, 

propunha-se a ter aproximadamente quatro meses de duração, até que fosse possível uma pequena 

pausa para análise dos seus gestores. Mas, o período era de grande instabilidade, já que se 

anunciava uma grave crise mundial devido às informações sobre a aproximação com a pandemia 

do Covid-19. Desta forma, estima-se, que, depois do Carnaval, foi interrompida a primeira fase 

do projeto, que durou de 19 de outubro de 2019 até fevereiro de 2020, isto é, pouco mais de 

noventa dias. Algumas instituições suspenderam o projeto antes do prazo acima mencionado, 

obedecendo as necessidades individuais de cada entidade cultural. 

Segundo informações do SubDiretor cultural Nelson Freitas, em entrevista à esta 

pesquisadora, o período de concepção e elaboração efetiva do projeto Caminhos do Brasil Memória, 

durou aproximadamente seis meses. Esses dados serão melhor apresentados na fase diagnóstica, no 

terceiro capítulo, dessa dissertação. Durante a etapa de concepção, foram realizadas cinco reuniões 

com todos os diretores das instituições parceiras. A primeira instituição contactada foi o Museu 

Histórico Nacional (MHN), através do seu diretor, na época, Prof. Dr. Paulo Knauss9. Segundo o 

 
9É doutor em História, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde 

integra o Laboratório de História Oral e Imagem. Foi Diretor do Museu Histórico Nacional (MHN) durante o período 

http://mapas.cultura.gov.br/espaco/8931


 

25 

relato do próprio Nelson Freitas, em entrevista à pesquisadora no dia 12 de novembro de 2020, 

afirmou ter procurado o museu mais distante do Palácio Tiradentes e com maior “representatividade 

e pujança museológica”, acrescentando ainda ao diretor do MHN: “eu acho que a gente precisa 

trabalhar junto, nós precisamos construir um projeto em rede para nos fortalecer. Hoje eu já acho 

que o Palácio Tiradentes está distante, mesmo tendo um ponto de ‘VLT’ atrás, ainda não é o 

suficiente para ter a população aos finais de semana.” E, o diretor do Museu Histórico Nacional, em 

seguida, se pronunciou: respondendo “se você construir um projeto dessa natureza para ser uma 

ação em rede, o Museu Histórico Nacional estará contigo!”, trecho retirado da entrevista com o 

Subdiretor geral de cultura da ALERJ. Portanto, percebe-se que a escolha da primeira instituição 

museológica foi assertiva para iniciarem o desenvolvimento do projeto da ALERJ. Freitas reiterou 

que, “Depois de pouco mais de três dias do primeiro encontro, escrevi o conceito e escolhi o título 

para o Caminhos do Brasil Memória!”10 Esta informação destaca a velocidade de ação, a posição 

de liderança e impetuosidade com que o idealizador desejava oferecer ao projeto. 

Objetivamente, o intuito inicial do projeto era oferecer ao público carioca e aos turistas 

de diversas nacionalidades, um atrativo diferenciado ao centro do Rio de Janeiro. Ou seja, uma 

opção para aumentar a visibilidade e a procura do centro histórico carioca, principalmente nos 

finais de semana, além de estimular o tempo de permanência desse turista na cidade, divulgando 

o riquíssimo legado histórico e patrimonial. Portanto, o projeto Caminhos do Brasil Memória 

passou a oferecer a possibilidade do turista, ou do morador da cidade, descobrirem gratuitamente 

opções extras de lazer, conhecimento e novas experiências com o território, de maneira mais 

segura e organizada. Houve a parceria com a Polícia Militar e a empresa de limpeza urbana da 

cidade, a fim de garantirem maior segurança pública e organização no entorno do circuito 

museológico. Também houve iniciativa de descontos no transporte público, especificamente com 

o MetrôRio, que ainda não foi concretizado, até o momento. Além disso, o projeto recebe o apoio 

da Comlurb, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Rioluz, Guarda Municipal, 

Centro Presente e da Superintendência do Centro da Prefeitura do Rio. Outro apoio fundamental 

no campo da cultura, refere-se ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), estimulando a 

articulação do projeto não só com outros museus cariocas, mas com os museus de todo o país. 

Em relação ao investimento com a segurança pública da população nas proximidades dos 

aparelhos culturais envolvidos no projeto, constatou-se um aumento significativo de dezoito 

 
de 2015 a 2020. 
10Trecho transcrito da entrevista virtual realizada pela pesquisadora, em 12 de novembro de 2020. Ver Apêndice A, 

no final desta dissertação. 
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policiais militares e cinco viaturas, para servirem durante todo o período de atuação do projeto 

Caminhos do Brasil Memória, informação fornecida por Nelson Freitas, responsável pelas 

tratativas com a Polícia Militar (PM). A Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um plano de 

ação diferenciado, e dividiu todas as onze instituições museológicas contidas no circuito cultural 

da Praça XV em cinco áreas de atuação: Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Echo, conforme 

demonstração do quadro abaixo (Ver Quadro 2). O modelo original do documento encontra-se, 

na íntegra, no Anexo 7 desta pesquisa.  

 

Quadro 2 – Identificação das áreas subdivididas da PM – Plano de policiamento: 

NOMES 

DAS GUARNIÇÕES 

APARELHOS 

CULTURAIS 
POLICIAIS MILITARES VIATURAS 

ALFA 

- Palácio Tiradentes 

- Paço Imperial 

- Igreja Sta. Cruz Milit. 

04 01 

BRAVO 
- Museu Hist. Nacion 

- MIS 
04 01 

CHARLIE 
- Museu da Justiça 

- Museu Naval 
04 01 

DELTA 

- CCBB 

- Casa França Brasil 

- Centro Cult Correios 

04 01 

ECHO -Inst. Hist.Cult. Aeronáutica  02 01 

Legenda: Representação simplificada do plano de policiamento nas proximidades das instituições culturais durante 

a atuação do projeto. Dados fornecidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O documento original localiza-se no 

Anexo 7, desta pesquisa. Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

Imagem 1 – Mapa utilizado para identificar a localização das instituições culturais: 

 

Legenda: Mapa estilizado do Centro-Histórico Praça 

XV e imediações, identificando a localização de todos 

os aparelhos culturais envolvidos no projeto, além da 

estação do Metrô da Carioca e do Edifício-Garagem 

Menezes Côrtes. Esta arte gráfica foi estampada no 

folder, no passaporte e demais meios de comunicação 

do projeto. Criação: Elaborado pelo Designer Gráfico 

Fernando Ebert. Ver detalhe ampliado no Anexo 4 deste 

trabalho.  

 
Fonte: Designer Gráfico. 
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Além de diversificada opção temática dos aparelhos culturais envolvidos no circuito 

intitulado “Centro Histórico Praça XV”, foi lançado, concomitantemente, um produto de 

distribuição gratuita aos usuários do projeto: Trata-se de um “passaporte” impresso, que garantiu 

o registro individual do visitante às instituições parceiras, através de entrada gratuita nos fins de 

semana e feriados. Estes passaportes foram distribuídos apenas nas onze instituições pertencentes 

ao projeto Caminhos do Brasil Memória, e, no final da visita, o público podia solicitar o carimbo 

a cada instituição como forma de registro e lembrança daquele momento. Sendo assim, o 

passaporte se transformou não só num ingresso gratuito do visitante, mas num “souvenir”, palavra 

declarada durante a entrevista do diretor do projeto, Nelson Freitas, à pesquisadora. 

 

1.1.2. Sobre a inauguração 

Após seis meses de preparação e expectativas, o lançamento oficial do projeto Caminhos 

do Brasil Memória aconteceu às 10h do sábado, dia 19 de outubro de 2019. Estiveram presentes 

várias personalidades políticas, civis e militares, dentre elas, todos os diretores dos museus 

participantes, além de integrantes das equipes das instituições culturais; o Deputado Estadual 

André Ceciliano, Presidente da ALERJ; o Subdiretor de cultura da ALERJ, Nelson Freitas; o Dep. 

Estadual Waldeck Carneiro; o Dep. Estadual Renan Ferreirinha, o Dep. Estadual Eliomar Coelho, 

o Dep. Estadual Chicão Bulhões, o diretor-geral da ALERJ, Wagner Victer, e o Subprefeito do 

Centro, da época, Pablo Mello. Em entrevista à pesquisadora, no dia 12 de novembro, o subdiretor 

geral de cultura Nelson Freitas, relatou, que durante a cerimônia de abertura, inicialmente, foram 

apresentadas as instituições culturais pelos seus respectivos gestores, para, em seguida, se 

sucedessem os pronunciamentos dos deputados e anfitriões do Palácio Tiradentes. Declarou, 

inclusive, que a única instituição que não pôde comparecer ao evento, foi o Centro Cultural Banco 

do Brasil (CCBB), que mandou representante.  

A programação de abertura contou com a apresentação musical do Coro Madrigal da 

Escola Villa Lobos11, às 11h e da Banda de Música do Galeão12, da Força Aérea Brasileira (FAB), 

às 13h. Ambos os concertos aconteceram nas escadarias do Palácio Tiradentes, localizado na 

 
11O grupo artístico foi criado em 2017 e é vinculado ao Curso Técnico da Escola de Música Villa-Lobos, com o 

objetivo de ampliar o ensino coral e de promover o programa de coros graduados. Fazem parte aproximadamente 

trinta cantores adultos. Possui a regência de Leandro Gregório e preparação vocal de Hélida Lisboa e Suzana Santana. 

Disponível em: https://www.villa-lobos.rj.gov.br/madrigal-do-villa/. Acesso em: 10 fev. 2021. 
12A Banda de Música da Base Aérea do Galeão é vinculada ao Comando da Aeronáutica. Foi criada em 1944 com a 

finalidade de auxiliar no adestramento da tropa e cumprir o cerimonial militar. Fez sua primeira apresentação oficial 

em 19 de outubro de 1944. Atualmente, é composta por 76 músicos e o atual regente é o Capitão Músico Lameira. 

Fonte: Ica 906-1 / FAB. 
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Avenida Primeiro de Março, para que toda a população pudesse compartilhar e apreciar as 

apresentações democraticamente, isto é, sem a necessidade de entrarem fisicamente no museu. 

Após os concertos musicais, o público foi convidado a fazer uma visita guiada no interior do 

edifício histórico, inaugurado, em 6 de maio de 1926, após a demolição do antigo Prédio do 

Parlamento Imperial em 1922. O público, portanto, pôde conhecer a exposição permanente 

intitulada “Palácio Tiradentes: Lugar de Memória do Parlamento Brasileiro”, que apresentava o 

detalhamento da arquitetura do prédio, bem como de esclarecimentos artísticos, além de relato da 

história política que envolve o prédio, e, que culminava, inclusive, na apresentação do Plenário 

da Assembleia Legislativa.  

No mesmo ano, em doze de dezembro de 2019, o Palácio Tiradentes inaugurou outra 

exposição para incrementar a visita ao prédio histórico, intitulada: “Tríades Republicanas: 130 

anos da Proclamação da República", inspirado também nas ações para o projeto Caminhos do 

Brasil Memória. A exposição permaneceu até 15 de março de 2020, momento de fechamento da 

instituição, devido a pandemia do Covid-19. Esta última exposição, de forma inédita, expos as 

três primeiras bandeiras Republicanas no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, bem como a urna 

que elegeu o primeiro Presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. A exposição procurou identificar 

a produção de Décio Villares, importante artista positivista de fins do século XIX, responsável 

por desenhar o círculo azul, na Bandeira Nacional. O evento, no Palácio Tiradentes, firmou neste 

sentido, o compromisso social, enquanto instituição museológica. Segundo o subdiretor cultural 

do Palácio e criador do projeto, em entrevista à ALERJ Notícias, reiterou que a exposição afirmava 

a tradição política do Palácio e sua integração com a memória histórica nacional. Seguindo esses 

esclarecimentos, o mesmo entrevistado Nelson Freitas reafirmou à pesquisadora, em entrevista 

virtual, que o projeto Caminhos do Brasil Memória visa “fortalecer a instituição enquanto uma 

instituição museológica”, referindo-se ao Palácio Tiradentes, onde se busca incutir no cidadão e 

no turista, vínculos de “identidade e pertencimento”13, nesse processo de resgate da memória 

nacional.  

Nesta mesma manhã de abertura, foram distribuídos aos gestores das instituições 

culturais parceiras, ou aos seus representantes legais, todos os carimbos elaborados com o 

propósito de serem usados, exclusivamente, nos passaportes do projeto Caminhos do Brasil 

Memória. Os organizadores do projeto, acreditam que este símbolo, materializado no passaporte, 

agrega valor e chancela o envolvimento das instituições culturais com valores inerentes ao ser 

 
13Trecho extraído da entrevista à pesquisadora do projeto, no dia 12 de novembro de 2020, que se encontra na íntegra, 

no final dessa dissertação, no Apêndice A (35min.08s.).  
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humano de apego, estima e fortalecimento da identidade, na medida em que singularizam cada 

passaporte à escolha individual da experiência14. 

A imagem abaixo (ver Imagem 2), apresenta as equipes do projeto no dia de seu 

lançamento. A imagem sugere o ambiente de expectativas das instituições e o desafio 

representado pela indagação sobre a participação e a reunião de tantas experiências, envolvendo 

tantos profissionais, em prol de um único propósito: o fortalecimento dos empreendimentos 

culturais no Centro Histórico do Rio de Janeiro, na busca por mais visitantes, principalmente nos 

finais de semana e feriados.  

 

Imagem 2 – Foto com a reunião das equipes envolvidas no projeto, no dia da inauguração: 

 
Legenda: Foto realizada no dia de lançamento do projeto Caminhos do Brasil Memória, em 19/10/ 2019. Dentre os 

presentes, encontram-se os diretores e responsáveis pelas instituições culturais, a equipe do Palácio Tiradentes, além 

de Deputados Estaduais e o Presidente da ALERJ. Foto: Júlia Passos, fotógrafa da Assembleia Legislativa 

Fonte: Acervo do banco de imagens da Subdiretoria Geral de Cultura da ALERJ. 

 

1.1.3. Sobre o produto: os passaportes 

O “passaporte” foi criado seguindo o modelo aproximado de um autêntico documento 

de viagem, isto é, com tamanho bem semelhante e espaços vagos destinados, na contracapa, ao 

preenchimento pessoal do seu portador: com nome, número de contato telefônico, e-mail, cidade 

e país. Além de um espaço em branco, no canto superior-esquerdo, reservado para que o indivíduo 

 
14A fonte dessa afirmação foi declarada durante a entrevista ao criador do projeto Nelson Freitas, Subdiretor de cultura 

da ALERJ. Ver na íntegra, no Apêndice A, desta dissertação. 
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fizesse seu próprio desenho do rosto (ver Imagem 4). O que remete à ideia de livre acesso aos 

espaços culturais do projeto, além do registro individual munindo-se da sua “Identidade Cultural”, 

expressão utilizada no Passaporte impresso. 

Os passaportes foram apenas distribuídos em todas as instituições parceiras, através de 

seus funcionários, que também tinham a função de carimbar a logomarca do museu, no final do 

percurso expositivo, como era “pedagogicamente”15 proposto pela equipe do Palácio Tiradentes, 

por exemplo. Geralmente, este procedimento acontecia no saguão de entrada principal do edifício 

histórico, ou seja, de fácil acesso e visualização do público frequentador, permitindo a 

curiosidade, inclusive, daqueles que ainda não tivessem conhecimento sobre a atividade ou sobre 

o passaporte. Isso esclarece, que na primeira fase do projeto, não houve outros postos de 

distribuições dos passaportes, entretanto, foi divulgado pela ALERJ Notícias16, durante o fórum 

de Desenvolvimento do Rio, no dia 17 de outubro de 2019, que haveria uma expectativa de serem 

criados postos de distribuição no Metrô e futuramente, em hotéis da cidade.  

Como fora enunciado anteriormente, durante o período de duração do projeto, o visitante 

que conseguisse reunir em seu único “passaporte”, identificado nominalmente (Ver Imagem 4), a 

presença dos onze carimbos institucionais (Ver Imagem 5), teria direito a uma experiência 

museológica gratuita no Espaço Cultural da Marinha, com oportunidade de conhecer o Navio-

Museu Bauru, o Submarino-Museu Riachuelo, a Nau dos Descobrimentos, bem como o 

helicóptero Rei dos Mares e o veículo blindado: o carro de Combate Cascavel. Este “passaporte”, 

portanto, poderia servir de estímulo para que os visitantes se dirigissem a outro equipamento 

cultural da região e conhecessem a história através dos acervos contidos nas instituições 

museológicas. Após todo o percurso visitado, o público teria conseguido não só adquirir o seu 

brinde17, como um souvenir, mas, principalmente, uma reunião de experiências plurais e de 

vivências singulares. Conforme pode ser apresentado abaixo, (ver Imagem 3) os folders 

anunciaram a validade dos passaportes até o dia 14 de dezembro de 2019, isto é, aproximadamente 

dois meses de validade de atuação. Entretanto, na prática, a maioria dos estabelecimentos culturais 

continuaram usando utilizando-os até janeiro ou fevereiro de 2020. Informação obtida por meio 

de consulta aos diretores institucionais, individualmente. 

 
15Termo usado pelo diretor do projeto, durante entrevista à pesquisadora. Entrevista disponível no Apêndice A, dessa 

dissertação (22min.49s.). 
16Fonte da informação: ALERJ Notícias. Disponível em: https://youtu.be/JuCDxEmWdto?t=155. Acesso em: 21 jan. 

2021. 
17As palavras empregadas: “brinde” e souvenir foram termos usados pelo idealizador do projeto, Nelson Freitas, 

durante a entrevista realizada no dia 12 nov. 2020, via plataforma Zoom. O documento na íntegra, encontra-se no 

Apêndice A, desta dissertação. 
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Imagem 3 – Imagem do folder, cuja informação reiterava a validade do passaporte até o dia 14 de 

dezembro, do corrente ano. A informação destacada é: “O documento terá validade até 14 de dezembro”: 

 
Fonte: Banco de Imagens do Palácio Tiradentes. Imagem fornecida pelo designer gráfico Fernando Ebert 

 

 

 

Imagem 4 – Contracapa do passaporte identificando os campos de preenchimento individual do seu 

portador. Nota-se que há a apresentação traduzida para os idiomas inglês e espanhol. Destaca-se o espaço 

para preenchimento do seu portador: 

 
Fonte: Realizada pela autora. 
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Imagem 5 – Endereço da instituição cultural, seguida de uma breve apresentação, seguida do seu endereço, 

seguindo do espaço ao lado para o carimbo da unidade. Nota-se que ao lado de cada informação sobre a 

instituição visitada, encontra-se disponível espaço para o carimbo da instituição: 

 
Fonte: Realizada pela autora. 

 

Vale a pena ressaltar, que, afora o caráter educativo e de estimular a visitação dessas 

instituições culturais, o projeto viabilizou todas as onze experiências museais de forma gratuita, 

ou seja, sem cobrança de taxas de ingresso, bem como a isenção de taxa no Espaço Cultural da 

Marinha, que individualmente custava R$ 12,00 (doze reais)18, sem direito a visitação à Ilha 

Fiscal, local de grande atração turística, por ter abrigado o famoso “Baile da Ilha Fiscal”, a última 

grande festa do Império antes da Proclamação da República, em 15 de Novembro de 1889. 

Segundo o Subdiretor-geral de cultura da ALERJ, Nelson Freitas, “o benefício favorece 

significativamente a população de baixa renda, que também é interessada em cultura”, trecho 

extraído de sua entrevista no dia doze de novembro de 2020, realizado pela Plataforma Zoom.  

Já que não foi localizada nenhuma versão documental escrita do projeto para o Caminhos 

do Brasil Memória, caberia elaborar uma espécie de ficha, resumindo as principais informações 

que o envolvem, isto é, que o identificam; para facilitar o leitor em compreender as características, 

propósitos e identidade. A autora Veiga (2013, p. 175) denomina este recurso como Declaração 

de Escopo (DE), documento que auxilia a fase de elaboração e concepção do projeto. Ao final 

 
18O valor de cobrança mencionado, diz respeito a tarifa “inteira”. Entretanto, é possível visualizar descontos ou 

modelos alternativos de circuito de visita. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/dphdm/passeio-maritimo-

informacoes. Acesso em: 09 out. 2020. 
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dessa pesquisa, na apresentação do diagnóstico conclusivo, se propõe uma análise da gestão 

museológica deste projeto de circuito integrado de museus e centros culturais. Além dos objetivos, 

justificativa e metodologia, necessitam de esclarecimentos: os índices referentes ao investimento 

financeiro, aos recursos humanos disponibilizados permanentes, aos apoiadores, ao cronograma 

de execução e ao período de aplicação do projeto, aos Stakeholders19, além do público estratégico 

e do público-alvo a qual se destinam.  

Ainda sobre a Declaração de Escopo (DE), o documento tem o objetivo de apresentar as 

principais características do projeto. É um dos documentos mais importantes na fase de 

elaboração, pois serve de base para sua execução e planejamento gerencial. Segundo Veiga 

(2013,p. 175), compõe: objetivos, Ciclo de Vida20, equipe inicial, marcos do cronograma, recursos 

(financeiros, humanos, infraestrutura), requisitos (o que preciso garantir para a execução do 

projeto), especificações (documentos e referências com os quais o projeto precisa estar de acordo), 

limites (o que o projeto inclui e não inclui), entregas (produtos e serviços do projeto), estrutura 

analítica do projeto (ver Quadro 3), (EAP ou WBE – Work Breakdown Structure. p. 176), e 

critérios de aceitação dos produtos. 

 

Quadro 3 – Modelo de Declaração de Escopo (DE), simplificado dos caracteres sobre o projeto, 

importantes para análise e formulação do diagnóstico: 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das orientações da fase de pré-planejamento de Veiga (2010, p. 175). 

 
19Podem ser considerados Stakeholders, pessoas ou organizações, ativamente envolvidos no projeto. Ou cujos 

interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou término do projeto (PMI, 2008). 
20Todo projeto possui princípio, meio e fim, ou seja, um ciclo de vida composto, geralmente, por fases sequenciais, 

que variam de acordo com vários fatores: natureza das atividades, instituição que os abriga, recursos financeiros e 

humanos envolvidos (VEIGA, 2013, p. 157). 
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1.1.4. Sobre o território em que está inserido: 

Um simples caminhar pela cidade do Rio de Janeiro, em especial ao centro comercial 

urbano, permite observar exemplares de construções históricas que resistem ao tempo e, por que 

não, ao descaso crescente? Esses prédios coexistem com as pessoas e com múltiplas culturas que 

se apropriam delas. Estas construções não foram naturalmente inseridas no cotidiano, muitas 

vezes passam imperceptíveis, já que a maioria da população olha e não consegue enxergá-las ou 

percebê-las. Entretanto, cada edificação, cada monumento, praça, beco ou viela fazem parte de 

um conjunto de elementos existentes no espaço urbano, cuja determinada história existe para 

associá-los à sua permanência. Esses elementos compõem particularidades e histórias de cada 

bairro, que, em conjunto com as paisagens naturais, compõem o patrimônio da cidade do Rio de 

Janeiro. Knauss (1998, p. 36) justifica a utilização dessa ideia mencionada acima, através de um 

termo: Imaginária urbana, que:  

 

[...] pode ser considerada uma unidade de significantes, um suporte de 

mensagem no contexto da sintaxe urbana. Como inscrição na paisagem 

edificada, ela participa de uma estrutura de significação do território da cidade, 

operando uma articulação entre a ordem espacial e a ordem temporal, revelando 

conteúdos históricos acerca da sociedade (KNAUSS, 1988, p. 36). 

 

Estudar as questões que englobam a importância do patrimônio material de uma cidade 

como o Rio de Janeiro, com rico conteúdo simbólico – ex-capital da Colônia, do Vice-Reino, do 

Império e da República – envolve a responsabilidade de estudar também as questões urbanas, 

aspectos históricos, culturais e das memórias sociais através de suas imaterialidades. Para 

Colchete Filho (2008, p. 25), em seu livro Praça XV- Projetos do espaço público, a cidade não é 

feita só de pedras, mas de homens. O que implica avaliar, nessa pesquisa é, o uso dos bens 

materiais, ao longo do eixo temporal, no seu contexto social, interpretando, sobretudo, a 

verdadeira função deles quando articulados em rede. 

O circuito integrado de museus Caminhos do Brasil Memória está compreendido nos 

arredores da Praça XV, portanto, sua territorialidade possui, grande evidência não só para o Rio 

de Janeiro, mas principalmente na história do Brasil, já que serviu de conexão importante entre o 

Brasil e Portugal. A evolução urbana da Praça XV e seu entorno está diretamente ligada à 

evolução do próprio país, tendo em vista que a cidade foi capital num período de grande expansão 

comercial. Segundo Colchete Filho (1998, p. 46), no Rio de Janeiro,  

 

[...] a Praça XV era o grande centro da cidade e do país. A transferência da sede 

do Vice-Reinado de Salvador para o Rio, em 1763, ratificou a localização 

estratégia da cidade e consolidou o porto existente como rota da produção 
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colonial, principalmente para a saída de bens. O entorno foi ocupado por 

construções significativas. (COLCHETE FILHO, 1998, p. 46). 

 

Nos séculos XVI e XVII, os elementos que compunham a Praça XV e seu entorno 

seguiam sua funcionalidade, em detrimento do aspecto simbólico, como os exemplos citados por 

Colchete Filho (1998, p.143), na construção de “cruzeiros”, para utilização da fé; no “marco de 

fundação da cidade”, para identificação territorial; nos “oratórios”, que iluminavam as ruas e 

serviam para encontro de orações; bem como no caráter perverso e de tortura dos “pelourinhos”, 

como forma de execução de poder da época. Ao longo do século XVIII, com maior 

desenvolvimento da cidade, após a transferência da capital de Salvador para o Rio, foi iniciado o 

processo de instalação de inspirações estéticas, provenientes de Lisboa, Portugal. A exemplo 

disso, a grande reforma do chafariz do Mestre Valentim, antes, um dos principais elementos 

urbanos de caráter funcional, se transformou numa criação artística, permanecendo em uso, até 

meados do século XIX, momento de inserção de água canalizada. 

Com a vinda da Família Real e da Corte portuguesa, em 1808, fugindo das guerras 

Napoleônicas, o Rio de Janeiro iniciou forte crescimento, graças à transferência da sede do poder 

imperial, no Palácio dos Vice-Reis, atual Paço. As instalações do prédio, foram adaptadas para 

receberem o príncipe Dom João e a família Real, enquanto nos arredores, foram instalados seus 

principais súditos. A Abertura dos Portos às nações amigas, e a vinda da Missão Artística 

Francesa, de 1816, permitiu a entrada de produtos importados na cidade, inclusive para a 

construção, permitindo a instauração do estilo Neolclássico, no Rio de Janeiro, utilizando-se de 

vitrais e azulejos importados, por exemplo.  

Em 1889, ano da Proclamação da República, a população do Rio de Janeiro, correspondia 

a um terço da população nacional (COLCHETE FILHO, 1998, p. 53), o que trouxe um enorme 

agravamento de desordem urbana, com a presença de epidemias de febre-amarela, por exemplo, 

além da falta de saneamento público e problemas de desordem moral da população. Em 1894, 

portanto, foi instalado na Praça XV, a estátua equestre do General Osório21, grande líder da guerra 

do Paraguai. A exemplo disso, houve grande estratégia do governo republicano de representar 

figurativamente personagens da história, dotados nos monumentos da época, devido ao intuito de 

procurar “instruir” e educar o povo, como relatou Colchete Filho (1998, p. 146): “enaltecendo um 

modo de vida a ser seguido, explorado pelo poder vigente, balizado, ainda, pela subscrição 

popular, criando uma identidade bem definida para o cidadão comum”.  

 
21Manuel Luís Osório, Marquês do Herval foi um marechal, político e monarquista brasileiro. Foi líder da guerra 

contra o Paraguai. 
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Portanto, na passagem dos séculos XIX para o XX, o Rio de Janeiro, buscou os padrões 

estéticos franceses, na ornamentação da cidade. No período compreendido entre, 1902 e 1906, as 

reformas urbanas na cidade foram intensificadas com o Prefeito da cidade Pereira Passos, e seu 

projeto de bota-abaixo22 e embelezamento foram intensificados, ou seja, estabelecendo novos 

padrões para as construções urbanas da cidade. O crescimento acelerado e desordenado da cidade 

agravou os problemas de vandalismo e violência, fazendo com que o centro da cidade, deixasse 

de ser local de moradia, e passasse a ser lugar de negócios e serviços. 

Os fatos acima mencionados, apresentam evidências da relevância dos agentes sociais 

sobre o espaço urbano, percebendo o jogo de interesses na definição dos rumos da cidade, 

inclusive na alteração dos nomes da própria Praça. A população, mesmo sofrendo profundas 

mudanças sociais e culturais, aceitou alterações na ordem simbólica, da imaginária urbana, como 

a alteração do próprio nome dela. Localizada de maneira central, a praça foi várias vezes nomeada, 

entretanto, permanece ainda hoje, como sua última denominação, enaltecendo o período de 

inspirações democráticas e de modernidade, que suscitavam, na época:  

 

[...] antigo Terreiro do Carmo a que deu o nome de Largo do Paço mantido na 

designação popular até mesmo depois da Proclamação da República. Só 

recentemente, com as duas últimas gerações, esquecidas as denominações 

tradicionais, tornou-se aceito e vulgar o nome oficial de Praça Quinze de 

Novembro. Ou, por brevidade, simples Praça Quinze, que é a denominação 

corrente (COARACY, op. cit., p. 42). 

 

O crescimento da cidade, nas décadas seguintes, ampliou o número de reformas urbanas 

realizadas, melhorando os acessos da população nas ruas e pavimentações, principalmente com o 

aparecimento dos automóveis, levando praticidade, mobilidade e modernidade à capital federal, 

da época. Neste sentido, a área central da Praça XV e arredores, acompanhou essa grande 

mudança, deixando de ser o único eixo econômico, político e cultural da cidade, sendo deslocado 

para outras regiões do centro, como a Praça da República, popularmente chamada de Campo do 

Santana. A partir da década de 1960, a mudança da capital do Brasil para Brasília, estimulou a 

retirada da população que ainda residia na região central, incentivando na região, estímulos 

comerciais e o interesse pela cultura crescia em ritmos crescentes. Nesse sentido, resume-se na 

tabela abaixo (ver Quadro 4) o grande investimento de reuso dos aparelhos públicos, ou seja, 

houve incentivo político para os usos culturais dos antigos prédios públicos da antiga capital 

federal, como exemplo, apresenta-se os museus do circuito Caminhos do Brasil Memória, que 

 
22Foi uma reforma urbana acontecida na cidade do Rio de Janeiro, encabeçada pelo prefeito Pereira Passos, que visou 

o saneamento, o urbanismo e o embelezamento, tornando o Rio mais moderno. 
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com exceção da Igreja Santa Cruz dos Militares (ISCM) e do Museu Histórico Nacional (MHN), 

ainda não existiam enquanto instituições culturais, abertas ao público: 

 

Quadro 4 – Apresenta-se os usos pretéritos e ano de inauguração dos aparelhos culturais que fazem parte 

do projeto: 

Ano de reabertura 

ou inauguração 
Prédios públicos originários Instituições culturais atuais 

1808 
- Lugar do Forte de Santa Cruz (XVII) 

- Catedral da cidade (1703- 1733) 
ISCM 

1922 - Forte de São Thiago da Misericórdia (1603) 

- Casa do Trem de Artilharia (1762) 

- Arsenal de Guerra (1764) 

- Quartel (1835) 

MHN 

1926 - Lugar da Cadeia Velha 

- Antigo prédio da Câmara dos Deputados (1926-1960) 

- ALERJ (atual sede) 

PALÁCIO TIRADENTES 

1965 - Prédio que abrigou a Expo. do IV Centenário da cidade MIS 

1972 - Sede do Clube Naval (1868) 

- Museu da Marinha (1972) 

MN 

1982 - Casa dos Governadores (1743) 

- Paço dos Vice-Reis (1763) 

- Paço Real (1808) 

PAÇO IMPERIAL 

1986 - Estação de passageiros de hidroaviões (1938) INCAER 

1988 - Dep. Geral de Arquivo do Tribunal da Justiça MJ 

1989 - Sede do Banco do Brasil (1920) CCBB 

1990 - Pça do Comércio (1820) 

- Alfândega (1824) 

CFB 

1992 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CCC 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O Rio de Janeiro possui atualmente 163 bairros (ALEM, 2010)23 e o centro histórico é 

um bairro da Zona Central que, apesar de ainda possuir edifícios residenciais, continua, 

predominantemente comercial e, também, de grande atrativo turístico. Propósito este, ao qual se 

destina o projeto Caminhos do Brasil Memória, que, segundo o idealizador, Nelson Freitas, em 

resposta à pesquisadora, quando indagado sobre a grande relevância do projeto:  

 

A ideia é que não se limite à cidade do Rio de Janeiro, muito menos ao estado, 

a perspectiva futura é ampliar para o Brasil. Isso não é nada megalomaníaco, é 

só metodologia de ação, que é de relevante importância que tenhamos, dentro 

de uma política de cultura e turismo, fundamentos para trabalhar o legado 

histórico como uma base não circunstancial, mas essencial para a formação 

humana e construção de vínculos permanentes, que é o sentimento de 

pertencimento da verdadeira identidade cultural. Eu aponto incentivar outros 

 
23Informação obtida em artigo do autor Adriano Alem na coleção Estudos Cariocas da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Ver mais informações em Bibliografias. 
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circuitos históricos; aproximar outras instituições e [pausa] os turistas.24 

 

O Centro abriga, portanto, a maior concentração de edifícios financeiros e de escritórios 

da cidade. Além disso, possui desde prédios históricos sucateados e depredados, antigas 

edificações do poder público, como dos Ministérios da Educação, da Fazenda, do Trabalho, da 

Agricultura, por exemplo, até modernos arranha-céus, luxuosos com serviços de segurança 

privados para seus clientes e funcionários. Entre seus limites incluem-se os sub-bairros e regiões 

como Santa Rita, Candelária, Central do Brasil, Praça Onze, Santana, Senado, Cruz Vermelha, 

Tiradentes, Bairro de Fátima, Castelo, Cinelândia, Carioca, Livramento, Praça Quinze (ou Praça 

XV), Saara, Uruguaiana; além das ilhas das Cobras, Fiscal e de Villegagnon, e o Aeroporto Santos 

Dumont25. 

Conforme citação neste capítulo, quando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 

perdeu a condição de ser Distrito Federal, passou a dar novos usos aos prédios imponentes de 

valor histórico do país. Foram, portanto, incentivadas adaptações nos prédios públicos, 

fortalecendo vínculos de memória remanescentes do passado político da nação. O centro da cidade 

foi o palco de muitas importantes decisões e eventos da história do país, cujas obras são de grande 

valor para a engenharia e a arquitetura, remanescentes desse passado, que persistem até os dias 

atuais, tendo se modificado, e expandido sua relevância patrimonial, isto é, agregando valor 

histórico-cultural e de memória para a cidade. Algumas dessas edificações são importantes 

atrações turísticas e museais, atualmente. Como exemplo, destaca-se o prédio do Palácio 

Tiradentes, que procura afirmar-se enquanto instituição museológica26, segundo palavras do 

subdiretor cultural da ALERJ, Nelson Freitas.  

A imagem abaixo, (ver Imagem 6) identifica a arte gráfica utilizada no folder, panfletos 

e cartazes, com o intuito de destacarem a localização de todos os aparelhos culturais do projeto, 

enunciando a importância do território como agente aglutinador do circuito Caminhos do Brasil 

Memória. Mais adiante, serão apresentadas as instituições individualmente, com suas 

especificidades e pontos de convergência, para justificarem o sistema integrado de museus criado 

nesse processo. Os desdobramentos da análise contribuem para justificar a importância do 

diagnóstico, no final dessa pesquisa.  

 
24Trecho retirado da entrevista do dia 10/11/2020 à pesquisadora (37min.45s.). Trecho completo, no Apêndice A, 

desta dissertação. 
25Tabela Oficial 1116 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo os bairros 

ou grupos de bairros – 2000 (grifo nosso). 
26Informação retirada da entrevista à ALERJ Notícias. Disponível em: https://youtu.be/BKo916zNpVI?t=68. Acesso 

em: 21 jan. 2021. 
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Imagem 6 – Arte do projeto utilizada para identificar todas as instituições culturais pertencentes ao projeto: 

 
Legenda: Imagem distribuída nos folders, com o mapa lúdico com as localizações dos atores culturais em rede. 

Fonte: Banco de imagens do Palácio Tiradentes. 

 

Após a observação da imgem acima, percebe-se a proximidade física das instituições 

culturais pertencentes ao projeto Caminhos do Brasil Memória. Não foi coincidência que estas 

instituições foram convidadas a participar do projeto cultural. O Subdiretor geral de cultura da 

ALERJ, em entrevista à pesquisadora, afirmou que existe um fator muito relevante e fundamental 

para o projeto é a “proximidade geográfica. Ela facilita a construção de um trabalho em rede, 

porque tem dentro de um território a mesma complexidade social sendo atendida, contribuindo 

assim, para todas as demandas”27. Freitas acrescentou, ainda, que a Secretaria de Estado de 

Turismo propôs uma união entre museus da Praça Mauá à Central do Brasil, e que ele não 

concordou, refutou dizendo: “não tem como você integrar a Praça Mauá à Central, porque são 

duas complexidades sociais distintas, elas estão desarticuladas do ponto de vista político, 

territorial, não dá!”, e sustentou-se dizendo: “A proximidade geográfica é fundamental!” 

Abaixo, apresenta-se o modelo de carta-convite28, direcionado ao futuro participante do 

projeto, neste caso, especificamente, à Coordenadora Geral do Centro Cultural do Ministério da 

Saúde, Sra. Soraya Drumond, cuja participação já está confirmada para a segunda fase do projeto, 

 
27 A citação do criador do projeto encontra-se na íntegra, no Apêndice A, desta dissertação (43min.37s.). 
28Este modelo foi disponibilizado pela equipe técnica do projeto à pesquisadora, por e-mail. Optou-se por expô-lo na 

íntegra, no corpo dessa dissertação. 
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que acontecerá com a reabertura dos museus e o retorno das atividades à normalidade, previsto 

para o segundo semestre de 2021, segundo informações da equipe gestora do projeto. O momento 

de reabertura depende, principalmente, do controle do vírus Covid-19 e das adequações das 

instituições museológicas às novas recomendações e protocolos de segurança. 

Abaixo, modelo de carta-convite para futuras instituições participantes: 

 
 

A exemplificação acima justifica a entrevista do autor do projeto à ALERJ Notícias29, no 

dia de inauguração, quando reitera da participação de quatro novas instituições culturais, no 

projeto Caminhos do Brasil Memória, confirmadas para a segunda fase. Segundo a declaração de 

 
29A entrevista fornecida à ALERJ Notícias pode ser acompanhada através do link: https://youtu.be/0MX9U7YJkak. 

À Coordenação Geral de Documentação e Informação / Subsecretaria de Assuntos Administrativos / 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde  

Sra. Soraya Zacarias Drumond de Andrade – Coordenadora (CGDI/SAA/SE/MS)  

 

Senhora Coordenadora;  

Apresentando cordiais saudações, temos a satisfação de convidar o Centro Cultural do Ministério da Saúde 

(CCMS), que está sob a gestão desta prestigiosa coordenação, a integrar o projeto “Caminhos do Brasil-

Memória – Centro Histórico Praça XV”, implementado pela Subdiretoria-Geral de Cultura da ALERJ. O projeto 

reúne hoje 11 equipamentos culturais que trabalham diretamente a memória histórica nacional, dentre eles o 

Museu Histórico Nacional, o Instituto-Histórico e Cultural da Aeronáutica, o Museu da Imagem e do Som, o 

Museu da Justiça, o Museu Naval, o Palácio Tiradentes, o Paço Imperial, a Irmandade Santa Cruz dos Militares, 

o Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França-Brasil e o Centro Cultural dos Correios. O projeto foi aberto 

no dia 19 de outubro de 2019. Nessa primeira fase foram também convidados o Convento do Carmo e o Centro 

Cultural da Justiça Eleitoral, porém, pelo fato de ambos estarem em obra, não foi possível confirmarem a 

participarão nesta primeira fase. O principal objetivo do projeto é fomentar e fortalecer, junto a um amplo 

imaginário popular, a memória histórica brasileira, por meio da produção de atividades culturais em diferentes 

tipos de linguagens artísticas, assim como ampliar a visitação museológica no Centro Histórico da Praça XV e 

adjacências. 

Portanto; considerando que o Centro Cultural do Ministério da Saúde tem um valor insofismável a ser agregado 

ao Centro Histórico Praça XV, irá contribuir de forma singular para promover a memória histórica da saúde, 

de forma lúdica e consistente. Importante se faz ressaltar que o CCMS tem seu prédio histórico situado em um 

local estratégico, por estar situado no “Corredor Cultural do Rio de Janeiro”, com localização privilegiada no 

entorno da Praça XV, vista para a Baía de Guanabara. Avaliamos também que a importância da participação 

do CCMS no Caminhos do Brasil-Memória tem um outro fator relevante, visto que o prédio é um dos poucos 

palacetes remanescentes da “Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do 

Brasil”, de 1922, quando foi inaugurado como Pavilhão das Estatísticas, para mostrar ao mundo as 

potencialidades do país. Será uma ação inédita a construção de uma parceria da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro com o Ministério da Saúde para fomentar e fortalecer a memória histórica de ambas 

as instituições. Temos certeza de que tal aproximação vai produzir ações de relevante importância a favor de 

uma melhor formação humana para a população do Estado do Rio de Janeiro. 

Com base no exposto, com a certeza e a convicção de que as atividades relacionadas ao turismo cultural 

vinculadas ao legado histórico exercem relevante influência nos projetos de desenvolvimento econômico, social, 

humano e cultural das cidades mais desenvolvidas do mundo, aguardamos o Centro Cultural do Ministério da 

Saúde, com a sua valiosa contribuição na área de saúde, cultura e educação, como um parceiro fundamental 

para ampliar o sucesso do projeto Caminhos do Brasil-Memória e, portanto, do Programa “ALERJ para a nossa 

Memória”. 

Nelson Freitas 

Subdiretor de Cultura de ALERJ 
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Nelson Freitas, serão: “o Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), o Convento do Carmo, 

o Centro Cultural da Justiça Eleitoral e a Santa Casa de Misericórdia, todos são aparelhos culturais 

e turísticos de grande relevância para o circuito histórico Praça XV”. 

 

Imagem 7 – Imagem do QRCode. Onde é possível conferir o vídeo realizado no dia de abertura do projeto, 

no dia 19 de outubro de 2019: 

 
 

Legenda: O “QR Code” ou código QR, facilita o leitor a ter acesso à visualização do vídeo, bastando apontar a 

câmera do celular apontado para o diagrama, acima. Caso o leitor não tenha o App instalado no seu celular, sugere-

se o acesso através do link que se segue: https://www.youtube.com/watch?v=0MX9U7YJkak&t=78s acesso em 

21/02/21. Fonte: QR Code criado pela autora. 

 

 

Sobre a ideia de criação de novos circuitos museais, o entrevistado salientou, à 

entrevistadora, que:  

 

futuramente temos a ideia de criar outros circuitos do Caminhos do Brasil 

Memória, a exemplo: Caminhos do Brasil Memória – Igrejas Históricas, o 

Caminhos do Brasil Memória – São Cristóvão Imperial, o Caminhos do Brasil 

Memória – Cinelândia, o Caminhos do Brasil Memória – República do Brasil, 

este último agregando os aparelhos culturais próximos à Central do Brasil, 

como a Praça da República (ou Campo do Santana) e a Casa de Deodoro. 

 

Indagado sobre a relevância do projeto, em entrevista realizada no dia 10 de novembro 

de 2020, Nelson Freitas afirma que o propósito é:  

 

é incentivar outros circuitos histórico-culturais. Estamos ampliando, hoje 

tivemos reunião com o Comando Militar do Leste, que quer construir conosco 

os Centros Históricos para fazer o “Caminhos do Brasil Memória”, alguns 

específicos só com o Exército Brasileiro e outros integrados, como o Centro 

Histórico República do Brasil. Já integramos o Palácio Duque de Caxias, a 

Central do Brasil, a Casa de Deodoro, O Palácio do Itamaraty, Centro Cultural 

Light, Museu do Corpo de Bombeiros, o Arquivo Nacional, a Praça da 

República, Pantheon... É uma ação relevante incentivar e estar dentro do eixo 

da política. O “Caminhos do Brasil Memória” tem perfil de programa, terá 

inúmeros centros históricos. A ideia é que não se limite à cidade do Rio de 

https://www.youtube.com/watch?v=0MX9U7YJkak&t=78s
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Janeiro, muito menos ao estado, a perspectiva futura é ampliar para o Brasil. 

Isso não é nada megalomaníaco, é só metodologia de ação, que é de relevante 

importância que tenhamos, dentro de uma política de cultura e turismo, 

fundamentos para trabalhar o legado histórico como uma base não 

circunstancial, mas essencial (fundamental) para a formação humana e 

construção de vínculos permanentes, que é o sentimento de pertencimento da 

verdadeira identidade cultural. Eu aponto incentivar outros circuitos históricos; 

aproximar outras instituições; [pausa]e os turistas. 

 

Todos os edifícios históricos que compõem o circuito museológico, bem como os acervos 

neles contidos compõem um incalculável legado para a história da cidade do Rio de Janeiro e do 

Brasil. O que se conclui é que o projeto Caminhos do Brasil Memória oferece maior visibilidade 

desses aparelhos culturais, incentivando a valorização do espaço público e a preservação da 

memória nacional, ambos de interesse social, para uma cidade como o Rio de Janeiro. Por isso, 

escolher um projeto cultural, que dialoga com o campo dos museus, como estudo de caso, de 

forma evidenciar o espaço público através da imaginária urbana, não foi tarefa fácil. A Praça XV, 

compreendida nesse circuito, é que contribui de elo central do objeto de estudo, reúne marcos 

históricos complexos em que se sucedem arte, cultura e intervenções urbanas presentes como 

testemunhos dos tempos justapostos.  

Mas é no espaço livre, de circulação pública, onde acontece maior mudança social, e que 

o projeto Caminhos do Brasil Memória propõe garantir legado para a cidade, através de 

investimento em segurança pública, limpeza, iluminação, transporte e deleite para a população. 

Esses itens citados, foram relatados em pauta, desde o início, pelos gestores dos aparelhos 

culturais pertencentes ao sistema integrado de museus. Como forma de destacar cada um dos 

aparelhos culturais pertencentes ao projeto, apresenta-se, sucintamente, as principais 

características individuais das instituições culturais a seguir. 

 

1.2. Instituições culturais parceiras 

 

Casa França-Brasil 

 

(Rua Visconde de Itaboraí, nº78): 
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O solar foi encomendado em 1819, por D. João VI a Grandjean de Montigny, da Missão 

Artística Francesa, sendo inaugurado em 13 de maio de 1820, para instalação da primeira Praça 

do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1824, tornou-se sede da Alfandega passando por reformas a 

partir de 1852.  

Além de ser palco para eventos importantes no país foi o primeiro registro do estilo 

neoclássico no Rio de Janeiro; o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional (IPHAN), em 1938. Após a reforma de 1989, em 1990, foi inaugurado como 

A Casa França Brasil (CFB). 

Atualmente, funciona como polo de difusão da arte contemporânea e sua programação 

prevê exposições de grande e médio porte, seminários, cursos e um programa educativo 

permanente. 

 

  
Imagem 8 – Casa França Brasil, fachada. Imagem 9 – Casa França Brasil, interior salão interno. 

Fonte: Registro da autora, 2019. 

 

 

 

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 

 

(Rua 1º de Março, 66) 

 

Projetado pelo arquiteto da Casa Imperial, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva 

(1831-1912) a partir da pedra fundamental deixada em 1880, foi construído um prédio de linhas 

neoclássicas para ser sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro. De 1920 a 1960 foi sede 
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financeira do Banco do Brasil e depois de uma grande reforma, no fim da década de 1980, se 

tornou Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). 

Suas exposições transitam entre as artes visuais, teatro, dança, cinema, música, 

instalações e programas educativos. A instituição realiza mostra internacionais de grande 

expressividade.  

 

  
Imagem 10 – CCBB, fachada. Imagem 11 – CCBB, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2020. 

 

 

 

Centro Cultural dos Correios (CCC) 

 
(Rua Visconde de Itaboraí, 20) 

 

Em estilo eclético, o prédio foi inaugurado em 1922, sendo utilizado como unidade 

administrativa operacional dos correios até a década de 1980; quando foi desativado. Em 1992, 

foi reaberto com a exposição “Ecologia92”, parte do calendário da Conferência das Nações 

Unidas para o meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92). 

No ano de 1993 foi inaugurado como Centro Cultural dos Correios com a Exposição 

Mundial de Filatelia: “Brasiliana 93” e desde então é utilizado para ações culturais de variados 

segmentos das artes. Possui quatorze galerias expositivas, um teatro, uma sala de audiovisual de 

cinquenta lugares e uma praça utilizada para mostras e shows. 
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Imagem 12 – CCC, fachada. Imagem 13 – CCC, interior. 

Fonte: Google fotos, 2020. 

 

 

 

Igreja Santa Cruz dos Militares 

 
(Rua 1º de Março, 36) 

 

A primeira Igreja da Irmandade foi construída em 1628, no terreno da fortificação Santa 

Cruz, em um dos mais expressivos exemplos do estilo Roccocó. O local deu lugar a uma capela, 

onde seria venerada a Santa Cruz e onde foram sepultados os corpos dos soldados que serviam na 

Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro.  

A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), no ano de 1939. A ornamentação interna é um dos mais expressivos exemplos do estilo 

Rococó. O templo foi sede da Diocese do Rio de Janeiro, abrigando sua Catedral de 1734 a 1737. 

 

  
Imagem 14 – I. Sta. Cruz dos Militares, fachada. Imagem 15 – I. Sta. Cruz dos Militares, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2020. 
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Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) 

 
(Pça. Marechal Âncora, S/N, ao lado do clube da Aeronáutica) 

 

Localizado no prédio onde funcionou a Estação de Passageiros de Hidroaviões do 

Aeroporto Santos Dumont, esta construção histórica, inaugurada em 1938, foi tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no mesmo ano, e, abriga, desde 

1986, o INCAER. 

Com o objetivo de pesquisar, desenvolver e divulgar a memória e a cultura da aeronáutica 

brasileira, o INCAER possui um salão nobre, onde são realizadas reuniões socioculturais, uma 

biblioteca com um acervo com cerca de 8mil volumes, uma galeria de patronos e um conselho 

superior e um clube do livro. 

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o projeto do Centro Cultural da Força 

Aérea Brasileira (CCFAB), que transformará o instituto em um lugar permanente de exposições 

e eventos educativos e culturais.  

 

 

 

  
Imagem 16 – INCAER, fachada. Imagem 17 – INCAER, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2020. 
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Museu Histórico Nacional (MHN) 

 
(Pça. Marechal Âncora S/N) 

 

Inaugurado em 1922, o MHN integra a rede do Instituto Brasileiro de Museus, sendo um 

dos mais importantes museus de História do Brasil. O museu está localizado no complexo 

arquitetônico da Fortaleza de São Tiago da Misericórdia, construída em 1603, cujos elementos 

artísticos justificam a funcionalidade, nas origens da cidade do Rio de janeiro em estilo barroco-

militar. Em 1762, foi denominado a “Casa do Trem de Artilharia”, depois, serviu como “Arsenal 

de Guerra em 1764, e, por último, como Quartel em 1835.  

Hoje, possui uma biblioteca, arquivo histórico e um acervo de mais de 300 mil itens. 

Além de possuir um programa Educativo e Cultural (PEC), participa de programas educativos 

coletivos, sendo este, sede do Centro de Referências em Educação Museal, que é especializada 

em referências bibliográficas nas áreas da educação, museologia e educação museal. Promove 

exposições temporárias e de longa duração com visitas mediadas, e possui materiais educativos 

de instituições do Brasil e do exterior. 

 

 

 

  
Imagem 18 – Museu Histórico Nacional, fachada. Imagem 19 – Museu Histórico Nacional, interior. 

Fonte: Google Fotos, 2020. 
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Museu da Imagem e do Som (MIS) 

 
(Praça Luiz Souza Dantas,1) 

 

Criado em 1965, o Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro (MIS), foi o primeiro 

centro audiovisual do Brasil e desempenha um grande trabalho de conservação e celebração da 

cultura brasileira e seus matizes. 

Seu acervo é constituído de 33 coleções particulares, 310 mil documentos variados: 

fotografias em papel, negativos em vidro, negativos estereoscópicos, cartazes, gravuras, discos, 

filmes, fitas de vídeo e de áudio, documentos textuais, partituras e objetos tridimensionais de 

imenso valor histórico e sociocultural. Podemos destacar obras de artistas e personalidades como 

Augusto Malta, Dorival Caymmi, Nara Leão, Jacob do Bandolim, dentre outros grandes nomes. 

Nas duas sedes (localizadas na Lapa e na Praça Tiradentes) estão divididas as diferentes 

tipologias de acervo. Na Lapa encontram-se as partituras, o setor sonoro, o textual e o 

tridimensional, já na Praça XV, o audiovisual e o iconográfico. Ambos os prédios possuem sala 

de pesquisa e executam diversos eventos culturais. 

 

 

 

  
Imagem 20 – MIS, fachada. Imagem 21 – MIS, interior. 

Fonte: Google Fotos, 2020. 

 

 

 



 

49 

Museu da Justiça 

 
(Rua Dom Manuel, 29) 

 

O antigo Palácio da Justiça foi inaugurado em 1926, e, por mais de setenta anos, abrigou 

tribunais locais, tendo sido palco de julgamentos que marcaram a sociedade brasileira.  

Suas fachadas, em estilo eclético, e seus espaços de preservação, apresentam elementos 

que remetem à história do Direito e à da própria Justiça. Possui, atualmente, atividades voltadas 

para a educação patrimonial, pesquisa e arte, abertas ao público em geral. 

Como um dos fatos que marcaram a História do Brasil, envolvendo o Museu da Justiça, 

foi encontrado um Ofício PG (Palácio Guanabara) de nº 2.102, expedido no dia 25 de agosto de 

1961 e assinado pelo governador do antigo Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. No ofício, 

Lacerda comunicava ao desembargador Oscar Accioly Tenório, presidente do Tribunal de Justiça 

da Guanabara, estar se dirigindo "ao Congresso Nacional, a fim de entregar a renúncia do 

presidente Jânio Quadros ao cargo de Presidente da República", e lhe recomendava que adotasse 

"as medidas de segurança cabíveis". Ciente da notícia que abalaria o País, Lacerda solicitou a 

manutenção da ordem ao desembargador-presidente. 

 

 

 

  
Imagem 22 – Museu da Justiça, fachada. Imagem 23 – Museu da Justiça, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2019. 
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Museu Naval 

 
(Rua Dom Manuel, 15) 

 

O Museu Naval está localizado na Praça XV, próximo às Barcas, em um prédio 

centenário construído em 1868 de estilo eclético. Desde 1972, possui, em seu acervo, modelos 

navais, obras de arte, canhões resgatados de naufrágios, figuras de proa, medalhas e documentos 

históricos referentes à Marinha do Brasil.  

Possuidor de uma exposição permanente, intitulada: O poder Naval na formação do 

Brasil, onde destaca a importância da Marinha para a consolidação do Estado Nacional até os dias 

atuais. Dispõe, de uma sala de ação educativa, onde ocorrem peças teatrais, e atividades de arte 

educação para público infanto-juvenil. 

 

  
Imagem 24 – Museu Naval, fachada. Imagem 25 – Museu Naval, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2019. 

 

 

 

Paço Imperial 

 
(Praça XV de Novembro, 48) 
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Construído a partir de 1733, em estilo colonial, foi inaugurado em 1743, quando 

inicialmente, usado para residência dos Vice-Reis do Brasil e governadores da Capitania do Rio 

de Janeiro. Após a chegada da corte de D. João VI ao Rio de Janeiro; em 1808, tornou-se Paço 

Real e sede dos governos do reinado e do império. Em 1889, passou a ser agência Central dos 

Correios, tendo registros arqueológicos de que em 1713, provavelmente funcionou como Casa de 

Moeda e Armazém do Rei.  

Em 1938, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Em 1985, depois de restaurado, tornou-se um centro cultural. Mais do que 

um museu, é um espaço voltado para a pesquisa, a produção de conteúdos e o incentivo às 

manifestações artísticas e intelectuais. 

 

  
Imagem 26 – Paço Imperial, fachada. Imagem 27 – Paço Imperial, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2019. 

 

 

 

Palácio Tiradentes (ALERJ) 

 
(Rua Primeiro de Março, S/N) 

 

Inaugurado em 1926, após a demolição da Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio 

Tiradentes foi construído para ser a nova sede da Câmara Federal. Com o legado de quase quatro 

séculos de memória histórica da política brasileira, narrados em visitas mediadas em seu interior, 

o prédio é tombado nos âmbitos municipal, estadual e federal.  
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Após a transferência da capital para Brasília, em 1960, o Palácio Tiradentes tornou-se a 

sede da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara (ALEG) e, quinze anos depois, com a 

fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro (ALERJ). 

 

  
Imagem 28 – Palácio Tiradentes, fachada. Imagem 29 – Palácio Tiradentes, interior. 

Fonte: Registro da autora, 2019. 

 

 

 

1.3. Os usos do patrimônio histórico no centro do Rio de Janeiro 

 

Durante toda a existência, o homem pensa em diferentes formas de proteger a quem se 

ama, ao que constrói, o que consegue adquirir ao longo da vida, ou seja, o que considera como 

seu, o que a historiadora e escritora Lúcia Lippi de Oliveira menciona como verdadeira 

“propriedade herdada” (Oliveira, 2008, p.114). E o que poderia ser considerado como patrimônio 

além das construções materiais e imateriais frutos da relação com o meio em que se vive? 

Certamente, esta indagação apontaria para o processo contínuo de descobertas e de experiências, 

de memória e de vida. A todo o momento, o homem questiona sobre o processo de construção de 

memória, de história, seja individual ou coletivamente. Visto que as sensações que o rodeiam 

podem ser capazes de remeter a experiências passadas e, também, vividas, como os odores, sons, 

ruídos, gostos, cenários, fisionomias, imagens e muitos outros.  

As cidades, consideradas museus a céus abertos, são repletas de patrimônios materiais e 

imateriais. A origem da realização deste termo data da década de 1790, tendo partido do pensador 

suíço Charles Victor de Bonstetten (1745-1832), baseada numa visita deste a uma exibição de 

cultura camponesa no parque do Castelo de Frederiksborg na Dinamarca. Ele acreditava que as 

tradicionais casas dos camponeses deveriam ser preservadas da modernidade, mas não teve apoio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Frederiksborg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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naquela época. 

Quando esses museus a céus abertos ou museus de ar livre (Varine, 2012, p. 198) são 

visitados e explorados, possuem a capacidade de remeter a momentos pretéritos, possíveis 

cenários e fatos ocorridos presentes nessas memórias individuais e coletivas. A materialidade 

desses patrimônios pode ser encontrada nos impressos de pedra e cal30, prédios, monumentos, nas 

mais variadas formas de expressão e estilos artísticos, por exemplo. Quanto à imaterialidade, 

representada em sua dimensão simbólica, as memórias manifestam-se nos costumes e hábitos dos 

seus habitantes, na herança.  

Segundo o historiador Paulo Sily (2009, p.270), promover atividades pedagógicas em 

espaços urbanos é capaz de despertar interesse não só nos alunos e professores, mas em outros 

cidadãos, como forma de ampliar conhecimentos, estimular a pesquisa, potencializar o gosto pela 

história e pela preservação do patrimônio público, através de seus monumentos e edifícios. 

Para Oliveira (2008, p.114), “o pertencimento a uma comunidade nacional é produzido 

a partir da ideia de propriedade sobre um conjunto de bens: relíquias, monumentos, cidades 

históricas, entre outros. Daí o termo patrimônio”. O que se infere nesta reflexão é que o nível de 

conhecimento histórico, aliado à proximidade afetiva do indivíduo com o território vivenciado, 

através dos usos de seus patrimônios, pode desencadear um sentimento de pertencimento.  

Jacques Le Goff31 (1990) define a memória, em seu campo científico, como a 

“propriedade de conversar certas informações”, resultado de um conjunto de funções psíquicas 

que podem permitir que duas ou mais pessoas atualizem suas impressões ou informações sobre o 

passado, criando uma memória coletiva. Desta forma, os fatos e as lembranças, de uma 

comunidade são exemplos de acontecimentos que podem ser transmitidos de geração a geração, 

integrando-se à história do lugar. Assim, o patrimônio material e imaterial dos centros urbanos, 

transforma-se em documento, em verdadeiros registros da memória, produtos da cultura daquele 

território e daquela cultura.  

Ao longo das convenções da UNESCO32, realizadas entre 1972 e 2005, o conceito de 

patrimônio foi sendo ampliado. “Suas dimensões material e imaterial foram ultrapassando as 

interpretações dos elementos físicos, bem como seus produtos culturais”, segundo Sily (2009) isto 

 
30Expressão usada para designar monumentos, edifícios, estruturas materializadas da história. 
31Foi um historiador francês especialista em Idade Média. Autor de dezenas de livros e trabalhos. Membro da Escola 

dos Annales, especializou-se em antropologia histórica do ocidente medieval. Produziu uma das principais obras para 

o campo dos museus: “História e Memória”. 
32A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) é uma organização internacional 

integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), criada após a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e tem 

estabelecido, por meio de conferências e convenções, políticas de patrimônio, sua preservação e divulgação. 
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se clarifica quando exemplificamos que os monumentos, conjuntos arquitetônicos e lugares 

construídos pelo homem, e pela natureza são, pela UNESCO, considerados patrimônio material. 

Enquanto, para o patrimônio imaterial, podem ser enquadrados o folclore e a cultura tradicional, 

isto é, não apenas os produtos artísticos como as canções, mas também o conhecimento e os 

valores que permitem sua produção e os processos criativos que dão existência a esses produtos.  

Em todo o mundo, as cidades representam, portanto, patrimônio e espaço de construção 

de memória coletiva. Não seria diferente no Rio de Janeiro, onde o grande centro urbano é 

resultado de ações humanas que o edificaram ao longo dos séculos. Seria impossível dissociar 

seus patrimônios, seus legados edificados, das suas memórias e dos fatos históricos sucedidos em 

seu território. Isso porque cada cidade possui suas histórias, seu povo, que estão em constante 

movimento e transformação. Assim, o patrimônio cultural do centro histórico do Rio de Janeiro é 

fruto destas relações e encontra-se cotidianamente sendo construído.  

Vale ressaltar nestas ponderações não somente a importância do patrimônio para a 

memória coletiva, mas a relevância de preservar esses legados para a posteridade. No Brasil, a 

ideia começou a tomar notoriedade a partir de 1920, quando foram criadas as inspetorias estaduais 

de monumentos históricos em Minas Gerais (1926), na Bahia (1927) e em Pernambuco (1928). 

Em seguida, em 1934, foi criado no Museu Histórico Nacional (MHN), por Gustavo Barroso33, o 

primeiro órgão federal de proteção do patrimônio: a Inspetoria dos Monumentos Nacionais. 

Posteriormente, com a desativação da Inspetoria, finalmente, em 1936, houve a criação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)34.  

Induz-se neste desenvolvimento a reflexão sobre a preservação do patrimônio histórico, 

cuja obrigatoriedade não é apenas oriunda dos poderes públicos, através de seus governantes, em 

causas e recursos que defendam sua perpetuidade. Mas cabe sim, a toda a sociedade, a todos os 

cidadãos que nela vivem, formas de repensarem e reutilizarem seu território e seus patrimônios 

atribuindo-lhe valor.  

Uma forma de buscar maior envolvimento, visibilidade e valoração desses patrimônios 

 
33Museólogo, advogado, professor, político, folclorista, ensaísta e romancista brasileiro. Foi o primeiro diretor do 

Museu Histórico Nacional e um dos líderes da Ação Integralista Brasileira. Disponível em: 

https://www.academia.org.br/academicos/gustavo-barroso/biografia. Acesso em: 06 set. 2020. 
34Este processo de experiências com a proteção do patrimônio histórico brasileiro, ao longo dos governos que se 

sucederam, foram minuciosamente detalhados no capítulo Patrimônio como Política Cultural, de Lúcia Lippi de 

Oliveira (2008, pp. 115-135). 
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pela sociedade vem através de experiências de educação patrimonial35 e de educação museal36. A 

educação patrimonial é um instrumento que possibilita ao indivíduo entender o valor do patrimônio através 

de ações educativas, ou seja, constitui-se a criação de processos educativos formais e informais que têm 

como foco o patrimônio cultural. Podem acontecer numa praça, num jardim botânico, no centro urbano de 

uma cidade, por exemplo. (Revista do IPHAN). Acessado em portal.iphan.gov.br/pagina. 

Enquanto, que a educação museal ocorre em espaços não escolares, como a educação 

extraescolar ou a educação não formal, como àquela qualificada no interior dos museus e centros de 

memória. (IBRAM, 2018. p.73). 

Ações de educação patrimonial quando aplicadas às cidades históricas desencadeiam 

maior visibilidade turística no âmbito dos prédios públicos, dos museus do entorno, bem como 

nas áreas livres, ou seja, de convívio social, consequentemente, há maior valorização da área 

visitada, do consumo local e, também, do tempo de permanência do visitante no território. O que 

aquece a economia das cidades37. Portanto, essa afirmação dialoga com as intenções do projeto 

Caminhos do Brasil Memória, apontadas pelo seu subdiretor cultural da ALERJ, durante sua 

declaração à ALERJ Notícias38, onde expõe a intenção de aliar bem-estar da população ao 

fortalecimento do turismo cultural. Contudo, não se pode deixar de indagar: qual turismo cultural 

está sendo proposto? Para o ex-diretor do Conselho Internacional de Museus (ICOM), fundador 

do Ecomuseu de Le Creusot-Montceau, Varine (2012, p.214) afirma que: “o turismo pode ser 

uma oportunidade e um mercado a se conquistar”, entretanto, estabelece uma posição elucidativa: 

“a importância econômica para os países e para as operadoras de turismo é nitidamente maior do 

que para o local”. Varine esclarece, em todo o capítulo A economia da ação patrimonial, 

exemplos internacionais de usos do turismo de massa sobre o patrimônio histórico das cidades. 

Para ele:  

 

As rendas desse turismo vão pouco para o patrimônio e ainda menos para o 

desenvolvimento local: poderíamos mesmo dizer que a cultura única do turismo, 

associada às limitações das proteções a título do tombamento, é fortemente 

desfavorável ao desenvolvimento sustentável dos territórios. [...] Nunca se leva 

em conta os custos decorrentes do turismo de massa: a erosão dos sítios por uma 

grande frequência, a poluição, a descaracterização cultural, por exemplo. 

 
35Educação Patrimonial é um instrumento que possibilita o indivíduo entender o valor do patrimônio através de ações 

educativas, ou seja, constitui-se de todos os processos educativos formais e informais que têm como foco o patrimônio 

cultural. (Revista do Iphan). Disponível em: portal.iphan.gov.br/pagina. Acesso em: 10 out. 2020. 
36A educação museal ocorre em espaços não escolares, como a educação extraescolar, educação não formal. É quando 

se qualifica que a educação acontece nos museus ou pelos museus (IBRAM, 2018, p. 73). 
37Na minha experiência, em vários projetos de educação patrimonial realizados em parque, praças, colégios e igrejas, 

são capazes de fortalecerem vínculos de identidade e pertença, movimentando a economia local, na medida que é 

consumido, no entorno, produtos da região. 
38A fonte de afirmação acima se encontra na entrevista disponível em: https://youtu.be/ktHxQqwCenM (1h.05min.). 
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(VARINE, 2012, p. 215). 

 

Para Maria de Lourdes de Parreiras Horta et al. (1999), o uso do patrimônio cultural pela 

sua comunidade, oferece um grande potencial educativo, ou seja, os monumentos e edificações 

públicas históricas possuem um potencial capaz de fortalecer a importância pela preservação e 

difusão dos bens culturais, utilizando-se dos patrimônios e sua relação com a história. Ou seja, a 

educação patrimonial é: 

 

um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 

Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 

individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 

sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as 

crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num 

processo contínuo de criação cultural. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 

1999, p. 8). 

 

Nas imediações da Praça XV, existem alguns monumentos e prédios históricos, de 

relevância artística, arquitetônica e de representatividade histórica e política para o país, como já 

salientado no subitem Instituições culturais parceiras, desta dissertação, onde foram detalhados 

individualmente todos os prédios-sede dos museus pertencentes à rede museológica integrada do 

projeto Caminhos do Brasil Memória. Com localização privilegiada e imponência de alguns 

prédios, conclui-se  que todos as instituições culturais que participam do circuito possuem o 

potencial histórico-educativo forte o bastante para estimular a população a conhecerem a História 

do Brasil, a partir de seus estruturas arquitetônicas e de seus acervos.  

Entretanto, muitos outros prédios históricos, de notoriedades semelhantes, ficam de fora 

desta percepção visual, da população, como apresenta o Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro 

(2016), dentre eles: o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, a Igreja Nª Sr.ª Lapa dos Mercadores. 

A Igreja da Ordem Terceira do Carmo, a Igreja de Nª. Sr.ª do Monte do Carmo (Antiga Catedral), 

o Prédio da bolsa de Valores, o Centro Administrativo do Tribunal de Justiça, a Igreja São José, 

possuem localização de destaque e notoriedade à população que transita nas imediações da Praça 

XV. Entretando, cabe ressalvar que outros prédios administrativos e culturais como a 

Procuradoria Geral do Estado, o Restaurante Albamar, o Centro Cultural do Ministério da Saúde, 

a Igreja de Nª. Sr.ª do Bonsucesso, a Santa Casa de Misericórdia, além de outros monumentos de 

relevância histórica, arquitetônica e cultural, como o Arco do Teles e o Chafariz do Mestre 

Valentin, bem como o trecho da Ladeira da Misericórdia (SALOMON, 2016, p. 94-111), muitos 
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deles, foram suprimidos deste circuito integrado de museus. O que se propõe esclarecer é a 

participação direta daqueles que possuem ou não um viés cultural e museológico para se 

integrarem à proposta do projeto Caminhos do Brasil Memória. Mas também registrar a ausência 

de diálogo com alguns monumentos e marcos históricos do território. 

Já citado neste capítulo, a praça XV, onde localiza-se o Chafariz do Mestre Valentim 

(ver Imagem 30, mais abaixo), datado de 1747, recebeu em 1870, a denominação de Praça Dom 

Pedro II, entretanto, foi renomeada, estrategicamente, em prol da homenagem ao dia 15 de 

novembro de 1889, marcado pela Proclamação da República do Brasil. Neste dia, foi instaurada 

a República Federativa Presidencialista dos Estados Unidos do Brasil, em substituição à 

monarquia constitucional parlamentarista em vigor desde 1822. O que se propõe informar, agora, 

é que o logradouro (a Praça), foi reinaugurado pela última vez, no dia 29 de maio de 2016 após 

ser revitalizado, numa operação urbana, que visava reestruturar a Zona Portuária do Rio de 

Janeiro39 (O Porto Maravilha, 2017), mas que, infelizmente, não recebeu investimentos públicos 

que beneficiam o melhor aproveitamento do espaço por ações educativas, que mobilizem a 

população e seu entorno, fortalecendo sentimentos de pertença e identidade. 

Atualmente, na Praça XV, possuem quatro monumentos de grande relevância histórica e 

artística: o Chafariz do Mestre Valentim; a Estátua Equestre de Dom João VI; a Estátua Equestre 

do General Osório; e a Estátua do Almirante Negro, ou monumento a João Cândido, que 

comandou a Revolta da Chibata, de 191040. Diante do exposto, reforça-se uma reflexão sobre o 

tema, tendo em vista que, mesmo diante de sua monumentalidade e dos elementos arquitetônicos 

e urbanísticos que a compõem, a Praça XV parece ter ficado esquecida ou desconectada da 

proposta do projeto Caminhos do Brasil Memória. 

Leva-se a entender que o seu caráter agregador não dialoga suficientemente com a 

intencionalidade do projeto, possivelmente voltado para as estruturas edificadas e seus acervos 

musealizados, e não tanto com as figuras expressivas da história e da memória nacionais. Intaura-

se, oportunamente, um questionamento sobre os elementos atuais que compõem a Praça XV, seus 

marcos históricos e possível diálogo das instituições culturais com seu território e a sociedade.  

Propõe-se, portanto, a partir desse estudo avaliativo e crítico apontar reflexões não 

somente para os objetivos do Caminhos do Brasil Memória, mas sobretudo sobre as propostas 

 
39Prefeitura do Rio entrega nova orla da Praça XV até o Museu Histórico Nacional. 
40Fonte de informações sobre o centro histórico da Praça XV, no Rio de Janeiro. Catálogos do período pré-colonial 

do Rio de Janeiro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Praça_XV_(Rio_de_Janeiro). Acesso em: 27 ago. 

2020. 
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expositivas de todas as instituições museológicas pertencentes ao circuito, ou seja, será que todos 

os aparelhos museais dialogam com seu entorno? Será que possuem interesse de aproximação 

com seu público, verdadeiramente? Ou ainda, exercem papel de desenvolvimento social e 

cultural? As instituições dialogam com a história da Praça, com o território ao qual estão 

inseridas? Ou apenas apresentam exposições, cujas narrativas são confortáveis para a política 

atual institucional? Esses são alguns dos questionamentos, que serão aprofundados no Capítulo 3, 

durante o Diagnóstico, pela pesquisadora. 

 

Imagem 30 – Apresentação frontal da praça XV, no centro o monumento histórico: O Chafariz do Mestre 

Valentim: 

 
Fonte: Registro da autora, 2019. 

 

Com base em premissas anteriores, as visitas a museus, a monumentos em praças 

públicas e a instituições histórico-culturais são capazes de provocar o gosto pela descoberta das 

impressões sensoriais, na medida em que estimulam a curiosidade e o prazer. Entretanto, os 

museus e centros culturais possuem a responsabilidade de despertar o interesse do indivíduo ou 

da coletividade, pelo pensamento crítico, na medida que apresenta posições políticas em seus 

discursos expositivos. Os museus são espaços de poder, para Scheiner (2014, p.46), “os museus 

são amplos e livres. O museu é todo potência, e como tal, tem uma força e um poder mobilizador 

que são intrínsecos a sua própria essência. Estariam corretos, portanto, aqueles que percebem o 

Museu como campo de disputas ou como instancia de resistência”.  

A proximidade com as obras originais proporciona melhor visibilidade às cores, formas 

e técnicas utilizadas, interferindo também na relação do espectador com as dimensões das 

pinturas, dos desenhos, esculturas ou fotografias e, no caso das obras tridimensionais, com o 

volume e seu entorno. Isso acontece também em relação a grandes construções arquitetônicas, na 
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possibilidade de sua imersão no passado. O prédio histórico de um museu, a nave de uma Igreja, 

uma praça, por exemplo, suscita expectativas e estabelecem relações com o imaginário do 

visitante, que pode se sentir atraído ou não, por determinada exposição. Daí a importância das 

instituições dialogarem com a história, com seus monumentos e com os fatos vividos no território.  

Cada vez que um indivíduo adentra em uma dessas construções históricas, fica curioso e 

perceptível, não só sobre o que este edifício foi capaz de ter preservado, ao longo da sua existência 

e das suas utilidades. Através da observação do acervo museológico e arquivístico, por exemplo, 

analisa-se sua funcionalidade na contemporaneidade; isto é, sobre qual contribuição ainda exerce 

para a sociedade atualmente.  

Será que realmente vale a pena preservar o patrimônio histórico na sua totalidade? Quais 

benefícios sociais de se manterem vivas essas instituições culturais e históricas analisadas em 

parceria ou em sua individualidade? Será que sua utilidade pública continuaria agregando valor à 

cidade? Qual a relação dos prédios arquitetônicos, se analisados em conjunto? Será que mesmo 

fazendo parte de um “circuito museológico integrado” é possível manter sua essência histórica? 

(FORTI; ROSSI; D´AURELI; TAMBURINI; 2008, p.81, tradução da autora)41 Ou ainda, seria 

possível alterar sua natureza, mantendo ou potencializando sua relevância histórica, na sociedade 

atual? Quais pontos positivos e negativos de se criar projetos culturais, envolvendo instituições 

culturais em rede? É possível engajar as equipes, e a sociedade contemporânea, com as causas 

que beneficiam políticas de preservação do patrimônio público?  

As inquietações supracitadas são apenas algumas que sugerem a importância desta 

avaliação diagnóstica, tendo em vista que não foi possível encontrar com facilidade estudos de 

casos pretéritos plenamente relatados, dentro desta temática. O que foi possível, até o presente 

momento, foi evidenciar alguns arquétipos, sem muito aprofundamento, principalmente sob a 

ótica da gestão. 

O estudo sobre a produção de gestão de museus no Brasil está em constante avanço, 

principalmente na área de Museologia Social. Fora do país, este incentivo advém principalmente 

da Universidade de Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Portugal, mas outros países 

europeus também incentivam como a França, a Itália e a Inglaterra. Entretanto, não se pretende 

direcionar neste trabalho, essencialmente ao universo dos museus, a elaboração deste balanço 

 
41Expressão utilizada pelos autores Gianluca Forti, Fabio Rossi, Marco D’Aureli, Pietro Tamburini. In: FORTI, 

Gianluca; et al. Un percorso verso uma reale identità sistêmica: il caso de Sistema museale del lago di Bolsena. 

Museologia Scientifica Memorie. N. 6, 2010, pp. 306-312. Disponível em: http://www.anms.it/upload/ 

rivistefiles/396.PDF. Acesso em: 12 nov. 2020. (tradução nossa). 
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crítico do estado da arte. Busca-se analisar a aproximação de instituições culturais e históricas do 

centro do Rio de Janeiro, especificamente nas proximidades da Praça XV. Entretanto, cabe iniciar 

este estudo avaliando o projeto do ponto de vista do campo dos museus, já que a maior parte das 

instituições parceiras do projeto são instituições museais e centros de cultura. 

Dentre os novos enfoques no âmbito dos museus estão os patrimônios cultural, natural e 

ambiental, que passaram a receber maior valorização nas reflexões sobre o cotidiano, a partir de 

ações realizadas pelas ações das instituições. Estes aspectos podem ser analisados nas 

intervenções com a sociedade, através de práticas realizadas pelos museus comunitários, os 

Ecomuseus e, também, na concepção de museus a céu aberto, que serão mais esclarecidas no 

capítulo seguinte, no título “A transformação do conceito de museu para a museologia social”. 
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2. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO ESTUDO DE CASO 

 

As instituições patrimoniais que, efetivamente e eficazmente, 

mais contribuem para o desenvolvimento do território e da 

comunidade onde elas estão implantadas são aquelas em que 

a equipe funciona como uma cooperativa de especialistas de 

disciplinas e de ofícios diversos. Compartilhando saberes e 

experiências, afinando liguagens e ações de difusão, 

colocando-se a serviço dos visitantes e também das 

populações que, fora dos muros, têm também o direito de 

usar o patrimônio que se supõe pertencer-lhes. 
Hugues de Varine (2012, p. 178). 

 

2.1. A transformação do conceito de museu para a museologia social 

 

O conceito de museu e a própria atividade que se desenvolve a partir dele vêm sendo 

ampliada e diversificada ao longo do tempo. No decorrer do século XIX, houve grande expansão 

dos museus na Europa, dentre eles, o Louvre, cujo destaque não é devido ao seu pioneirismo, 

entretanto, ressalva-se a motivação política que presidiu à sua criação. Para Daniela Gallo (1998, 

p. 85, tradução nossa): “não se tratava de comprar a coleção de um particular, como fez o 

Parlamento inglês, nem de receber a herança de uma família em extinção, como na Toscana; aqui, 

o Estado se apropriou dos bens da família real, dos aristocratas e da Igreja para colocá-los à 

disposição da nação”. 

As tipologias de museus mais desenvolvidas a partir da ideia do colecionismo foram os 

museus de arte, que reuniam pinturas, esculturas, antiguidades e coleções particulares; os museus 

de ciências naturais, repletos de espécimes empalhados, fósseis, cristais, rochas, além de animais 

vivos e plantas (nos jardins botânicos); e, os museus de história, que em menor número 

representavam-se em formato de galerias de retratos e de quadros com cenas históricas. No final 

desse século, houve o aparecimento de museus de arqueologia, devido a campanhas de escavações 

na Itália, Grécia, Egito e no Oriente.  

Segundo Gob (2019, p. 45), nessa época foi criado no Louvre, um departamento de 

antiguidades egípcias, em 1826; em Berlim, em 1859; no British Museum, em 1861; além do 

Vaticano ter criado, em 1838, o museu Etrusco. Nesse período, percebeu-se o gosto pela 

superabundância, pelo exagero nas apresentações das coleções, ou seja, as exibições de objetos 

eram dispostas de maneira desordenada, acumuladas, onde se misturavam objetos originais e 

cópias, porque o importante era apresentar tudo o que se tinha. Portanto, a partir daí, observou-se 

o início das primeiras escolas de classificação, quando eram separadas espécimes empalhadas por 
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gêneros e espécies.  

No campo das ciências naturais, houve o aparecimento de apresentações de animais e 

espécimes vegetais em jardins zoológicos, a partir de curiosidades sobre espécimes exóticas e 

desconhecidas, como o caso do Zoológico de Londres, inaugurado em 1828; na Antuérpia, em 

1843; e, o de Berlim, em 1844; enquanto o zoológico de Paris, só foi inaugurado em 1860. (GOB, 

2019, p. 47). Um novo conceito que privilegiava os parques naturais, em detrimento aos de 

cativeiro, como o Yellowstone Park42, nos Estados Unidos, em 1872, começou a ser difundido na 

Europa, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, inspirando a George Henri Hivière a 

ideia de ecomuseus em meados do século XX.  

O museu, instituição criada originalmente para apresentar objetos especiais e sagrados, 

devido ao grau de raridade e de valores atribuídos pelo homem, permite hoje uma nova 

compreensão, isto é, o museu é entendido como fenômeno. Para Scheiner (1998, p.84), “o museu 

pode existir em qualquer tempo”, ele acontece a partir das relações sociais vividas, onde se 

privilegiam fundamentos e ações de preservação da memória social, do território, ou da cultura. 

Inexiste, portanto, uma forma ideal de museu, que possa ser utilizada em diferentes realidades, e 

completa: “o museu toma a forma possível em cada sociedade, sob a influência dos seus valores 

e representações” (Scheiner, 2014, p. 48).  

A compreensão do Museu como fenômeno é esclarecida por Scheiner (2012, p. 16), 

juntamente com o conceito de Museu Integral, expressos por todas as representações do fenômeno 

museu: 

 

O fenômeno museu estabelece algumas convergências e divergências entre as 

matrizes teóricas que fundamentam os conceitos de ‘museu integral’, ‘museu 

comunitário’ e ‘ecomuseu’, e as propostas e realizações de uma prática 

museológica voltada para o social. O Museu Integral, portanto, se fundamenta 

não apenas na musealização de todo o conjunto patrimonial de um dado território 

(espaço geográfico, clima, recursos naturais renováveis e não renováveis, formas 

passadas e atuais de ocupação humana, processos e produtos culturais, advindos 

dessas formas de ocupação), ou na ênfase no trabalho comunitário, mas na 

capacidade intrínseca que possui qualquer museu (ou seja, qualquer 

representação do Museu) de estabelecer relações com o espaço, o tempo e a 

memória – e de atuar diretamente junto a determinados grupos sociais. O sentido 

do Museu está, portanto, no seu próprio existir. (SCHEINER, 2012, p. 16). 

 

O museu como fenômeno não é algo que tenha sido sempre analisado na sociedade e, 

 
42O Parque Nacional de Yellowstone é um parque nacional norte-americano localizado nos estados de Wyoming, 

Montana e Idaho. É o mais antigo parque nacional no mundo, e um marco na história das áreas protegidas. Disponível 

em: https://www.nps.gov/yell/index.htm. Acesso em 12 fev. 2021. 
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mesmo entre os pesquisadores, é um conceito fruto de um encadeamento de análises constantes e 

debates ao longo dos séculos. Quanto à definição de fenômeno: “1. Acontecimento passível de 

observação; manifestação. 2. Tudo o que está sujeito a ação dos nossos sentidos, ou que nos 

impressiona de um modo qualquer (física e moralmente). 3. Aquilo que não é comum e que pode 

surpreender”. (Ferreira, Aurélio Buarque de Hollanda, 2000, p.317). Portanto, é uma transição 

apropriada aos dias atuais, ao que se espera de um museu: incomum e sujeito à ação dos sentidos. 

A criação do conceito de Museus de Território se insere nessa lógica de museu enquanto 

fenômeno. Segundo Tereza Scheiner (2014, p. 46), a base conceitual deixa de ser exclusivamente 

o objeto museológico, abrindo lugar ao espaço territorial, do ponto de vista físico e subjetivo para 

determinada sociedade. Ela define os Museus de território como: “os parques naturais, as reservas 

e santuários biológicos, os sítios arqueológicos e etnográficos habitados (incluindo-se as reservas 

indígenas) os museus a céu abertos, as cidades-monumento, os ecomuseus”. 

Assim, percebe-se que as ações museológicas não se extinguem em limites físicos, se 

comparados com os museus tradicionais. Portanto, os museus de território estabelecem muitas 

formas de relação com a comunidade, com o meio ao qual está inserido, com o coletivo e até 

mesmo com o universo, em constante transformação. Por isso, entende-se que o patrimônio a ser 

preservado passa a ser o integral, ou seja, o que passa a ser salvaguardado e revigorado interage 

harmoniosamente com o ambiente, com o seu território e com tudo o que está a sua volta. 

Historicamente, é necessário contextualizar o aparecimento dessa nova visão de pensar 

o museu e sua relação com o patrimônio, a partir do século XVII. Pois, segundo Hobsbawn43 

(1991, p.174), com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, as relações de trabalho e as 

condições de vida mudaram drasticamente o ritmo de vida da população. Num curto período, de 

pouco mais de um século, as tradições foram afetadas pelo novo ritmo de trabalho, bem como o 

mecanismo de produção em série, colocando a sociedade a duras jornadas de trabalho. Então, 

neste tempo, simultaneamente, surge o conceito de “folclore”, folk-lore = saber do povo. (Clair, 

1988. p. 2-4), como tentativa de compreender e salvaguardar os saberes tradicionais.  

Algumas formas de resistência a este processo começaram a aflorar, na museologia, 

como: o Museu de Artes e Tradições Populares na França (1875), os museus Escandinavos como 

o Nordiska Museet; um museu a céu aberto (localizado em Estocomo – 1873), o parque Skansen; 

que recriaram ambientes e processos (1891), ou, o Norsk Folkemuseum, na Noruega, datado de 

 
43De acordo com Eric Hobsbawn, historiador marxista britânico, esta primeira etapa do século XIX é considerada a 

Era das Revoluções, justamente pela disseminação de ideais de liberdade por grupos organizados na Europa. Eles 

defendiam temas como direitos humanos, igualdade entre os cidadãos e soberania da população. 



 

64 

1895. Isso quer dizer que uma nova leitura sobre o patrimônio começava a ser explorada e 

mostrada ao crivo da sociedade, segundo Gob (2019, p. 137). 

Os Ecomuseus também fazem parte desse processo de recriarem a museologia, 

principalmente, diante de premissas ecológicas, sendo que, entre 1936 e a década de 1950, George 

Henri Rivière iniciou suas experiências sobre o assunto, trazendo como diferencial o papel do 

homem. Ou seja, se antes os museus tradicionais e nos museus de território o homem era o público, 

no Ecomuseu, o homem passou a ser o “habitante”, o agente cultural, como bem exemplificou 

Clair (1988, p. 84.): “O que o Ecomuseu postula, mais do que uma participação do público, é uma 

cooperação dos habitantes: estes são chamados a tornarem-se atores”. A partir de então, algumas 

experiências se destacaram, como de Creusot na França, o Municipal do Seixal, em Portual e o 

Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, enumerados por Varine 

(2012, p.198). O pesquisador Hugues de Varine, um dos fundadores do Ecomuseu de Creusot, em 

sua palestra sobre Museus e Comunidades, em 1986, realizado na Suécia, abordou: “1. a 

recolocação do museu no contexto das mudanças sociais, econômicas e culturais das sociedades 

do hoje; 2. confronto do museu como desafio do desenvolvimento; 3. o papel político fundamental 

do museu nas comunidades dominadas, ou dependentes, sejam elas vinculadas a minorias étnicas 

ou não”.  

Para o mesmo autor, o desenvolvimento é a palavra-chave para o novo campo dos 

museus, assim como seus processos e soluções baseados exclusivamente sobre cada experiência, 

ou seja, diretamente associados às características e condições locais, sendo necessário atuar em 

três frentes de estudo: investigação, capacitação e ação. Seguindo a concepção ideal de museu 

atual para Varine, no lugar de edifício, o território; no lugar de coleções, o patrimônio natural e 

cultural; no lugar das disciplinas científicas, o desenvolvimento integral; no lugar da 

especialização: aproximação interdisciplinar; no lugar do público, a população da comunidade e 

da busca do conhecimento, a capacidade de iniciativa criadora. Ele ainda busca elucidar que não 

existe “receituários aplicáveis” a todos os modelos de museus de território, tendo em vista que se 

faz indispensável o envolvimento total com a comunidade através de treinamentos, interações, 

exposições internas e trocas incessantes como exercício de trocas e de reflexões sobre o senso 

crítico.  

A intervenção de Varine, no Encontro do ICOM/UNESCO (1988. p.33), produziu uma 

exposição clara sobre o papel da nova comunidade, nos ecomuseus: 

 

Em primeiro lugar, a comunidade, como um todo, deve reconhecer-se 
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plenamente em seu museu; em segundo lugar, ela deve fazer uso dele, como 

instrumento de seu próprio desenvolvimento; em terceiro lugar, ela deve 

controlá-lo permanentemente. Finalmente, eu não acredito que exista uma 

“revolução permanente”. Este novo conceito do museu servindo aos interesses 

do desenvolvimento comunitário pode até ser revolucionário. Mas não devemos 

tentar preservar para sempre este movimento de preservação: com o tempo, o 

museu tenderá a tornar-se uma instituição normal, seja porque perderá com o 

passar dos anos, sua originalidade e criatividade, seja porque o establishment 

conseguirá assumir o seu controle, ou seja, porque o movimento da museologia, 

como um todo, evoluirá na direção do museu revolucionário. (VARINE, 1988, 

p. 33). 

 

A citação acima fez refletir sobre a natureza dos fenômenos museais, isto é, as mudanças 

sociais, acontecem por si sós e, portanto, o fazer museológico é levado naturalmente a essas 

assimilações. Não convém que impeçamos o destino, e tampouco a necessidade de reafirmarmos 

permanentemente a importância da participação da comunidade nos aspectos de preservação de 

sua memória, de qualquer que sejam as instituições museais.  

Por tudo acima exposto, entende-se que, em 1972, a UNESCO convocou uma Mesa-

Redonda para discutir o papel dos museus na América Latina. E depois de várias análises políticas, 

socioeconômicas e culturais, diagnosticaram e ofereceram sugestões a essa Museologia. Ou seja, 

a Mesa Redonda de Santiago, definiu e apresentou a proposta inovadora: o conceito de museu 

integral, que visava proporcionar à comunidade uma visão de conjunto, isto é, intervenções mais 

plurais e conscientes do papel dos museus na transformação da sociedade. A Mesa Redonda de 

Santigago forçou uma postura mais interativa dos museus, isto é, esses precisavam adotar uma 

postura mais participativa com a comunidade a qual estão inseridos. Não era mais possível admitir 

uma instituição desfragmentada de seu papel social, bem como do seu território.  

Entre as recomendações sugeridas, na época, foi avançar na qualificação dos 

profissionais de museus, enfocando o caráter multidisciplinar, além de avançar no incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico, aprimorar a função educativa permanente das comunidades, por 

exemplo. Já nas discussões da Declaração de Quebec, em 1984, dirigiu-se o foco à Nova 

Museologia, através de diretrizes do Movimento Internacional para uma Nova Museologia 

(MINOM), que, com o desenvolvimento da Ecomuseologia, tratava em busca de uma identidade 

própria. 

Vinte anos depois, na ECO 9244, durante o encontro no Rio estabeleceu-se 

 
44A ECO-92 foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992. Também conhecida como “Cúpula da Terra”. O encontro reuniu mais de 100 chefes de 

Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://www.senado.gov.br/ 

noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-

sustentavel-dos-paises.aspx. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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desdobramentos à Museologia Comunitária e à Ecomuseologia, que incentivavam articulações 

profundas entre os museus, centros culturais e instituições educacionais entre si, e, 

principalmente, com a comunidade. Portanto, a partir daí, estabelece-se um marco de abertura aos 

anseios comunitários, oportunizando maior articulação política, desenvolvimento econômico e 

social, da região.  

 

2.2. Breve panorama das ações educativas nos projetos museais 

 

As atividades culturais não podem ser confundidas como atividades pedagógicas nos 

museus, isto é, a palavra “educação” remete a ações didáticas voltadas não somente a crianças e 

jovens, mas a adultos e a públicos especiais, como as pessoas com deficiência (PCD)45. 

No ano de 2019, foi publicado um livro intitulado A museologia: história, evolução e 

questões atuais, pelos autores André Gob e Noémie Drouguet, que esclarecem o campo da 

pesquisa, reflexões teóricas e históricas, sob a ótica dos museus de Liège. Eles citam nesta obra, 

que os museus franceses estabelecem uma distinção de acordo com determinado público, como o 

serviço educativo e os serviços de animadores culturais.  

 
Chamamos de “culturais” um conjunto de atividades que não têm ambição de 

ser sistemáticas ou metódicas como deve ser o ensino. A proposta cultural é 

pontual e facultativa. Ela é destinada a um uso ocasional e livre, quando não 

caprichoso. Ela é sem dúvida concebida para transmitir conhecimentos, mas 

procedendo passo a passo, sem exaustividade, de acordo com as possibilidades 

oferecidas pelas coleções, que são elas próprias sempre lacunas. (GALARD, 

2000, p. 17). 

 

Baseado nesta citação, como exemplo destas ações, encontram-se conferências, 

colóquios, encontros, ateliês de arte e cursos, concertos, apresentações teatrais, danças, visitas-

passeios pela cidade, manifestações, todas que envolvem plenamente a comunidade. O objeto de 

pesquisa se enquadraria aqui nesta categoria, já que utiliza ferramentas desta natureza, como 

instrumento de inserção da população à vida cultural e social da cidade, transformando o museu 

em um ator cultural.  

A Política Nacional de Educação Museal (IBRAM, 2018) estabelece diversas expressões 

usadas há algum tempo para designar a dimensão educativa dos museus. Uma delas é a expressão 

 
45Cf. Lei 8.213 de 24/07/1991, Lei das Cotas para Deficientes. Lei 10.690 de 16/6/2003, Isenção de impostos para 

pessoas com deficiência. Decreto 3.298 de 20/12/1999, Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 
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de educação patrimonial, com o objetivo de fomentar o interesse pelo patrimônio cultural, 

promovendo sua valorização, preservação e apropriação pelos indivíduos e por toda a 

comunidade. Outros exemplos de termos para a mesma denominação são: educação para o 

patrimônio e educação com o patrimônio. Não muito distante das interpretações filosóficas e 

sociais deste conceito, encontra-se o de “experiência museal” ou “pedagogia museal” ou ainda 

“aprendizagem museal”. Tudo isso significa, que a Cartilha de Política de Educação Patrimonial 

(IBRAM, 2018) definiu que a educação museal “envolve conteúdos e metodologias próprias”, 

como aprendizagem e experimentação. “Promove estímulos e causa motivação intrínseca a partir 

do contato direto com o patrimônio musealizados” (IBRAM, 2018). 

A partir do que foi mencionado e das afirmações defendidas por Desvallées e Mairesse 

(2013, p. 38), onde a educação museal pode ser definida como um “conjunto de valores, de 

conceitos, de saberes e de práticas que têm como fim o desenvolvimento do visitante”, estabece-

se uma inferência para o estudo de caso em tela, na medida em que este objetiva aproximar a 

população dos patrimônios históricos e dos seus acervos contidos nos interiores das instituições 

musealizadas, participantes do projeto Caminhos do Brasil Memória. Essa aproximação possui 

viés educativo, como salientou Freitas, em entrevista à pesquisadora, com a intenção prioritária 

de criar “vínculos de pertencimento” entre os cidadãos, o território, a História e os usos dos 

patrimônios edificados. A entrevista encontra-se, na íntegra, nos apêndices desta dissertação.  

 

 

2.3. Exemplificação de “Circuitos Integrados museais” no Brasil e do mundo 

 

O objetivo desta seção extrapola a possibilidade, nesta pesquisa, de aprofundar estudos 

de caso pioneiros, na museologia social, inspirando o depuramento desses dados para a realização 

futura de um doutorado; portanto, neste momento, elabora-se uma apresentação resumida com o 

intuito de historiar alguns desses exemplos de circuitos museais integrados, identificando a 

categoria na qual estão classificados, bem como suas breves apresentações e período de atuação, 

no campo da Museologia como um todo. Segundo as categorias de ecomuseus, museus de 

percurso, museus a céu abertos, Rotas históricas, Museus de território ou ainda Museus de Favela 

e Museu das Remoções. 

Mario Chagas (2016, p.146), em artigo A museologia que não serve para a vida, não 

serve para nada: o museu das remoções como potência criativa e potência de resistência, 

realizado para o livro e seminário “Memória das Olimpíadas: múltiplos olhares”, de 2016, 
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desenvolve uma narrativa em que eleva a relevância dos moradores do bairro da Vila Olímpica 

ao protagonismo sobre a memória social daquela região, construída e reconstruída a partir das 

mudanças, vivências e resistências com o território. O autor detalha o ocorrido a partir dos fatos 

que levaram a demolição das casas e remoção de mais de 580 famílias do território, por parte da 

prefeitura, localizados ao redor da lagoa de Jacarepaguá, no atual bairro da Barra da Tijuca, no 

Rio de Janeiro, em virtude de uma mudança urbanística, que privilegiou a construção da Vila 

Olímpica, construída para sediar o evento internacional.  

Em 18 de maio de 2016, dia em que é comemorado o Dia Internacional dos Museus, foi 

inaugurado o Museu das Remoções, numa iniciativa desenvolvida pelos moradores e apoiadores 

da causa. Para Chagas,  

 

[...] é importante reconhecer que a denominada museologia social, que também 

pode ser chamada de sociomuseologia e, dependendo da situação e do projeto, 

de museologia crítica ou de museologia do afeto, está em movimento. É claro 

que existem diferenças, sutilezas e delicadezas entre essas diferentes 

denominações, mas o que está em pauta, é o reconhecimento de um comum em 

movimento. (CHAGAS, 2016, p. 146). 

 

O autor citou, em seu texto, outros exemplos de museologias de percurso, como os 

museus de território, ecomuseus e demais conceitos que são refletidos pela Museologia Social, e 

que esta pesquisadora se permite enumerar e detalhá-los abaixo, alguns exemplos:  

 

 

- Exemplos internacionais:  

Quadro 5 – Exemplos de Museus a Céu Aberto: 

MUSEUS A CÉU ABERTO 

Nome Localização Ano de abertura Apresentação 

Musée Rodin França 1919 
Localizado no jardim do Hotel Biron com 

obras de Auguste Rodin. 

Vigelandsparken Noruega 1924 - 1943 

Possui esculturas a partir do século XVII 

espalhadas pelo parque. Local popular de 

exposições e atividades ao ar livre.  

Kroller – Muller Museum Holanda 1938 

Representa um jardim de esculturas 

contemporâneas e um museu de arte 

nacional, localizado num parque, fundado 

pela colecionadora Helene Muller. 

The Hakone Open Japão 1969 

1º museu a céu aberto do país. Parque de 

esculturas ao ar livre com fonte de água 

termal. 
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Yorkshire Sculpture Park Inglaterra 1977 

O parque é uma galeria ao ar livre, que 

exibe trabalhos de artistas britânicos e 

internacionais. As coleções em bronze ao 

ar livre são as maiores da Europa. 

Hill of Witches Lituânia 1979 

É uma galeria de mais de 80 esculturas ao 

ar livre, localizado numa duna de areia 

florestal em expansão constante. 

Socrates Sculpture Park USA 1986 

É um museu de “propaganda”, cujos 

artistas podem criar esculturas e 

instalações multimídias no parque. 

Gibbs Farm Nova Zelândia 1987 
Parque de esculturas monumentais / 

Museu de esculturas gigantes 

Skulpturenpark Koln Alemanha 1997 

É um parque com apresentação de 

esculturas contemporâneas, exibidas ao ar 

livre com exposições bienais.  

Fundación Pablo Atchugarry Uruguai 2007 

Fundado pelo artista plástico Pablo 

Atchugarry, a instituição promove união 

da natureza com as artes plásticas, 

música, literatura, dança e a comunidade.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 6 – Exemplos de Museus de Território: 

MUSEU DE TERRITÓRIO 

Nome Localização 
Ano de 

abertura 
Apresentação 

Sistema museale dela 

Provincia di Ravenna 
Itália 1997 

Visa a integração de mais de 19 museus da 

região, cujo objetivo é valorizar o território, a 

história o patrimônio histórco da província 

sem vantagens individuais. 

Museu territoriale del 

lago di Bolsena 

(SIMULABO) 

Itália 2000 

Fazem parte do museu de território, 13 

museus integrados, ao redor do Lago de 

Bolsena. (Será motivo de estudo comparativo 

no Doutorado). 

Museo Agno Chiampo Itália 2001 

União de 9 municípios em torno da 

preservação do patrimônio arqueológico e 

Paisagístico na região de Vêneto. 

Sistema museale Umbro Itália 2003 

120 museus aderentes à ação regional no 

campo dos museis locais que visam 

valorização econômica e social em torno do 

patrimônio cultural. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 7 – Exemplos nacionais: 

Exemplos Nacionais: 

Nome Localização Ano Apresentação 

Rota do Cangaço 
Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco e Ceará 
1993 

É criada a possibilidade de estimular a visita 

ao agreste nordestino através da motivação 

histórica e popular, através dos roteiros por 

onde passou Lampião em Sergipe e Alagoas. 

Centro Dragão do Mar de 

Arte e Cultura 
Ceará (Fortaleza) 1999 

É considerado um polo cultural que abrange 

11 instituições do entorno, valorizando o 

território ao redor do Centro Cutlural com 

espetáculos de música, teatro, exposições e 

atividades ao ar livre.  

Circuito de Museus de 

Recife 
Recife (Pernambuco) 2002 

Circuito que abraçou até 35 instituições 

museológicas até 2012. Organizado pelo 

Fórum de Museus de Pernambuco, durante o 

período de comemorações pelo Dia 

Internacional dos Museus. Em 2016, 14 

instituições se reuniram. 

Circuito Liberdade 
Belo Horizonte (Minas 

Gerais) 
2010 

O Circuito ao redor da Praça da Liberdade, 

reúne 16 instituições museológicas com 

gratuidade. O complexo é tombado pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais (IEPHA). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Quadro 8 – Exemplos cariocas: 

Exemplos cariocas 

Nome Instituição Ano Apresentação 

Ecomuseu de Santa Cruz 

do Matadouro 

(NOPH) Núcleo 

de Orientação e 

Pesquisa 

Histórica de SC 

1995 
Possui 4 roteiros históricos temáticos diferentes para 

conhecimento histórico da região. 

Rolé dos Favelados 
Morro da 

Providência 
1997 

É um guiamento pelas favelas do Rio, 

acompanhados por pessoas das comunidades, 

militantes por direitos humanos. O objetivo é 

mostrar a realidade dos moradores e do território. 

Caminhos da Cidadania 

MHN e 

Ministério 

Público 

2002 

Projeto com estudantes de diferentes escolas a 

conhecerem o Ministério Público e o Museu, 

estimulando a visitação à exposição sobre cidadania 

e a importância do MP.  

Museu da Maré Maré 2006 

É um museu social criado por um grupo de jovens 

moradores integrantes do centro de ações solidárias 

da Maré, para criar auto-representação da favela, 

fortalecendo a imagem positiva de seu território e 

elevando a autoestima dos moradores. 

Museu Vivo de São Bento Duque de Caxias 2008 
É o primeiro ecomuseu de percurso criado na 

baixada fluminense. Articula a defesa do 
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patrimônio, a intervenção da realidade social, 

ambiental, econômica, cultural do território, assim 

como do envolvimento das comunidades locais.  

Museu de Favela 

Comunidades de 

Pavão, 

Pavãozinho e 

Cantagalo 

2008 

É um museu territorial integral vivo, isto é, com 

uma galeria ao ar livre, demonstrando a história das 

favelas através do roteiro “Casas Telas”. O circuito 

é realizado nas vielas da comunidade podendo se 

conhecer o contexto social e suas práticas cotidianas 

sociais. Os mediadores são todos habitantes das 

comunidades.  

Circuito de Sítios 

históricos da República 

Museu da 

República, 

Museu Casa 

Benjamin 

Constant 

2009 

Os museus Casa de Benjamin Constant e o Museu 

da República visitam monumentos relacionados aos 

51 roteiros republicanos e sítios históricos da Praça 

da República. Roteiro de museus articulados. 

Museu da Rocinha Sankofa Rocinha 2011 

É um museu comunitário fundamentado na relação 

entre espaço, tempo, memória e história dos grupos 

sociais do bairro. Nasceu da iniciativa dos 

moradores como espaço de contestação e reflexões 

sobre o processo de ocupação local. 

Rolé Carioca Itinerante 2013 

Cariocas e turistas são convidados a fazerem um 

passeio histórico e desvendando curiosidades da 

cidade do Rio. Os roteiros são acompanhados por 

historiadores da região. Por ano, são realizadas 

aproximadamente 10 passeios. 

Ecomuseu Amigos do Rio 

Joana 

Favela do 

Andaraí 
2013 

Nasceu do trabalho da comunidade procurar 

conscientizar parte dos habitantes do bairro a não 

jogar mais lixo no Rio Joana. Após a recuperação 

do riacho, o Ecomuseu dirigiu-se para o Largo da 

Pedra da Mina, local histórico do morro, tomado por 

lixo e entulho. Na ação, foram retirados mais de 100 

sacos de lixo. 

Museu Casa Bumba Meu 

Boi – Raízes do Gericinó 
Bangu 2013 

É um museu comunitário, que visa recuperar a 

memória da comunidade como patrimônio, 

buscando fortalecer o orgulho e o pertencimento às 

tradições advindas do Maranhão. Nas tradições da 

arte do saber fazer, do artesanato, hábitos e 

costumes da culinária e hábitos de convivência 

comunitária.  

Museu das Remoções 

Moadores e 

defensores da 

causa 

2016 

É um movimento de resistência e luta, criado a 

partir da necessidade da população removida do seu 

território, em virtude da criação da Vila Olímpica. 

PROEMAR MHN e FEMAR 2017 

Projeto da Fundação de Estudos do Mar com as 

Secretarias municipal e estadual de educação, para 

difundir a importância do mar para os estudantes. 

Contribuições para a cidadania, cultura, 

entretenimento e desenvolvimento de mentalidade 

marítima dos estudantes. 

Entre Museus 
Museu do 

Amanhã 
2017 

Participação e desenvolvimento de visitas internas e 

externas até 20 instituições museais da cidade. O 

museu permite o transporte de jovens estudantes a 

outros museus parceiros.  
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Experimente Cultura 
Empresa + 10 

museus 
2018 

Programa que estimula a visitação de espaços 

culturais (dez museus a cada ano). Desenvolvimento 

de ações que visam o aprofundamento para a 

história, arte, cultura, preservação do Patrimônio 

histórico 

Caminhos do Brasil 

Memória 

11 museus dos 

arredores da 

Praça XV 

2019 
Museu de percurso e Sistema Integrado de Museus 

(estudo de caso desta pesquisa) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.4. Desenho metodológico e fontes utilizadas 

 

Para o planejamento da pesquisa, é apresentado este relatório técnico46, cujo objetivo 

está sendo realizado, com demonstrações de pesquisa bibliográfica e exposições de conteúdo 

conceitual, além de esclarecimentos das questões de estudo que permeiam a problemática do 

objeto escolhido. Isto permite maior compreensão em torno do tema e aprofundamento nas 

questões teóricas da pesquisa, como no campo museal. Como produto desta dissertação, é 

escolhido a formulação de “Recomendações”, a partir de um diagnóstico de estudo de caso do 

projeto Caminhos do Brasil Memória, tendo em vista a ausência de relatórios avaliativos, na 

primeira fase de desenvolvimento da ação, iniciada em 2019. 

As recomendações almejam sugestões de aprimoramento do objeto, ou seja, alternativas 

construtivas de contribuição para facilitarem as ações de gerência, com maior eficácia dos projetos 

de museus em rede, evitando, por exemplo: investimentos financeiros desnecessários, desgastes 

interpessoais, perda de tempo nos processos de criação e desenvolvimento das ações 

participativas, diminuição de índices insatisfatórios e agravantes, como os problemas com a 

segurança, comunicação, número insuficiente de pessoal, horários de visitação indesejáveis. 

Também se propõe sugestões para potencializar a estratégia de marketing, de forma aumentar o 

número de visitantes. 

Como instrumentos de pesquisa são utilizados os questionários, com vinte e nove 

perguntas abertas e fechadas, direcionadas aos dez gestores convidados pela ALERJ à 

participação do projeto; propõe-se a entrevista ao idealizador do projeto, Nelson Freitas, 

subdiretor geral de cultura da ALERJ, utilizando-se de perguntas abertas e fechadas, de modo 

 
46O presente documento é o relatório técnico, conforme padrão estipulado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No 

Capítulo 3, é apresentado o produto desta pesquisa: o diagnóstico conclusivo, seguido das Recomendações de boas 

práticas. 
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extrair conteúdos qualitativos sobre a interpretação do seu criador. Os modelos dos questionários, 

bem como do roteiro de entrevista, encontram-se no final deste capítulo (subitens: 2.4.1 e 2.4.2). 

A entrevista foi realizada virtualmente, ou seja, via plataforma Zoom, devido à pandemia do 

Covid-19; sua transcrição apresenta-se anexada ao corpo do trabalho, para que possibilite ao leitor 

a conferência de autenticidade do documento. 

São analisados dados qualitativos, através de uma primeira análise de alguns passaportes 

físicos utilizados, mesmo que tenhamos decidido não aprofundar a análise deste produto 

(passaporte), devido à inviabilidade dos dados, já que seria difícil entrevistar a população que 

usufruiu do benefício. Foram observados interesses e usos por meio da procura pelas redes sociais, 

através de pesquisa aos servidores semelhantes ao Google Analytics, Facebook e demais 

plataformas e portais de busca, para analisar o grau de interesse da população pelo projeto. A 

pesquisa a arquivos documentais institucionais e particulares também se fez necessário, como é o 

caso da pesquisa ao Centro de Referência de Educação Museal, localizado na biblioteca do Museu 

Histórico Nacional (MHN), ao acervo da museóloga Magaly Cabral47, para observar exemplos de 

redes museológicas no Rio de Janeiro, no território nacional e no exterior. A presença documental 

de tais experiências serviram de compreensão analítica e comparativa para os dias atuais. 

A pesquisa de campo foi realizada através da observação das instituições durante o 

desenvolvimento do projeto, no mês de dezembro de 2019, já que a pesquisadora serviu de 

monitora dos visitantes que procuravam o INCAER, instituição cultural à qual é vinculada, e que 

também faz parte do Projeto. A observação pessoal sobre o público atingido pelo projeto, bem 

como das posturas dass demais instituições frente o desenvolvimento do Caminhos do Brasil 

Memória, despertou nesta pesquisadora, o interesse pela análise dos dados de gestão. Os dados 

da pesquisa em campo, direcionada à análise de público, não será avaliado neste momento, 

conforme fora enunciado algumas vezes ao longo dessa dissertação; apenas através de observação, 

ou seja, de maneira simples, como afirma o autor Antônio Carlos Gil48. Essa análise é 

fundamentada na observação simples, ou seja, onde servirá de base para demonstrar interesse 

pelas indagações escolhidas aos dirigentes das instituições museológicas aferidas. 

Com o intento de compreender o índice de envolvimento das instituições parceiras no 

processo de formulação do projeto, bem como o grau de participação direta ou indiretamente dos 

 
47Museóloga com extensa atuação na área de Educação Museal. Assumiu posições relevantes em sua carreira, em 

grandes museus brasileiros, como Diretora do Museu-Casa de Rui Barbosa, o Museu da República, entre outros, além 

de ter contribuído largamente para a pesquisa de Educação Museal no Brasil. 
48O autor Antônio Carlos Gil (2008) classifica a técnica de observação em três tipos sendo: observação simples; 

participante e a de observação sistemática. 
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gestores durante o acompanhamento e manutenção das atividades internas, o interesse sobre os 

resultados, além das potencialidades e limitações do mesmo, o método empregado na pesquisa é 

o qualitativa, conforme já mencionado acima, se apresenta de forma exploratória, através de 

aplicação de um modelo de questionário virtual destinado aos onze diretores dos aparelhos 

culturais participantes.  

Essa metodologia é importante porque, permite conhecer os olhares dos protagonistas do 

projeto, seus gestores, de maneira individual, sem identificar nominalmente as instituições 

respondentes e analisadas em coletividade. Portanto, a metodologia usada pelo método 

qualitativo, em forma de entrevista, é direcionada especificamente ao idealizador do projeto 

escolhido. Este método auxilia o entendimento de percepções, de análises subjetivas, da visão 

individual e institucional dos atores envolvidos com o tema, bem como contribui para entender o 

que alguns números dos relatórios analisados evidenciam.  

O aprofundamento desta metodologia permite interpretações e compreensões específicas 

sobre a natureza inicial do projeto, bem como seus desdobramentos, além de assimilar as razões 

que levaram à escolha das interações museológicas, em detrimento do caráter individual. É deste 

ponto de vista que analiso, na prática, as aproximações com o caráter político que envolve o objeto 

pesquisado e não somente os usos dos aparelhos museológicos como instrumentos de educação e 

desenvolvimento da sociedade.  

A entrevista seguiu um roteiro previamente semiestruturado, que focou no processos de 

gestão que levaram à criação e ao desenvolvimento do projeto Caminhos do Brasil Memória. 

Portanto, a entrevista se baseia na pessoa mais ativa neste processo de elaboração e 

desenvolvimento, o seu idealizador, que exerce o cargo de subdiretor de cultura da ALERJ, 

sediada no Palácio Tiradentes, pertencente ao projeto. Em resumo, o entrevistado é não só o 

responsável pelos desdobramentos de crescimento do projeto, como a referência para todo e 

qualquer fator limitante dele. Compreende-se, com esta fase metodológica, o verdadeiro 

motivador do projeto. A transcrição integral de toda entrevista encontra-se anexada ao final dessa 

pesquisa.  

Por fim, o cruzamento desses dados, acima mencionados, juntamente com a experiência 

de critérios de gestão museológica, revisão bibliográfica e da análise de observação diagnóstica, 

formulam as recomendações para futuros projetos que visam integração de museus em rede ou 

gestões coordenadas de museus, como uma forma de angariar mais público e de atrair mais 

visitantes a equipamentos culturais no país. Sem esquecer, que esta estratégia potencializa o 

diálogo do museu com seus vários públicos, numa forma de ouvi-los e levar benefícios sociais e 
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de desenvolvimento humano para a cidade onde estão inseridos. Prova disso é que o idealizador 

do projeto Nelson Freitas, afirma em entrevista a esta pesquisadora, que o projeto Caminhos do 

Brasil Memória possui potencial para gerar renda e atrair o público turístico, cada vez mais 

interessado em cultura e história.  

Em resumo, esta dissertação isenta-se de qualquer envolvimento laborativo ou político 

na exposição dos resultados deste projeto. Pelo contrário, a escolha do tema se deu pela 

necessidade de compreender os processos de gestão que o envolve, além de estimular o interesse 

pelo estudo sobre os “sistemas integrados de museus”, pouco investigados no país. Tem-se como 

intuito aprofundar as discussões em torno dos processos de gestão desses projetos em estado 

comparativo no Doutorado, bem como analisar as expectativas, desafios, superações e 

diagnósticos no decorrer das fases preanunciadas de continuidade do projeto. 

Vale ressaltar que os questionários são importantes para a compreensão dos dados 

comparativos, confrontados com a análise interpretativa da entrevista. Portanto, o modelo dos 

questionários se justifica fundamentalmente, pois, com ele, chega-se a estatísticas coletivas, 

partindo do ponto de vista individual do gestor. O intuito é compreender em profundidade os 

pontos positivos e negativos, segundo uma visão crítica, baseado em percepções dos sujeitos, e 

longe do “calor da emoção”, que poderia ter tendenciado o diagnóstico para qualquer posição.  

Após a análise dos dados, apresenta-se a criação de um desenho Metodológico (um 

esquema), com a intenção de identificar os fluxos e influências da metodologia sobre o balanço 

da atividade, isto é, do projeto como um todo.  
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2.4.1. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

- MODELO 1: QUESTIONÁRIO AOS DIRETORES DAS INSTITUIÇÕES 

HORÁRIO DE INÍCIO: _____ : _____   DATA: ____ / ____ / _____ 

 

Bom dia! Meu nome é Fabiana Carnevale, Museóloga e Mestranda da Fundação Getúlio Varga 

(FGV). Estou realizando uma pesquisa sobre o projeto “Caminhos do Brasil Memória” – Centro 

Histórico do Rio de Janeiro. Gostaria de poder contar com seu apoio nos esclarecimentos sobre o 

assunto. Garantimos que a entrevista será exclusivamente de cunho acadêmico e analisada em 

conjunto com as demais gestões dos Bens Culturais envolvidos no projeto. 

 

PERFIL SOCIOPROFISSIONAL 

1. Função administrativa na instituição: _____________________________ 

2. Há quanto tempo trabalha na instituição cultural? 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1-5 anos 

( ) De 5-10 anos 

( ) De 10-15 anos 

( ) Mais de 15 anos 

3. Profissão (Formação Acadêmica): ____________________ 

4. Idade: _______ 

 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

5. Sobre o objetivo do projeto, qual sua maior finalidade? 

( )Promover uma ação cultural interinstitucional no centro histórico do Rio 

( )Criar uma opção educativa mais atrativa e diversificada para todos os tipos de públicos 

( )Criar um atrativo turístico para a cidade 

( )Estimular a visitação de todos os espaços culturais envolvidos 

( )outros. 

 

6. Você participou de algum debate visando à formulação do projeto e das articulações necessárias para o 

estabelecimento dessa rede?  

( )Sim 

( )Não 

( )Deleguei responsável. 

 

7. Em quais naturezas se enquadraria o projeto “Caminhos do Brasil Memória”? (escolha apenas três 

alternativas): 

( ) Projeto turístico 

( ) Projeto educativo 

( ) Projeto social 

( ) Projeto político 

( ) Projeto museológico 

( ) Projeto econômico 

( ) Projeto cultural 

8. Lembra-se de alguma atividade anterior a essa ação que já tenha reunido instituições de memória? Em 

caso afirmativo, poderia identificar?  

( )Sim 

( )Não 

 

9. Você aprecia o título do projeto? 
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( )Sim 

( )Não 

 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

10. Participou ativamente da escolha das atividades a serem realizadas na sua instituição?  

( )Sim 

( )Não 

 

11. Como foi o engajamento da equipe e a receptividade dos funcionários à nova proposta de trabalho? 

Houve alguma alteração na rotina institucional? (Ex: horário de funcionamento, dias de abertura 

diferenciados, segurança alterada, treinamentos extras, etc). 

( )Muito positiva, isto é, todos ficaram entusiasmados no início ao fim com o projeto 

( )No início não se entusiasmaram muito, mas logo mudaram de opinião, apreciando positivamente 

( )No início apreciaram, em seguida, mudaram de opinião, desapontando-se 

( )Não houve mudança para os funcionários, tampouco para a rotina da instituição 

( )Não houve mudança para os funcionários, mas a rotina da instituição foi alterada 

( )Não se pronunciaram 

( )Extremamente negativa, não gostaram em nenhum momento. 

 

RESULTADOS ATÉ O MOMENTO 

12. Qual o número exato de visitantes alcançados por esta ação no ano de 2019, na sua instituição, 

especificamente?  

__________________________ 

 

13. Em relação ao quantitativo de público, observou acréscimo, decréscimo ou manteve-se na média geral 

anual?  

( )Houve acréscimo de público 

( )Houve decréscimo de público 

( )Manteve-se na média anual de público 

( )Não sei precisar. Não fizemos os registros para esta análise. 

 

14. Qual a sua impressão, do ponto de vista de gestão, para esta aproximação entre as onze instituições 

culturais?  

( )Impressão positiva. Não senti falta de nenhuma instituição 

( )Impressão positiva. Senti falta. 

( )Impressão negativa 

( )Não gostaria de opinar 

 

15. Sentiu falta de algum outro bem patrimonial ou instituição neste circuito? 

( )Sim  

( )Não 

 

16. Acha que alguma instituição da rede (ou mais de uma) não dialoga com os demais? 

( )Sim 

( )Não 

( )Talvez. Não conheço bem para opinar 

( )Não gostaria de opinar 

 

17. Qual maior benefício ou legado à sua instituição, com a aplicação desse projeto? 

( )Maior visibilidade 

( )Maior procura pelo acervo histórico e/ou museológico 

( )Desenvolvimento de outras ações culturais internas, como exposições, apresentações e saraus 

( )Ter atraído público escolar frente a relevância histórica do patrimônio 
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( )Ter despertado maior interesse pela preservação e segurança da memória institucional 

 

18. Houve alguma dificuldade que tenha prejudicado a eficácia do projeto? 

( )Sim 

( )Não 

 

19. Qual principal entrave ocorrido, por parte da gestão, dos funcionários e/ou do público? 

( )Falta de tempo 

( )Carência de pessoal para receber e acompanhar o projeto 

( )Falta de espaços apropriados para desenvolver atividades educativas junto ao público 

( )Dificuldade de acesso 

( )Violência urbana 

 

20. Qual o setor ou funcionário do seu aparelho cultural ficou responsável por acompanhar o projeto? Foi 

suficiente para atender à demanda? 

__________________________ 

( )Sim 

( )Não 

 

ANÁLISE DO PRODUTO 

 

21. Considera que a distribuição do “Passaporte” agrega valor ao projeto?  

( )Sim 

( )Não 

( )Indiferente  

 

22. Houve procura pelo “Passaporte” de forma esperada?  

( )Sim 

( )Não 

( )Não sei informar 

 

23. Teria como aferir a quantidade exata de passaportes distribuídos e carimbados, na sua instituição? 

( )Sim _________ totais 

( )Não 

 

24.Daria alguma sugestão para aperfeiçoar o uso ou aplicação do produto “Passaporte”? Caso seja 

necessário ___________________________ 

 

ANÁLISE DO PROJETO 

25. Gostaria que sua instituição permanecesse no projeto “Caminhos do Brasil Memória”? Por quê? 

( )Sim. Será importante para imagem da cidade 

( )Sim. Será importante para todas as instituições envolvidas 

( )Sim. Será importante para todos: para o público, às instituições e à cidade do Rio 

( )Não. Não influenciará em nossas metas 

( )Não. Não contribuirá para o propósito a que se destina o grupo 

 

26. Este projeto estimulou você e sua equipe a conhecerem as demais instituições parceiras? 

( )Sim 

( )Não 

( )Indiferente 

 

27. Identifique apenas 3 principais valores que tenham contribuído à imagem da cidade do Rio e ao 

conjunto de seus equipamentos culturais: (marque até três opções). 
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( ) Memória 

( ) Identidade 

( ) Patriotismo 

( ) Cidadania 

( ) Preservação 

( ) Cultural 

( ) Histórico 

( ) Ecológico 

( ) Econômico 

( ) Inclusão social 

 

28. No seu ponto de vista, o propósito do projeto foi alcançado? 

( )Sim 

( )Não 

 

29. O que mudaria no projeto? 

( )Nada 

( )Minha participação no projeto 

( )A forma de comunicação entre as instituições 

( )A divulgação externa 

( )O aprimoramento do produto “passaporte” 

( )Maior diálogo com outros museus que não fazem parte do projetos 

( )Maior diálogo/ participação com a comunidade 

( )Mais atividades externas aos edifícios históricos. 

( )Maior investimento financeiros 

( )Alteração da equipe envolvida diretamente nas ações 

( )Alterar o período de atuação do projeto 
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MODELO 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA AO PRODUTOR CULTURAL/ CRIADOR DO 

PROJETO “CAMINHOS DO BRASIL MEMÓRIA – CENTRO HISTÓRICO – PRAÇA 

XV” 

 
HORÁRIO DE INÍCIO: _____ : _____   DATA: ___ / ___/ ___ 

 

Bom dia! Meu nome é Fabiana Carnevale, Museóloga e Mestranda da Fundação Getúlio Vargas. 

Estou realizando uma pesquisa sobre o projeto “Caminhos do Brasil Memória” – Centro 

Histórico do Rio de Janeiro. Gostaria de poder contar com seu apoio nos esclarecimentos sobre o 

assunto. Garantimos que a entrevista será exclusivamente de cunho acadêmico e analisada em 

conjunto com as demais gestões dos Bens Culturais envolvidos no projeto. 

 

PERFIL SOCIOPROFISSIONAL 

1. Nome da instituição responsável: 

2. Nome do entrevistado (idealizador): 

3. Função administrativa na instituição: 

4. Há quanto tempo trabalha na instituição? 

5. Escolaridade (Área de formação): 

6. Idade: 

7. Houve contribuição / apoio (na sua instituição ou fora dela) para desenvolver o projeto? Em caso 

positivo, poderia citar essas pessoas e suas funções? 

 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

8. Como se deu a ideia do projeto? 

9. Já tomou conhecimento de algum outro projeto desta natureza, isto é, que utiliza redes interinstitucionais 

culturais?  

10. Como se deu a escolha do título do projeto? De quem partiu a ideia? 

11. Como foi elaborado, e quem produziu o layout do projeto? Quem aprovou? 

12. Qual o principal objetivo de criação desta ação no Rio de Janeiro? Houve repercussão para a ALERJ? 

13. Quando se deu o início das primeiras tratativas?  

14. Encontrou alguma resistência interna ou externa durante sua elaboração? Caso afirmativo, como 

conseguiu contornar/ mitigar as dificuldades? 

15. Qual o propósito de criar um projeto coletivo em detrimento do caráter individual? 

16. Qual o critério de escolha dos bens culturais parceiros para comporem o projeto? Foram suficientes 

tais critérios? 

17. Em que momento as instituições escolhidas ficaram sabendo do projeto? Todas participaram das 

tratativas? 

18. Como se deu a dinâmica entre estas gestões? A articulação entre as 11 gestões foi importante para o 

desenvolvimento do projeto? A articulação foi eficaz?  

19. Foi elaborado algum documento contratual entre as instituições, identificando suas responsabilidades? 

20. Quais as principais metas do projeto?  

21. Justificaria a relevância do projeto para: (marque até três opções). 

( ) a população carioca 

( ) estudantes 

( ) políticos  

( ) turistas 

( ) aproximar outras instituições culturais 

( ) cidadania e inclusão 

( ) incentivar outros circuitos histórico-culturais 

( ) funcionários, servidores e prestadores de serviço 

( ) patrocinadores e apoiadores 
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

22. Houve alguma abertura oficial do projeto? Quem esteve presente? Palestrantes participaram? Como 

aconteceu a escolha da programação de abertura? 

23. Qual a maior dificuldade enfrentada no início do projeto? 

24. Qual problemática não conseguiu ser mitigada durante o desenvolvimento da ação? 

 

DO PRODUTO 

25. Qual a finalidade do “Passaporte” ao projeto? Buscou inspiração em algum modelo nacional ou 

internacional?  

26. A escolha do passaporte foi eficaz? Ou faria algum aperfeiçoamento?  

27. A impressão e distribuição dos passaportes foram suficientes para todos os bens culturais? Como foi 

feita a divisão entre eles?  

28. Qual o balanço que o senhor (a) possui sobre o produto “Passaporte”?:  

- Passaportes distribuídos e carimbados em cada instituição: _______ 

- Passaportes carimbados: ________ 

- Passaportes completados “integralmente”: _________ 

 

SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA 

29.Como é realizada a sustentação financeira do projeto? Possui algum patrocinador ou apoiador? Quanto 

custou o projeto em sua primeira fase? 

30.Os investimentos financeiros foram suficientes para o desenvolvimento do projeto? 

 

RESULTADOS ATÉ O MOMENTO 

31. Como poderia caracterizar a aderência dos gestores e dos funcionários ao projeto? 

( )Satisfatória 

( )Insatisfatória 

( )Depende da instituição 

 

32. Qual maior contrapartida do projeto para sua instituição (ALERJ): 

( ) Aumentar a visibilidade de marketing 

( ) Criar maior diálogo com outras instituições do entorno 

( ) Fortalecer-se enquanto instituição museológica 

( ) Aumentar o número de visitantes internos 

( ) Conseguir novos acervos através de doações 

 

33. Quais principais valores acredita ter alcançado com o projeto? (marcar até 3 opções) 

( ) Identidade e pertencimento 

( ) Cultura  

( ) Política 

( ) Cidadania  

( ) Inclusão social 

 

34. Quais pretensões almeja para o projeto Caminhos do Brasil Memória? Possui previsão de retomada? 

 

35. Foi dado algum “feedback” aos gestores culturais do projeto?  

 

36. Daria alguma mensagem para outros museus ou aparelhos culturais que possuem a intenção de se 

unirem em rede com propostas semelhantes? 
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3. ALICERCES PARA A ANÁLISE DIAGNÓSTICA E RECOMENDAÇÕES 

 

O Ciclo de Vida de um projeto consiste nas fases do mesmo 

que, geralmente são sequenciais e que às vezes se 

sobrepõem, cujo nome e número são determinados pelas 

necessidades de gerenciamento e controle da(s) 

organização(ões) envolvidas, a natureza do projeto em si e 

sua área de aplicação. Um ciclo de vida pode ser 

documentado com uma metodologia. 

Guia PMBOK (2009). 

 

 

3.1. Alicerces para a análise 

Para Chagas (2009, p.55), a temática direcionada ao campo dos museus estrutura-se a 

partir das práticas sociais de seleção, organização, salvaguarda e exposição de objetos em um 

espaço determinado, com o intuito de comunicar e exemplificar as narrativas de outros tempos, 

ao inspirar comportamentos e favorecer o desenvolvimento de estudos.  

Dentre os novos enfoques no âmbito dos museus estão os patrimônios cultural, natural e 

ambiental, que passaram a receber maior valorização nas reflexões sobre o cotidiano, a partir de 

ações realizadas pelos indivíduos. Estes aspectos podem ser analisados nas práticas realizadas 

pelos museus comunitários, os ecomuseus e, também, a concepção de museus a céu aberto. 

Intervenções culturais envolvendo a participação social, praticadas no campo 

museológico, podem ter sido resultado de discussões realizadas na Conferência de Santiago do 

Chile (1972): 

 

[...] uma instituição a serviço da sociedade da qual é parte integrante e que possui 

nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência 

das comunidades que ele serve; que ele pode contribuir para o engajamento destas 

comunidades na ação, situado suas atividades em um quadro histórico que permita 

esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-

se nas mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no interior 

de suas respectivas realidades nacionais (ICOM, 1972). 

 

E considerando referência para dimensões posteriores, como o Encontro de Quebec 

(1984), no qual foram legitimados os preceitos do movimento internacional para uma Nova 

Museologia49 (MINOM); e o Encontro de Caracas (1992), que abriu discussões sobre a função 

comunicativa dos museus. A partir de então, percebeu-se o principal ganho dos museus em sua 

 
49Movimento de larga abrangência teórica e metodológica no campo dos museus. Onde se propõe uma nova missão aos 

museus: a de se integrarem à comunidade, presentes na relação entre território, patrimônio e a comunidade. 
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longevidade, isto é, a importância de sua existência, através de maior abertura em direção à 

comunidade, e o entendimento de que ações museológicas poderiam se estender para além dos 

seus limites físicos, sem deixar de atender aos objetivos técnicos de pesquisar, preservar, 

comunicar, expor os patrimônios e os testemunhos do homem.  

Pelos motivos expostos até o momento, a concepção dos museus enquanto espaços 

compromissados não somente com a preservação, mas, sobretudo, com a difusão, educação e 

reflexão entre a sociedade e o patrimônio, merecem maior investimento em estudos sobre 

memória e história, tendo os museus como um dos possíveis pontos de convergência. Assim, 

Pereira (2008, p.1) reforça que:  

 

Os museus são instituições sociais e culturais. Ao preservar indícios das 

memórias propõem chaves de interpretação de realidade sócio histórica. São, 

dessa maneira, instituições testemunhais, cenários convocados: convocantes [...]. 

São dessa maneira, expressões de uma sociedade que nos convoca a testemunhar 

memórias, evidentemente, silenciando ou ignorando tantas outras. (PEREIRA, 

2008, p. 1). 

 

Experiências de ensino e aprendizagem em história são mais bem compreendidos no 

campo das vivências em espaços de memória, por exemplo. Da mesma forma ao entrar numa 

Igreja histórica, repleta de obras de arte, esculturas, pinturas, em nichos e altares, retábulos, e 

pisos trabalhados minuciosamente. Ou ainda num palácio imponente, cuja função originária era 

ostentar o poder através da engenharia e arquitetura. Portanto, alguns destes “lugares de 

memória” (Nora, 1993, p.7-28), outros já adaptados como museus, contribuem para que o 

sujeito tenha conhecimento da atualidade que o circunda, visto que nesses processos existem 

diálogos entre a memória, o presente e o entendimento, mesmo que superficial de seu 

significado, entendido pelo público. Sem o confronto passado/presente será difícil fazer com 

que os indivíduos se identifiquem como sujeitos políticos e cidadãos e participantes da 

construção coletiva da história. 

Com base na importância das instituições culturais históricas do centro do Rio de Janeiro, 

e por que também não dos museus, no sentido de viabilizar práticas de ensino de história, é 

necessário refletir sobre as possibilidades que esses lugares de memória vêm apresentando para 

atender às demandas e características da sociedade contemporânea. Será que somente o 

investimento tecnológico é capaz de suprir a falta de diálogo com as crianças e jovens da 

atualidade? Certamente não. 
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Para a museóloga Fernanda Moro50 (1986), em entrevista à rádio Universitária FM: 

 

O museu tem uma responsabilidade enorme com a humanidade, como 

preservador das tradições e dos bens culturais. [...] Grande parte não só não 

cumpre a sua obrigação de preservadores do patrimônio de maneira física, mas 

também deixam esses patrimônios serem destruídos dentro deles mesmos, eles 

não documentam e nem dinamizam. 

 

As instituições culturais analisados nesse projeto, têm em sua maioria, tentado dialogar 

com seus públicos cada vez mais diversificados e exigentes, tratando-se o fato de o Rio de Janeiro 

oferecer atrações de dezenas de outros aparelhos culturais espalhados pela cidade, além de 

mostras internacionais que causam filas e agendamento de ingresso, junto às bilheterias. 

Entretanto, a luta por buscar cada vez mais públicos, exige um esforço múltiplo, dos gestores 

culturais cada vez maior. Quando os gestores culturais conseguem perceber que o território, junto 

com todo o patrimônio nele existente, pode ser o principal agregador dessas influências, 

oportunizam um propósito dinamizador à comunidade que dela se apropria.  

Na intenção de compreender, portanto, os resultados dos projetos criados pelas 

instituições museológicas, que dialogam diretamente com a comunidade, esta pesquisa mostra-se 

pertinente, ao viabilizar a elaboração de um diagnóstico da gestão do projeto Caminhos do Brasil 

Memória em sua primeira fase de existência, como estudo de caso. O documento é formulado 

como produto final, isto é, um desdobramento da pesquisa, com apresentação de relatório técnico 

e recomendações, fruto dos resultados da pesquisa. 

O documento visa atingir a comunidade de agentes culturais, os responsáveis pela 

elaboração do projeto, bem como todos os gestores que participaram do processo participativo, 

nos primeiros meses de atuação. Além disso, apresenta-se como proposta de esclarecimentos aos 

futuros integrantes, que venham a participar das novas versões do projeto. Outrossim, o produto 

adquire um caráter multiplicador e intangível51, isto é, cujo exemplo pode ser usado e 

compreendido por outras pessoas, não apenas através de estatísticas e valores mensuráveis, mas 

principalmente através de informações, relatos de experiências, além de instruções de caráter 

educativo e elucidativos.  

 
50Fernanda de Camargo Moro (falecida em 2016) foi museóloga e presidente do ICOM Brasil (Comitê Brasileiro do 

Conselho Internacional de Museus). Foi fundadora do Projeto “Rotas” e Projeto “Himalaias”. Pesquisou e trabalhou 

com as rotas do Oriente: no Iêmen, Índia, Palestina, Terra Santa e Egito”. Estudava as experiências de roteiros e 

circuitos de visitação em museus. Criou o Ecomuseu de Itaipu. 
51Entendo por produto intangível, quando ele produz algo além de sua materialidade (como os guias, manuais ou 

livro, por exemplo), isto é, quando assume um caráter de serviço, de benefício através de sua utilização e consumo, 

ou ainda de caráter educativo. 
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O público-alvo beneficiado com a pesquisa serão as pessoas que direta ou indiretamente 

participam do projeto: não só os gestores enquanto agentes, mas, principalmente, a comunidade 

que utilizam os aparelhos culturais que participam do sistema integrado de museus.  

Devido às questões genéricas da pesquisa resolve-se realizar um estudo de caso para 

obter um recorte mais delimitado e atual. Assim, espera-se melhor aprofundamento analítico e 

qualidade dos resultados. Entende-se ainda, que o produto obtido não é exclusivo do objeto 

selecionado, porque certamente, enuncia questões macro, de caráter replicador e adaptável a 

qualquer natureza administrativa, no campo museal. Com isso, espera-se uma relação aplicada a 

todo o país. As propostas desenvolvidas em formato de recomendações técnicas poderão ser 

aplicadas de forma homogênea, ou seja, a todas as instituições participantes simultaneamente. 

Mesmo que cada instituição museal possua sua especificidade, o entendimento geral não impedirá 

sua aplicabilidade.  

Por fim, vale ressaltar outro fator que justifica a relevância do presente diagnóstico, já 

que representa a forma mais apropriada para analisar o objeto, tendo em vista que não foi 

elaborado nenhum produto conclusivo do projeto Caminhos do Brasil Memória, e que tende a se 

transformar num Programa, com iniciativas de abrangências maiores, adaptaveis a outros 

territórios.  

Quanto ao potencial de circulação do produto, o diagnóstico apresenta um desfecho 

prático, utilitário, ou seja, o projeto, em sua primeira fase, é analisado com base em respostas de 

seus gestores e seu idealizador, portanto, fiel às opiniões, fruto das ações e aspirações do projeto 

Caminhos do Brasil Memória. O documento conclusivo traz gráficos, quadros e trechos de 

entrevistas, assim como de inserções de embasamento teórico e prático, graças a experiência de 

gestão da pesquisadora. 

O produto elaborado a partir da pesquisa consiste num trabalho de apresentação 

diagnóstica, isto é, um modelo de relatório conclusivo do objeto escolhido, dando especial 

destaque aos resultados que envolveram o processo de gestão museológica. Para isso, são 

estabelecidas algumas frentes de trabalho: 

 

1) Primeiramente, fez-se necessário, conhecer a realidade, isto é, coletar o máximo de 

informações possíveis sobre o objeto. Nesta fase, são reunidos os dados qualitativos, 

provenientes dos questionários, entrevista, imagens e vídeos. 
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2) Em seguida, na segunda fase, a reunião dos dados coletados e simplificação dos 

resultados. Gráficos e depoimentos extraídos das entrevistas auxiliam esta elaboração e 

visualização. 

3) Na terceira frente de trabalho, procura-se identificar pela análise SWOT/FOFA52 as 

ameaças e oportunidades, de maneira mais assertiva e com o máximo de clareza 

possível, além dos pontos positivos e negativos alcançados com o projeto. 

4) E por fim, na última fase, a definição de um plano de ação, ou recomendações, com 

intuito de solucionar e resolver situações fundamentais à eficácia do projeto. 

 

 

3.2. Aplicação e consolidação da Análise Diagnóstica 

 

Conforme apresentado anteriormente, o produto desenvolvido oferece um 

aprofundamento da pesquisa, portanto, é um produto avaliativo, visando recomendações de 

extrema relevância aos sistemas colaborativos de museus e equipamentos culturais, a partir do 

estudo de caso sobre o projeto Caminhos do Brasil Memória. O diagnóstico, portanto, oferece 

orientações amplas sobre o tema, o que permite que ele sirva de parâmetro aos gestores de museus 

e espaços de cultura do circuito, ou ainda a exemplos futuros, com propósitos semelhantes à rede 

colaborativa museológica. 

A utilização desse produto, com suas recomendações, poderá ser disponibilizada em 

formato impresso ou em plataformas digitais, onde permitirá sua consulta através de 

computadores, tablets, ou até mesmo nos smartphones, o que fará com que todos os gestores 

tenham amplo acesso às informações com mais facilidade e potencial de retransmissão. Além 

disso, espera-se que haja uma oportunidade de apresentação deste diagnóstico através de 

seminário ou workshop à rede participativa dessas instituições museológicas envolvidas, para 

evidenciar todos os índices e resultados adquiridos na fase preliminar do projeto Caminhos do 

Brasil Memória.  

Quanto à aplicação interna do produto, o diagnóstico propõe seu uso prático a cada 

cultura organizacional, aplicado às vivências individuais das instituições culturais que participam 

 
52A análise SWOT, ou análise FOFA, é uma ferramenta que permite mapear os fatores internos e externos que 

interagem de maneira positiva ou negativa de um projeto ou empresa. É composta por quatro quadrantes: Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidade) e Threats (Ameaças). Disponível em: 

https://www.jrmack.com.br/plano-de-marketing-tudo-o-que-voce-precisa-saber.php. Acesso em: 04 out. 2020. 
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do estudo de caso, portanto, sem obrigatoriedade de execução. Entretanto, vale ressaltar que a 

função do diagnóstico é permitir mais eficácia dos projetos museais colaborativos, portanto, a 

vantagem do uso deste roteiro diagnóstico pelas instituições museológicas traduz-se em inovação 

e praticidade, mitigando possíveis riscos ou entraves que impeçam sua viabilidade e eficácia. 

Espera-se que o território envolvido neste projeto possa ser mais beneficiado com o 

diagnóstico apresentado às instituições museológicas, isto é, o potencial agregador dessas 

instituições, somados ao potencial educativo inerentes aos seus acervos, levam reflexos positivos 

à comunidade, com o aumento da satisfação do público, pelos aparelhos culturais, incrementando 

também o turismo do entorno. Desta forma, o projeto agrega valor à região como um todo, 

auxiliando no desenvolvimento social e cultural do centro histórico do Rio de Janeiro.  

Por tudo acima exposto, as vantagens do uso do diagnóstico são garantidas por sua 

inovação, divulgação e autorreflexão, do ponto de vista institucional, por se tratar de um tema 

pouco explorado no campo museal. Portanto, a análise diagnóstica desse estudo de caso sobre o 

modelo carioca Caminhos do Brasil Memória reafirma sua funcionalidade.  

Não é possível pensar em avanço de um projeto cultural destinado aos museus do centro 

histórico do Rio de Janeiro, sem um diagnóstico aprofundado sobre o cenário, em suas 

potencialidades e limitações. Por isso, essa dissertação, em formato de relatório técnico, traz à 

esfera dos museus, uma possibilidade de reflexão e autoanálise dos processos de gestão 

participativa, que incidem sobre o projeto Caminhos do Brasil Memória. A ação multidisciplinar 

nos campos da Estatística, Geografia, História, Antropologia, Sociologia e Pedagogia, auxiliam a 

Museologia nas compreensões e interpretações dos dados qualitativos reunidos durante a 

pesquisa. Entretanto, é no campo dos museus, especificamente, da gestão museológica, que se 

concentra a maior ilustração deste propósito.  

A investigação do projeto Caminhos do Brasil Memória, segundo a ótica dos gestores, 

se deu após a sua conclusão, isto é, no período de aproximadamente dez meses após a interrupção, 

o que permite dizer que foi impossível reunir qualquer informação durante a fase de 

desenvolvimento dele. Fator que explica, portanto, o distanciamento, neste momento, da análise 

diagnóstica sobre a apreciação do público frequentador desse projeto.  

A elaboração do questionário destinado aos gestores obedece ao caráter investigativo da 

pesquisadora mediante as lacunas que se apresentam para compreender o grau de adesão de cada 

instituição cultural, além de pesquisar os pontos positivos e negativos individuais e coletivos do 

Caminhos do Brasil Memória.  

A análise diagnóstica prioriza o diálogo entre a entrevista individual realizada on-line, 
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pela Plataforma Zoom, direcionada ao idealizador e produtor cultural, Nelson Freitas, e as 

reflexões dos demais gestores institucionais, durante o preenchimento dos questionários na 

plataforma Google Forms. Em relação à entrevista: foi criada uma divisão por blocos temáticos 

para anunciarem os assuntos e facilitar a leitura, no momento interpretativo das questões. Foi 

procurado cautela na escolha das questões, para oferecer conforto e segurança aos respondentes, 

evitando-se constrangimentos desnecessários; contudo, sem interferir no objetivo desta pesquisa, 

ou seja, de analisar criticamente os envolvimentos, participações e aderências dos gestores no 

projeto. A intenção do questionário não almeja interferir no relacionamento interpessoal dos 

gestores, pelo contrário, propõe contribuir com maior aliança e diálogo aberto entre todas as 

coordenações participantes do projeto Caminhos do Brasil Memória. 

O fato de os formulários terem sido transmitidos on-line gerou um desafio: não se sabia, 

inicialmente, o grau de interesse dos profissionais em responder aos questionários, em meio a 

tantas dificuldades, principalmente, no período de grande incidência de novos casos de infecção, 

com a pandemia do Covid-19. Por isso, foram pensadas as limitações de acesso, em decorrência 

da utilização da plataforma Google Forms ou ao tempo individual insuficiente para responder à 

pesquisa, o que poderia acarretar prejuízo das análises.  

Por outro lado, acreditava-se na expectativa dos gestores, por desejarem uma 

oportunidade de serem ouvidos diante de tantos questionamentos da pesquisadora, oferecendo 

suas opiniões e servindo de estudo acadêmico em nível de Mestrado, sobre o tema que focaliza as 

gestões museológicas em suas conectividades. Nessa fase de coleta de dados, a intenção era atingir 

o maior número possível de coordenadores respondentes, dentro do universo das onze instituições 

participantes.  

Vale ressaltar que, no Brasil, não se possui um estudo aprofundado atualizado sobre o 

universo de profissionais que atuam em museus brasileiros, tampouco de seus envolvimentos 

colaborativos. A última análise foi publicada através dos Museus em Números53, lançado 2011, 

pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Portanto, o trabalho é uma análise em primeira 

instância, dos processos de gestão a partir da condução dos protagonistas das instituições culturais 

que participam do projeto Caminhos do Brasil Memória. Assim, ao observar os resultados, é 

fundamental perceber o perfil dos respondentes, suas especificidades e áreas de atuação 

profissionais.  

 
53Esta publicação foi criada a partir do convênio entre o MinC e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2004, cujo fundamental objetivo foi desenvolver uma base consistente de informações sobre o setor 

cultural no país. Ver mais informações em Referências Bibliográficas. 
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Abaixo, apresenta-se uma amostra dos protagonistas que contribuíram para esta 

avaliação diagnóstica: 

 

Quadro 9 – Apresentação do perfil profissional dos gestores/coordenadores que contribuíram para a fase 

de coleta dados do projeto: 

Gestor / 

Colaborador 
Instituição Apresentação pessoal 

Nelson Freitas 
Palácio 

Tiradentes 

Idealizador do projeto Caminhos do Brasil Memória. 

Músico (violonista), compositor, produtor cultural e empresário. A 

experiência com produção cultural iniciou-se em 1980. Estudou teoria e 

violão na Escola de Música Villa-Lobos. 

Já se apresentou e produziu dezenas de shows musicais e festivais de 

artes e leitura com a participação de renomados artistas do cenário 

musical nacional e de novos artistas, além de já ter dirigido cinco 

produções fonográficas e editado cinco livros. Em 2018 lançou seu 

primeiro CD, Água Grande. 

Como dirigente público, foi Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

de Nova Iguaçu (2003 / 2004); membro titular do Conselho Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro (2005 / 2006); Presidente da FUNARJ em 

2018; e atualmente é Diretor de Cultura da ALERJ. 

Clara Paulino MIS 

Formação em História. Mestranda em Museologia e Patrimônio. Possui 

experiência na área de Patrimônio Cultural e Museus. Trabalhou em 

Municípios do interior do Estado, desenvolvendo trabalhos voltados 

inventariação e preservação do patrimônio móvel e integrado, material e 

imaterial, realizando desde pesquisa e elaboração de projetos de 

conservação, adequação de espaços, para sua utilização como 

equipamento cultural. Atuou entre os anos de 2013 e 2016, como Chefe 

de Divisão/Gabinete da Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro, 

lidando diretamente com as questões administrativas e de supervisão de 

projetos ligados a preservação de acervos, da memória, do patrimônio 

material, com ênfase no ferroviário, a Educação Patrimonial e a ações de 

difusão e fomento. Foi Superintendente de Museus da Secretaria de 

Cultura do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2017 e 2018. No 

início de 2019, assumiu a presidência da Fundação Museu da Imagem e 

do Som (MIS), permanecendo até janeiro de 2021. Atualmente, é 

Presidente da Fundação do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Ednor Medeiros de 

Souza Filho 
CCC 

Graduação em Administração, Administração Postal, Ciências. Pós-

Graduação em Estratégia Empresarial, Gestão de Recursos Humanos e 

Tecnologia de Gestão em Saúde. Desde 5/7/2017 atua como Gerente do 

Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro. 

José Roberto Scheer INCAER 

Atua há 54 anos como Oficial Aviador, da Força Aérea Brasileira. Como 

experiência profissional, dentre outras funções, foi instrutor de voo na 

formação de Pilotos de Ataque, Comandante do Corpo de Alunos do 

Centro de Instrução Especializada, Chefe do Curso de Preparação de 

Instrutores, Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior, Instrutor 

da Academia de Guerra Aérea da Força Aérea do Equador, Comandante 

do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica e Comandante da 

Escola de Especialistas de Aeronáutica. Devido à experiência de 17 anos 

na área de ensino, foi convidado a gerenciar a implantação do Sistema 

de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da Aeronáutica 

(SISCULT), em 2010, e atua há 11 anos Como Diretor Cultural do 

INCAER. 
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Patrícia Miquilini 

Gomes 
MN 

Graduação em Museologia pela Uni-Rio. Pós- Graduação em Gestão e 

Conservação de Bens Culturais. Mestrado em Museologia e Patrimônio 

(Uni-Rio). Museóloga Militar da Marinha do Brasil onde, desde 2008 

exerce a função de Chefe do Departamento de Museologia da Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). 

Rita de Cássia Paula 

Pereira 
ISCM 

Formação História e Direito. Mestre em Ciências Sociais e Jurídicas. 

Experiência profissional em pesquisa e em gestão cultural. Foi 

Supervisora de projetos na Memória Brasil Projetos Culturais, no 

Arquivo Histórico do Exército. Nos últimos seis anos coordena a Gestão 

Cultural da Irmandade da Santa Cruz dos Militares. Colabora com o 

Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial da Cultura, na emissão 

de pareceres técnicos para projetos culturais apresentados ao PRONAC, 

desde 2015. 

Sérgio Ricardo Von 

Sydow 
CCMJ 

Formação em Direito, com especializações em: Direito da 

Administração Pública, Psicopedagogia Institucional, Gestão da 

Qualidade e Gestão de Projetos. Cursando, atualmente, o bacharelado em 

História. 

Vânia Drummond 

Bonelli 
MHN 

Graduação em Pedagogia e pós-graduação em Administração Pública, 

especializou-se em administração e gestão cultural, participando de 

inúmeros cursos e palestras sobre promoção e divulgação de eventos, 

gestão e capacitação de recursos humanos, além de programas de 

qualidade e excelência. 

Ocupou cargos executivos nas esferas municipal, estadual e federal em 

áreas de Assessoria, Planejamento e Gestão, Coordenação de Projetos, 

além de Consultoria Técnica no Museu da República, Fundação 

Nacional de Artes -FUNARTE, Fundação Biblioteca Nacional, 

Secretarias Estadual e Municipal de Cultura. 

Na Fundação Biblioteca Nacional coordenou projetos de incentivo a 

ações culturais, nacionais e internacionais, como o 22º Salão do Livro 

em Paris e o Encontro de Representantes do Centro para o Fomento do 

Livro na América Latina e Caribe-CERLALC, no Rio de Janeiro. 

Na Secretária Municipal de Cultura, foi responsável pela política de ação 

cultural implantada na Cidade do Rio de Janeiro: a democratização do 

acesso a bens e serviços culturais e a revitalização de espaços destinados 

à atividades culturais. 

Enquanto Subsecretária Geral de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, 

coordenou o Plano Estadual de Cultura, priorizando programas e 

projetos voltados para políticas socioculturais locais. Na Coordenação 

Adjunta de Projetos Sociais/Casa Civil do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, exerceu a Vice-Presidência do Riosolidário, organização social 

com a missão de incentivar ações para a população vulnerável. Em 2016, 

foi Coordenadora Técnica do MHN. Atualmente, é Diretora Interina do 

Museu Histórico Nacional. 

Sueli A. Voltarelli CCBB Não forneceu dados para a pesquisa. 

Helena Severo CFB Não forneceu dados para a pesquisa. 

Cláudia Werneck Paço Imperial Não forneceu dados para a pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após a apresentação do quadro acima (Quadro 9), percebe-se grande diversidade de áreas 

de atuação dos profissionais gestores participantes do projeto Caminhos do Brasil Memória. Tal 

análise é reforçada pelo caráter multidisciplinar de cada instituição cultural, como foi identificado 

no Capítulo 1, dessa dissertação. Ou seja, o perfil profissional de cada gestor dialoga com sua 

instituição correspondente, facilitando a administração e identificando as necessidades e 

potencialidades de cada uma delas.  

Ainda sobre os questionários, foi necessário restringir a quantidade de opções a serem 

marcadas em algumas perguntas, com o intuito de diminuir o índice de abrangência das respostas 

e aprofundar o nível de reconhecimento de cada gestor sobre a sua instituição cultural 

correspondente. 

 

 

3.3. Apresentação e Objetivos do Diagnóstico 

A pesquisa oferece não somente um relatório sobre o projeto que articula onze 

instituições culturais, unidas pelo seu território, o centro histórico do Rio de Janeiro, mas também 

aponta caminhos de compreensão do ponto de vista da gestão entre todas as instituições 

envolvidas. O diagnóstico estimula o desenvolvimento e aprimoramento dessas ações 

participativas envolvendo instituições museológicas em prol do desenvolvimento social e urbano 

de uma cidade. Neste sentido, apresentam-se reflexões sobre estas realidades, apontando 

tendências possíveis para o futuro, na perspectiva de continuidade do projeto, interrompido, pela 

pandemia de 2020, cuja interrupção permanece até os dias atuais.  

Os resultados da pesquisa foram analisados considerando: 

 

a) Conhecer e dar voz às opiniões dos profissionais protagonistas do projeto. 

b) Fornecer a todos os profissionais envolvidos a oportunidade de reflexão e conhecimento 

sobre as demais gestões, auxiliando na tomada de novas decisões e permitindo ainda mais 

o estreitamento entre os gestores. 

c) Inspirar novas ações conjuntas e apontar tendências para suas equipes, a partir das ideias 

e experiências compartilhadas. 

d) Fornecer informações e recomendações a atuações futuras na continuidade do projeto, 

previsto para retomada no segundo semestre de 2021, além de ampliação para novos 
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circuitos, segundo declaração do idealizador do projeto, em entrevista à pesquisadora54, 

há expectativa de novos percursos, como: Circuitos Igrejas Históricas, São Cristóvão 

Imperial e Centro Histórico da República do Brasil. 

 

O diagnóstico apresenta-se a seguir, com base na análise do total de seis (6) blocos ou 

subtemas do Formulário e questionário, distribuídos aos gestores das instituições museológicas. 

Durante a apresentação dos subtemas são apresentados quadros, gráficos e trechos das entrevistas, 

de maneira elucidativa e interpretativa. Os gráficos apresentados a seguir em escala percentual, 

foram gerados automaticamente pela Plataforma do Google Forms, o que permitiu à pesquisadora 

incluir a numeração equivalente ao universo pesquisado, ou seja, referente aos dados coletados 

dos sete (7) respondentes. Isto permite a formulação de recomendações preliminares, no final 

deste primeiro diagnóstico:  

 

3.3.1. Diagnóstico: PERFIL SOCIOPROFISSIONAL 

A pesquisa contou com a participação de oito profissionais que atuam direta ou 

indiretamente na gestão das instituições culturais participantes do projeto, desse total, encontra-

se o próprio idealizador do projeto, o subdiretor cultural do Palácio Tiradentes Nelson Freitas, 

que não pôde responder ao questionário, devido à necessidade de isolar sua interpretação sobre 

os desdobramentos do projeto Caminhos do Brasil Memória, devido a sua posição de 

protagonismo e liderança, para o estudo de caso. Entretanto, o diretor cultural Nelson Freitas, 

respondeu a perguntas em formato de entrevista. Desse modo, reitera-se que o total de 

respondentes do projeto foi de oito coordenadores, isto é, apenas três diretores não participaram 

da pesquisa sobre a primeira fase do projeto, (rever Quadro 9); do total das onze instituições 

convidadas. Sobre o nível de aderência da participação dos coordenadores à pesquisa, entende-se 

que a maioria acredita na relevância da compreensão dos dados gerados e das contribuições 

futuras do diagnóstico à continuidade e à melhor eficácia do projeto. Este fato pode ser 

comprovado no Apêndice C, no final desta dissertação.   

Em momento de extrema instabilidade global, devido à pandemia do Covid-19, percebe-

se um agravamento da crise organizacional do setor cultural, afetando diretamente os museus e 

centros culturais. Isso pode ser analisado, quando se percebe que os fatores tempo e lugar, de 

todos os profissionais ficaram desestabilizados e desarticulados, mediante dados do ICOM-BR, 

 
54Informação de Nelson Freitas, durante a entrevista à pesquisadora, no dia 12/11/2020. O trecho encontra-se 

localizado, no Apêndice A, desta dissertação, em 43min.37s. 
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no “Sumário Executivo – Desafios em tempos de Covid-19” (2020, Ciclo 1, p. 13), relatório 

realizado com museus de todo o país, durante a pandemia. Em relação às condições de trabalho, 

os resultados do ICOM mostram que 13,7% alterou sua dinâmica de trabalho, principalmente na 

falta de infraestrutura e equipamentos inadequados em casa para desenvolverem as atividades 

remotamente; além disso, 20% não se sentem motivados com os recursos virtuais 

disponibilizados; 24% afirma ser difícil conciliar trabalho profissional em ambiente doméstico; 

26% consideram que não foram devidamente orientados pelas instâncias superiores de 

administração e gestão; e, no entanto, 15,5% se sentem mais cobrados e exigidos para o 

cumprimento das tarefas. 

Ou seja, diante dos dados apresentados acima, os profissionais envolvidos como 

protagonistas das instituições culturais precisaram reorganizar seus trabalhos e horários em 

modelo de home office55, além de delegarem ações e orientações a toda equipe, adequados ao 

novo ritmo e ambiente de trabalho. Em muitos casos, levou-se à reestruturação de equipes inteiras. 

No relatório do ICOM, mais de 19,6% dos respondentes em território nacional, foram demitidos 

ou tiveram seus cargos suspensos. A pesquisa não isolou os respondentes no setor de gestão ou 

administração, entretanto, apurou que 17,7% dos entrevistados exerciam cargo de “gestão geral 

ou direção”, termo utilizado na pesquisa. No caso específico dessa pesquisa, o total de 

profissionais que se comprometeram com o fornecimento de dados, demonstrou um índice muito 

acima do esperado pela pesquisadora. Principalmente, se tratando de grande responsabilidade a 

que estavam submetidos, individualmente, em suas instituições culturais. Os responsáveis pela 

alta-adesão desta pesquisa ocupavam, no momento de resposta ao questionário, aos cargos de: 

- Subdiretor 

- Coordenadora de Gestão Cultural 

- Gerente de Atividade 

- Chefe do Departamento de Museologia 

- Diretor 

- Diretor Interino 

- Presidente 

- Diretor Cultural 

Segundo os dados acima, mais da metade deles, o total de 5 profissionais trabalhava nas 

instituições museológicas num período de 2- 10 anos, no momento dos esclarecimentos ao 

 
55Termo empregado para caracterizar ao trabalho desenvolvido no interior dos lares dos profissionais, usado 

principalmente no período da pandemia. 
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questionário. 01 profissional trabalhava de 10-15 anos na instituição, conforme o gráfico abaixo 

(ver Gráfico 1). E 01 respondente trabalhava há mais de 15 anos na mesma instituição cultural. 

Isto quer dizer, que apenas 01 diretor ou coordenador trabalhava há menos de um ano na 

instituição. Esse esclarecimento traz uma conclusão assertiva aos dados do projeto, isto é, 

afortunadamente, os respondentes, escolhidos por cada diretor, possuíam autoridade e 

reconhecimento a respeito da identidade institucional, à qual estavam ligados, no momento em 

que participaram da pesquisa, o que diminui, portanto, a possibilidade de haver equívocos ou 

imprecisões sobre as respostas do Formulário digital proposto. 

Um dado curioso é que no relatório do ICOM de 2020, a apuração mais recente de dados 

estatísticos existente, é que 29% dos profissionais trabalhavam de 6 a 10 anos no setor museal, 

representando a maior parcela dos entrevistados. Proporção igualmente encontrada na presente 

análise do Caminhos do Brasil Memória. 

A partir deste momento, apresenta-se uma sequência de gráficos extraídos da análise dos 

formulários. Esses gráficos foram gerados automaticamente, através de dados quantitativos 

expressos em porcentagem. Entretanto, a pesquisadora transformou os dados estatísticos em 

numeração exata, isto é, precisamente fiel ao número de respondentes e participantes da pesquisa, 

já que o universo total de participantes foi apenas 7 gestores. Solicita-se, portanto, que sejam 

levados em consideração a numeração exata, correspondendo ao número de opções marcadas no 

formulário, e não seus índices expressos em percentual (%). Abaixo, encontra-se o Gráfico 1, que 

demonstra o tempo do gestor na instituição: 

 

Gráfico 1 – Indicação do tempo de trabalho na instituição: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

1 

1 

2 
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Dando-se continuidade à interpretação dos campos de atuação dos protagonistas das 

instituições culturais participantes do projeto Caminhos do Brasil Memória, identifica-se a 

diversidade dos profissionais nas áreas de Administração, Analista Judiciário, Militar, Museólogo 

e Historiador (ver Gráfico 2). Isto já era preanunciado, tendo em vista aos variados temas e 

categorias de abordagem das instituições museológicas participantes do projeto. No entanto, 

percebe-se, que a área de História foi indicada mais de uma vez no grupo, acompanhando o índice 

do Museus em Números (2011. p.76) publicado pelo IBRAM, mediante a aferição do Cadastro 

Nacional de Museus realizado no ano precedente, de 2010. Na época, em todo o território 

nacional, os museus de História correspondiam a 67,5% de todo o país. E, conforme fora 

mencionado no capítulo 1 dessa dissertação, os museus de História, nesse projeto, também 

aparecem em maior número. 

 

Gráfico 2 – Indicação das profissões: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Analisando, ainda, comparativamente, os Museus em Números (2011. p.138), a 

especialidade mais numerosa nos museus brasileiros, abaixo dos cargos administrativos, era a 

função do Historiador (contabilizando o total de 859 profissionais), seguidos dos Museólogos (o 

total de 477) e do Arquivista (301 profissionais no total). O que também reafirma os dados 

encontrados na presente pesquisa. Na pesquisa, dois (2) gestores responderam à profissão de 

Historiadores, enquanto os demais, apareceram apenas uma vez. 

 

3.3.2. Diagnóstico: CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Durante a entrevista com o idealizador do projeto, Nelson Freitas, realizada no dia doze 
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de novembro de 2020, tomou-se conhecimento sobre os detalhes da concepção do projeto, objeto 

desta pesquisa. Inicialmente, o diretor cultural do Palácio Tiradentes, teve a iniciativa de procurar 

o diretor do Museu Histórico Nacional, Paulo Knauss, para fazer uma “primeira reunião”, termo 

usado pelo entrevistado, sugerindo uma “sondagem”56, na expectativa de consultá-lo se haveria 

interesse da instituição museológica, de valor expressivo no território, a participar da integração 

às demais instituições culturais do entorno. O encontro culminou em grande “inspiração”57, tendo 

recebido aprovação imediata do diretor do MHN, o que permitiu ao diretor cultural Nelson Freitas, 

dar início às primeiras ações que desencadearam o projeto Caminhos do Brasil Memória. 

Segundo o diretor cultural do Palácio Tiradentes, decorridos três ou quatro dias do 

primeiro encontro com o diretor do MHN, Freitas entregou o projeto “praticamente pronto”, 

inclusive com a escolha do nome, a seus chefes imediatos da ALERJ. Em seguida, continuou as 

negociações internas que visavam a realização e ampliação a outras instituições culturais. Essas 

negociações internas, ao qual se refere o entrevistado, forneceram, subsídios para fortalecimento 

do projeto e, também, ao conhecimento das limitações de cunho político e administrativos, como 

foi o caso informado por Freitas, sobre o plano de comunicação: 

 

O problema que ainda não conseguimos resolver é do nosso plano de 

comunicação, que possui limitações do ponto de vista prático. A ALERJ, por 

exemplo, não pode fazer um plano de comunicação que não seja de utilidade 

pública e este é um projeto de cultura, não somos do executivo. Então, existe um 

“conflito”, porque somos, do ponto de vista da articulação do Palácio Tiradentes, 

os meios, realizadores. Não somos do executivo, mas exercemos a função 

realizadora. Do ponto de vista prático, processual isso é um problema, por 

exemplo: quando eu consegui apoio da “TV Globo” para veicular o comercial 

de divulgação do “Caminhos do Brasil Memória”, de imediato, tanto a 

comunicação quanto a diretoria-geral me disseram “você não pode fazer isso, 

porque pode criar um problema gravíssimo de improbidade administrativa para 

o presidente”, então, conversei com a emissora. Respondi: “a peça de 

comunicação já está aprovada pela procuradoria da ALERJ, porque ela é 

decorrente de apoio da ‘TV Globo’, não estamos pagando, antes de enviar para 

vocês, aprovei com a procuradoria geral. (Nelson Freitas, em entrevista à 

pesquisadora, 12 nov. 2020, 11:19 min.). 

 

A primeira reunião do projeto, que reuniu os demais integrantes das instituições culturais 

foi realizada no dia doze de abril de 2019, na biblioteca do Palácio Tiradentes, às 15 horas. A 

análise da Ata da primeira reunião (reproduzida nos apêndices desta dissertação) é de extrema 

 
56Mediante a interpretação durante a entrevista. Baseada na ideia de ter procurado o museu com maior “pujança e 

representatividade museológica”, expressão usada pelo Nelson Freitas durante entrevista à pesquisadora (grifo 

nosso). 
57Grifo da autora, mediante a ideia de o entrevistado ter elaborado rapidamente o título e a ideia principal do projeto, 

em apenas três ou quatro dias. 
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relevância para o diagnóstico, na medida em que apresenta os interesses iniciais de todos os 

gestores para se inserirem ao projeto. Além disso, no documento, se esclarecem as múltiplas 

justificativas para a aderência das instituições culturais ao projeto de ação museológica integrada, 

questionamento importante que justificou o interesse pela investigação desse objeto. 

Segundo a Ata da primeira reunião com os gestores, estiveram presentes o Subdiretor 

Geral de cultura da ALERJ, Nelson Freitas; Paulo Knauss e Vânia Bonelli, Diretor e 

Coordenadora Técnica do Museu Histórico Nacional, respectivamente; Sérgio Ricardo, Diretor 

do Museu da Justiça; e, Patrícia Miquilini, Museóloga militar do Museu Naval. A ausência da 

Diretora do Paço Imperial, Claudia Werneck foi justificada, entretanto, reiterou sua presença nas 

próximas ações do grupo. O documento registra as principais demandas dos gestores, que visam 

ampliar a visitação museológica durante os finais de semana, no Centro da Cidade do Rio de 

Janeiro, especificamente na área compreendida próxima à Praça XV, elo urbano (grifo nosso) de 

aproximação das instituições culturais. Foi reforçado, pelo grupo, que o projeto contribui numa 

ação “vigorosa da cultura, da formação humana, a favor da ampliação da geração de renda, 

emprego e, por conseguinte, de desenvolvimento sustentável para o Estado do Rio de Janeiro”58. 

O título do projeto (ver Gráfico 3), conforme visualização abaixo, também foi de grande aceitação, 

por toda a comissão organizadora e implementadora do projeto, termo usado na Ata da 1ª reunião 

com os gestores, de 12/04/2019 , do subitem 1.1 do primeiro capítulo desta dissertação.  

 

Gráfico 3 – A adequação do título: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

 

 
58Trecho extraído da Ata da 1ª Reunião com os gestores do projeto Caminhos do Brasil Memória, realizada no dia 

12/04/2019. Ver no Anexo 1 o documento na íntegra. Documento cedido pela equipe organizadora do projeto. 

7 
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Abaixo, apresenta-se a imagem que ilustra a biblioteca do Palácio Tiradentes, durante a 

primeira reunião de gestores do Projeto Caminhos do Brasil Memória, onde constam os gestores 

supra mencionados (ver Imagem 31). 

 

Imagem 31 – Imagem da primeira reunião no Palácio Tiradentes: 

 
Legenda: Na sequência, aparecem na imagem (da esquerda para direita), Sérgio Sydow, Fernando Ebert, Márica 

Ahouagi, Leonardo Guimarães (em pé), Nelson Freitas (em pé), Paulo Knauss, Vânia Bonelli, Patrícia Miquilini. 

 

Uma forma de elucidar a participação dos gestores na fase de concepção e elaboração do 

projeto, pode ser demonstrada abaixo, segundo suas respostas, (ver Gráfico 4), mas não garantem 

somente por esta análise, o nível de aderência das ações desenvolvidas em suas instituições; e, 

sobretudo, nas ações desenvolvidas em conjunto. Para seu criador, Nelson Freitas, durante 

entrevista à pesquisadora, houve articulação, desde o início, de “quase todos” os integrantes. Na 

primeira Ata de reunião, conforme já fora apresentada, apenas uma instituição não pôde 

comparecer. Elucida-se que, nesta fase de concepção e elaboração de um projeto de museus em 

rede, é fundamental a aderência de todas as gestões, ou seus representantes para traçar diretrizes 

e reconhecer as aspirações individuais das instituições. Nos encontros presenciais entre os 

aparelhos culturais do Caminhos do Brasil Memória, foram se reconhecendo os objetivos comuns, 

bem como outros específicos de seus aparelhos culturais, como é o caso, do próprio Palácio 

Tiradentes, que objetiva, também firmar-se enquanto instituição museológica permanente. A 

exemplo do Palácio, pode-se dizer que outras instituições podem ter se beneficiado com a 

participação nesse sistema integrado de museus, na medida em que alavancou o projeto do Centro 
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Cultural da Força Aérea Brasileira (CCFAB). Coincidência ou não, percebeu-se um estímulo para 

firmar o INCAER enquanto instituição museológica.   

 

Gráfico 4 – Sobre os debates: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Ainda sobre a primeira reunião de gestores, foram enumerados demandas das instituições 

(ver Quadro 10), que apontam os principais objetivos e interesses comuns, iniciais, da parceria 

interinstitucional, expostos no quadro abaixo, a saber: 

 

Quadro 10 – Apresentação das demandas levantadas em conjunto: 

Objetivos das demandas apresentadas na 1ª Reunião de gestores: 

A) Padronizar a acessibilidade nas calçadas do entorno dos respectivos museus 

B) Melhorar a mobilidade urbana, com vistas a criar vagas para veículos de passeio e ônibus no Centro da 

Cidade, fundamentalmente, nos locais próximos aos museus que compõem o projeto 

C) Realizar um Plano de Comunicação eficiente, com capacidade de produzir encantamento 

D) Informar à população a programação dos equipamentos culturais reunidos no projeto por meio de mídia 

comercial e espontânea, impressa e eletrônica 

E) Implementar um projeto de sinalização turística, com vistas a deixar os visitantes seguros de como chegar 

para fazer o circuito histórico nos referidos museus 

F) Contar com a presença proativa dos efetivos de segurança dos governos municipal e estadual 

G) Produzir atividades artístico-culturais em conjunto e/ou de forma individual, para ampliar o valor do projeto 

H) Criar uma visita guiada para conduzir o visitante ao Circuito Histórico dos museus 

Legenda: Representação dos principais objetivos enumerados pelos gestores. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4 

1 

1 
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Após a apresentação inicial dos principais objetivos enumerados pelos gestores culturais 

do projeto, conclui-se que, segundo o gráfico abaixo (ver Gráfico 5), extraído a partir do resultado 

da aplicação do questionário, quase todos os respondentes confirmam o objetivo geral do projeto, 

ou seja, de promover uma ação cultural no centro histórico do Rio de Janeiro, no entorno da Praça 

XV. Assim como é confirmado o objetivo inicial do projeto em estimular a visitação de todos os 

espaços culturais do circuito museológico. É relevante apresentar, que através do gráfico, apenas 

um dos sete gestores, afirma o objetivo do projeto de: fortalecer um trabalho conjunto e integrado, 

ou seja, onde a integração fortalece as instituições culturais parceiras, visando o enaltecimento do 

espírito de conjunto e de trocas, prevalecendo o espírito de união aos dados estatísticos individuais 

de visitação e procura do público. 

 

Gráfico 5 – Os objetivos: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas 

 

Segundo o gráfico acima, dentre as respostas selecionadas para identificar o propósito 

do projeto, os gestores qualificam, ainda, como objetivo geral: criar uma opção educativa mais 

atraente ao público e criar um atrativo turístico na cidade. De acordo com a primeira Ata da 

reunião, foi reforçado que o projeto possui uma influência sobre o turismo cultural, além de 

potencial econômico, levando-se em consideração outros exemplos internacionais, como no caso 

espanhol, exemplificado em entrevista à ALERJ Notícias59, pelo fundador do projeto. É relevante 

salientar, que a diversidade das respostas varia graças aos diferentes campos de atuação dos 

gestores, já anteriormente citados nesta pesquisa. Por exemplo, o Centro de Referência de 

 
59A exemplificação foi extraída da entrevista à ALERJ Notícias. Disponível em: https://youtu.be/JuCDxEmWdto? 

t=11. Acesso em: 10 set. 2020. 
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Educação Museal (CREM), encontra-se sediado no Museu Histórico Nacional, assim como 

outros exemplos de projetos que visam grande responsabilidade educativa, como nos museus: 

Museu Naval, no Centro Cultural dos Correios e no Museu da Justiça. Portanto, demonstra-se que 

a maioria dos gestores qualificam o projeto como turístico e educativo. Isso reforça a importância 

dos museus e centros culturais como agentes de desenvolvimento social da população, integrados 

à atividade educativa. 

Um diagnóstico elaborado em 1958 por Georges-Henri Rivière60, primeiro diretor do 

ICOM e museólogo francês, em conclusão a um seminário regional de estudos da UNESCO sobre 

o papel educativo dos museus, realizado no Rio de Janeiro, apontava, entre outras coisas: “O 

museu pode aportar à educação uma contribuição de primeira ordem. A importância de seu papel 

[...] não cessa de crescer” (RIVIÈRE, 1958, p. 23). O documento admite, ainda, a existência de 

uma apresentação ecológica, entendida como integral das exposições, método defendido, naquela 

época, por Rivière, como alternativa para melhor comunicação com os públicos, tanto nos museus 

tradicionais como nos parques naturais e nos museus a céu aberto: “Considerada sob o ponto de 

vista educativo, a apresentação ecológica é a mais atraente e espetacular, e, portanto, a mais 

facilmente assimilável” (RIVIÈRE, 1958, p. 23). Rivière defendia, naquele época ainda, a criação 

de museus para jovens e de museus escolares; as exposições polivalentes; os clubes de amigos; a 

incorporação de recursos multimídia e a mediação educativa nas exposições; além de sugerir 

alternativas para a ação educativa de base, em comunidades carentes”. (RIVIÈRE, 1958, p. 34-

37). Hoje, esses conceitos são encontrados mais facilmente nos museus de Favela, nos museus de 

Percurso, nos museus das Remoções, nos museus Comunitários ou Ecomuseus, por exemplo. 

Na década de 1970, há quase cinquenta anos atrás, durante a 9ª Conferência Geral de 

Museus, realizada em Grenoble, na França, em 10 de setembro de 1971; portanto, antes da Mesa 

Redonda de Santiago, de 1972, já afirmava, em sua Resolução n. 1, que: “Os museus devem estar, 

antes de tudo, a serviço de toda a humanidade”; e que “A principal meta dos museus é a educação 

e a transmissão de informação e do conhecimento, por todos os meios disponíveis”. 

Recomendava-se, ainda, que os museus aceitassem o fato de que a sociedade estava em constante 

mudança, levando ao questionamento do conceito tradicional de Museu, da época. 

A Conferência Geral da UNESCO, em 1972, adotou a sua Convenção para a Proteção 

do Patrimônio Natural e Cultural, também nomeada Convenção do Patrimônio Mundial, ou 

simplesmente Convenção (UNESCO, 1972). Segundo Scheiner (2012, p. 22), “o ano de 1972 foi 

 
60George Henri Rivière foi um museólogo francês, o primeiro Diretor do Conselho Internacional de Museus (ICOM), 

cargo que exerceu no período de 1946 a 1962. Considerado o fundador da museologia. 
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atravessado por discussões sobre a temática da responsabilidade dos governos e das agências 

promotoras do desenvolvimento sobre o bem estar da sociedade humana, em todas as dimensões 

da sua relação com o real”. Portanto, o debate sobre a ação dos museus foi desenvolvido em 

sintonia com esses movimentos e diretrizes; e que a Mesa Redonda de Santiago, evento 

organizado pelo ICOM e pela UNESCO, no mesmo ano, adaptou essas premissas ao âmbito da 

Museologia, elaborando o conceito de Museu Integral e recomendando: 

 

uma percepção integrada da relação entre os museus e as realidades sociais, 

econômicas e políticas dos museus latino-americanos. Cabe ainda acrescentar 

que a Conferência de Santiago não se originou de nenhum movimento de base, 

mas sim de uma tomada de posição da UNESCO e do ICOM com relação aos 

museus da América Latina – cuja situação já havia sido, desde 1958, 

diagnosticada pelo próprio ICOM no diagnóstico elaborado em 1958 por 

Georges-Henri Rivière, em conclusão a um seminário regional de estudos da 

UNESCO sobre o papel educativo dos museus, realizado no Rio de Janeiro. O 

documento de Santiago ensinou ao mundo que é a partir de seus profissionais 

que os museus devem se abrir para a sociedade. O campo deve se estruturar, na 

teoria e na prática, pela defesa de ideias comuns e pela atuação integrada de 

profissionais adequadamente qualificados, com propostas éticas definidas junto 

ao corpo social. (SCHEINER, 2012, p. 22). 

 

O exemplo acima mencionado por Scheiner elucida a relevância do projeto Caminhos do 

Brasil Memória, sob a análise de gestão, objeto dessa pesquisa. E que devido ao período de crise, 

agravado pela pandemia, toma representatividade e utilidade no campo dos museus, ou seja, os 

sistemas integrados de museus podem e devem ser o caminho de fortalecimento, diálogo e 

parceria com a comunidade, um caminho de reaquecimento dos museus, após o lockdown61 das 

instituições museológicas. Essas aproximações museológicas estimulam maior análise de si, 

conhecimento sobre o outro e maior precisão dos objetivos e metas a serem alcançados. 

Abaixo, é apresentado o gráfico (ver Gráfico 6) que ilustra a percepção dos gestores sobre 

a tipologia da ação cultural criada pela ALERJ, onde não se teve dúvida de que o projeto possui a 

natureza “cultural”, identificada pelos sete (7) participantes do questionário, além do Freitas, em 

entrevista à pesquisadora. Ainda assim, o entrevistado ressaltou extensamente, durante a entrevista, 

que o caráter político do projeto é representativo e presente em todas as fases de execução. Ele 

relata, que o projeto não se limita às parcerias museais, mas a vários outros “entes” que contribuem 

para a sustentação do projeto, como a Rioluz, a Comlurb, a Prefeitura, a PM, e dentre outros62. 

 
61Anglicismo, termo utilizado, popularmente, para designar o fechamento das instituições culturais, durante o período 

de pandemia. Tradução: confinamento. 
62A fonte dessa informação pode ser observada durante a leitura integral, da entrevista à pesquisadora, anexada no 

Apêndice A, desta dissertação. (09min.50s.). 



 

103 

Gráfico 6 – Naturezas: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Pode-se concluir que a aderência de todas as instituições museais ao Caminhos do Brasil 

Memória, foi satisfatória, segundo o idealizador do projeto, mas não realizada em plena sintonia, 

por todos os gestores, principalmente porque nem todos conseguiram fornecer dados para a 

pesquisa.  Dentre aqueles que contribuíram, mais da metade, ou seja, quatro (4) líderes não 

conhecem nenhum outro projeto desta natureza (ver Gráfico 7), ou seja, infere-se que o caráter de 

inovação desse diagnóstico incita motivação por parte deles, já que viabiliza esta rede integrada 

de museus. E, portanto, a continuação dessa pesquisa, futuramente, no programa de doutoramento 

da pesquisadora, visa aprofundamentos comparativos de estudos internacionais desta natureza, 

cujo produto futuro produzirá benefícios e aprimoramentos à rede interinstitucional de museus no 

Rio de Janeiro. 

 

Gráfico 7 – Projeto anterior: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 
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3.3.3. Diagnóstico: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 

Após o lançamento oficial do projeto realizado no dia dezenove de outubro, no Palácio 

Tiradentes, com todos os diretores das instituições culturais presentes, as instituições 

desenvolveram, individual e paralelamente ao projeto, atividades extras, de modo a atenderem ao 

novo público interessado do circuito museológico integrado. As atividades foram bem 

diversificadas, como apresentações de teatro, apresentações musicais, exposições temporárias e 

mostras itinerantes. Infelizmente, não foram registrados dados precisos sobre essas ações 

culturais, em suas iniciativas particulares. 

Segundo o questionário apresentado após a conclusão da primeira fase do Caminhos do 

Brasil Memória, a maioria dos gestores relata ter participado ativamente das ações promovidas 

em suas instituições (ver Gráfico 8). Ou seja, dos sete (7) respondentes, cinco (5) aderiram 

positivamente às ações do projeto. O que não se pode concluir efetivamente o resultado total, 

devido ao número de gestores ausentes nesta fase de coleta de dados. Conclui-se, mediante, 

também, a resposta do subdiretor de cultura da ALERJ, que “o projeto poderia ter tido mais 

participação ativa dos gestores durante o desenvolvimento e implantação das ações 

museológicas”63. A análise de aderência do processo de gestão cultural dos equipamentos museais 

da rede museológica criada através do circuito histórico influencia sobre a eficiência do projeto, 

numa perspectiva de ampliação de novas instituições, novas parcerias e novos aprimoramentos, 

além de uma autoanálise sobre os compromissos firmados em conjunto. 

O fundador do projeto Nelson Freitas, em vários contatos realizados, reafirmou que o 

projeto não havia terminado, isto é, ele se encontra temporariamente suspenso, por medida do 

lockdown. Além disso, nesse período, está sendo firmado novas parcerias, para serem incluídas 

no mesmo projeto: “Circuito histórico Praça XV”. Até o momento desta dissertação, encontram-

se firmados outros aparelhos culturais, para entrarem na nova fase do projeto. Dentre as 

instituições estão o Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) e o Centro Cultural da Justiça 

Eleitoral (CCJE). A pesquisadora achou procedente anexar, nos apêndices desse trabalho, uma 

entrevista contendo cinco indagações, realizada ao Coordenador do Centro Cultural do Ministério 

da Saúde (CCMS), Thiago Petra, um dos futuros museus integrantes do Caminhos do Brasil 

Memória, com o intuito de analisar as aspirações, objetivos e justificativas para o ingresso da 

instituição cultural à rede museológica criada em 2019. 

 
63Trecho extraído da entrevista com o idealizador e subdiretor de cultura da ALERJ, realizada no dia 12/11/2020. Via 

Zoom. 
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Na identificação do gráfico abaixo (Gráfico 8), percebe-se que dois (2) gestores se 

manifestaram negativamente, à participado ativa na fase de implementação, o que sugere uma 

autoavaliação construtiva, realizada posteriormente ao término do projeto. Acredita-se que esta 

interpretação se deve ao fato de não terem disponibilizado nenhum outro representante, por falta 

de atenção ou interesse, talvez. Isso porque, nas alternativas ao questionamento, ofereceu-se as 

opções de: “razoavelmente, sem aprofundamento ou deleguei um responsável” ou ainda: 

“participei de algumas e, em outras encaminhei representante”. A conclusão inicial do subdiretor 

de cultua da ALERJ, Nelson Freitas, em resposta a esse questionamento, é justificada de maneira 

otimista, ou seja, de maneira “satisfatória”, porque, segundo ele, havia motivos políticos, na 

época, pela descrença de maior parte dos gestores na imagem da instituição anfitriã. Segundo ele: 

 

Não queríamos criar problemas, na verdade, gostaríamos de resolvê-los. A 

participação deles foi de relevante importância, mesmo que uns participem e se 

engajem mais que outros. Os que não estavam engajados, se envolveram durante 

o processo. A gente vai desconstruindo [pausa]. A ALERJ é uma instituição que 

carrega consigo setenta deputados, é uma instituição complexa, vinha com uma 

mácula política porque tinha dois ou três ex-presidentes presos quando eu estava 

implementando o projeto. Então, de imediato, algumas instituições resistiram. 

Quando apresentávamos o projeto, [...] aos poucos, fomos desconstruindo uma 

imagem negativa ao olhar dos gestores públicos, conquistamos o engajamento e 

permanência deles nessas decisões. (Nelson Freitas, em entrevista à 

pesquisadora, 10 nov. 2020, 31 min. 51 seg.). 

 

Entretanto, no segundo bloco de entrevistas, no dia 12 de novembro, o idealizador 

apresentou um desdobramento do primeiro raciocínio, uma razoável contradição, onde afirmou 

que as instituições culturais, de maneira geral, tendem a olhar mais para si, em detrimento do 

conjunto. Eles, enquadrando-se à equipe do Palácio Tiradentes, possuem a responsabilidade de 

mobilizarem e criarem atrações, na posição de liderança e coordenadores do projeto. Segundo 

Freitas, “Nosso papel é construir atrativos para mobilizar e fazer com que eles se engajem ou que, 

pelo menos, aceitem e componham o projeto. Só queremos adesão, não queremos “inventar a 

roda”. Acrescentou: “a responsabilidade e competência tem que ser nossa, caso contrário, o 

projeto não se realiza!”.  

Após os dados coletados, percebe-se um esforço da liderança do projeto em procurar 

provar a eficácia dele, como se as outras gestões não pudessem redistribuir competências e 

responsabilidades, ou seja, a coparticiparem da ação museológica em rede. A pesquisadora, pela 

experiência vivida em outras instituições museológicas, percebe que o projeto de ação integrada 

ganha força, quando há redistribuição de tarefas, portanto, a redistribuição de responsabilidades, 

onde a ação museológica se torna um constante aprendizado com erros e acertos; sucessos e 
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fracassos; entretanto, fazendo do projeto, um imenso aprendizado, sem limites e paredes, onde se 

objetiva um bem único: o envolvimento com a comunidade. Acredita-se que, desta forma, um 

projeto participativo de ação museológica consegue retransmitir a todos os envolvidos a 

responsabilidade de fazerem parte de uma ação cultural e integrada. 

 

 

Gráfico 8 – Realização das atividades: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Sobre o engajamento das equipes dos museus e centros culturais pesquisados no projeto, 

de acordo com os respondentes dos questionários e com a entrevista do idealizador, obtém-se o 

resultado muito positivo, isto é, segundo os relatos, todos ficaram motivados do início ao fim da 

primeira fase do projeto. Essa adesão à causa leva a outro entendimento, ou seja, o entusiasmo 

satisfatório das equipes deve-se à confiança e transmissão da relevância das ações para benefício 

não só institucional, mas, também do lado social e cultural (ver Gráfico 9), para a região. Outro 

fato importante, que justifica a análise, é, que, dentre as opções do questionário, nenhum gestor 

marcou algum tipo de descontentamento ou falta de engajamento à receptividade dos funcionários 

à nova proposta de trabalho. Entretanto, um gestor apontou que houve alteração da rotina de 

trabalho nos fins de semana, sem causar algum tipo de constrangimento da equipe. O que não se 

pode aferir tal afirmação, mediante ter sido o próprio gestor, o responsável pela resposta ao 

questionário (ver Gráfico 9). 

 

 

 

5 

2 
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Gráfico 9 – Sobre o engajamento: 

 

Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

3.3.4. Diagnóstico: REALIZADOS PELOS GESTORES 

 

Neste bloco de questionamentos, procura-se analisar a avaliação generalizada dos 

gestores, após a interrupção imediata do projeto Caminhos do Brasil Memória, ou seja, aferir o 

processo de gestão dos aparelhos culturais participantes da rede museológica. 

Quando foi questionado aos gestores sobre o número de visitantes alcançados por cada 

instituição cultural, nem todos conseguiram precisar os dados. Na realidade, apenas quatro 

respostas foram conseguidas, além do Palácio Tiradentes. O que leva a apontar que não foi levado 

em consideração o sucesso do projeto à expectativa de público ou do alcance total de visitantes 

aos aparelhos culturais, providos dos “passaportes”, já que estes garantiam a forma gratuita de 

ingresso, além de registrarem, por meio de utilização de carimbos, às instituições culturais. 

Dentre os dados obtidos, foram registrados: 

- 200 pessoas; 

- Aproximadamente 528 pessoas (apenas aquelas que assinaram a relação de visitantes); 

- Nossa visitação/dia variou entre 1.000 a 1.200 pessoas, porém não quantificamos por projetos; 

- 2.945 pessoas. 

Como pode ser observado abaixo, no Gráfico 10, seguindo com a análise de público das 

instituições culturais parceiras, os gestores responderam, em maioria, que ao participarem do 

projeto Caminhos do Brasil Memória, conseguiram perceber um acréscimo de público, ou seja, 

quatro (4), do total de sete (7) respondentes, incluindo o Palácio Tiradentes, relatam esses dados. 

3 

1 

1

 

1 

1
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Porém, o que se observa são dados imprecisos, porém, positivos para uma primeira análise sobre 

o projeto, ou seja, foi atestado, percebido, que as participações institucionais no circuito integrado 

de museus obtiveram êxito, ou seja, foi eficaz, independente do número de visitantes.  

 

Gráfico 10 – Númeo de público: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

No gráfico abaixo (Gráfico 11), apresenta-se a comprovação positiva da maioria dos 

gestores sobre as aproximações com outras instituições culturais parceiras; isso se reflete, 

inclusive, na afirmação do subdiretor geral de cultura da ALERJ, em entrevista no dia 12 de 

novembro de 2020, ao relatar que o projeto permitiu: 

 

[...] maior diálogo com as instituições do entorno, isso é muito relevante porque 

estávamos em um centro histórico de relevante importância para a memória 

nacional, histórica e política, entretanto atuando de forma dispersa e fragmentada 

do ponto de vista político, cultural, social. (32:01 min.). 

 

Ainda sobre o mesmo questionamento, somente um (1) gestor registrou que não saberia 

precisar a indagação. Isto, possivelmente, se deve ao fato dele não ter conseguido participar das 

reuniões, dos acompanhamentos e desenvolvimento do projeto. O que pode ser mitigado 

posteriormente, na próxima fase, ou ainda, ao estreitar alianças futuras com outros projetos, 

devido a relevância para a comunidade e, para o fortalecimento da própria instituição cultural. A 

pesquisadora entende que as trocas ocorridas durante a fase de elaboração de um projeto em rede 

são benéficas a todos que participam dela, na medida em que possibilitam maior oxigenação de 

ideias e amplia horizontes, propósitos e perspectivas; além de fortalecer o vínculo e o 

conhecimento sobre as diversas realidades do campo museológico. 

3 

2 

2 
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Gráfico 11 – Sobre o projeto: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Sobre a análise das parcerias no projeto Caminhos do Brasil Memória, cinco (5) gestores 

culturais, além do Palácio Tiradentes, demonstraram concordância com as escolhas das 

instituições culturais da rede. Entretanto, de acordo com o gráfico abaixo, uma das oito 

instituições respondentes, preferiu não se manifestar, enquanto outras duas relataram não 

conhecerem bem seus parceiros para opinarem. Esse dado avaliativo não dialoga com o anterior, 

tendo em vista que se enunciou diálogo e reconhecimento das instituições parceiras. Talvez isso 

se explique, pelo fato de algum gestor não querer indisposição com seu parceiro de projeto, 

tampouco, de ser identificado durante alguma reunião. O que vale ser mencionado também, é a 

diversidade de opiniões e subjetividades nas interpretações da análise, permitindo expressividade 

e relevância por todas as manifestações individuais dos pontos de vistas encontrados. 

 

Gráfico 12 – Aderência: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 
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Um dado antes relatado nesta apresentação é que os benefícios mais apontados pelos 

gestores aliados ao projeto Caminhos do Brasil Memória, de acordo com o gráfico abaixo (ver 

gráfico 13), é “oferecer maior visibilidade às instituições parceiras”, além do “desenvolvimento 

de outras ações culturais em parceria”, ambos assinalados por quatro (4) respondentes, dos sete 

(7). Soma-se a esta análise, dados relevantes, provenientes do relato do idealizador e subdiretor 

de cultura da ALERJ, Nelson Freitas, que concorda com o fato, ou seja, ele objetiva o projeto de 

sua autoria a este propósito: “um projeto que visa a integração a outras instituições culturais” além 

de: “transformar o Caminhos do Brasil Memória em uma política de estado, [pausa] um projeto 

próprio de desenvolvimento e emancipação política para o estado do Rio de Janeiro”, além, de, 

paralelamente, “firmar o Palácio Tiradentes como instituição museológica”64. Demonstrando, 

com tudo isso, os interesses políticos imbuídos e presentes durante todo o processo da ação 

integrada. Não se pode silenciar ao fato relevante do crescimento do projeto ter tido a aderência 

dos gestores, pelo fator político a que o Palácio Tiradentes está relacionado. 

 

Gráfico 13 – Benefícios: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

A análise do gráfico a seguir (Gráfico 14) demonstra que a maior dificuldade de adesão 

se deve à “violência urbana”, identificado por três (3) respondentes; em seguida, a “carência de 

pessoal para receber e acompanhar o projeto”, identificado por dois (2) respondentes, e, 

posteriormente empatados, com uma (1) resposta, deve-se à “dificuldade de acesso” e, a 

“restrições econômicas da população”. 

 
64Os trechos referem-se a entrevista realizada nos dias 10 e 12 de novembro de 2020, à pesquisadora e se encontram 

no final dessa dissertação. 
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Entretanto, do ponto de vista avaliativo, a análise dos dados versa sobre a menor 

aderência de gestão, ao projeto, e como foi já relatado, em análises pretéritas, o tempo de 

dedicação do gestor ao projeto é proporcional ao que se espera dele. Isso leva a conclusões 

díspares, ou seja, nem todas as instituições terão as mesmas interpretações. Um lado positivo para 

este questionamento é a proposição de se levar a auto reflexão sobre a maneira de atuação de cada 

um dos gestores do projeto, bem como de sua disponibilidade de atuação em parceria. 

 

Gráfico 14 – Dificuldades: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Do ponto de vista administrativo, foi questionado aos gestores quais departamentos ou 

profissionais, foram responsáveis pelo acompanhamento e execução das ações nas instituições 

culturais, além disso, se eles mudariam alguma realidade para beneficiar futuramente a eficácia 

do projeto dessa natureza. Dentre as respostas, foram citadas nomenclaturas e funções 

diversificadas, com propósitos distintos. Isso, leva a considerar a falta de uniformidade das 

instituições de memória e centros culturais em ativar seções responsáveis para atuarem 

próximos do público. Dentre as respostas citadas, encontram-se: 

- Seção de Estudos e Pesquisa Historiográfica, Seção de Museologia e Seção de Planos e Projetos 

Culturais. E “foram suficientes” para atuarem no projeto; 

- Gestão Cultural e Atividade Religiosa; 

- Não houve necessidade de setorizar o atendimento; 

- Museologia e Atendimento público. Sim. Incluiria mais ativamente o setor de relações públicas e o 

educativo; 

- Todos os setores atuaram no projeto e sua interrupção decorreu da pandemia exclusivamente; 

2 
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- Núcleo de Educação; 

- Setor Educativo. E “não foi suficiente” para atuar no projeto. 

Com essa análise, percebeu-se que nem todos os gestores apontaram mudanças em suas 

instituições. 

 

3.3.5. Diagnóstico: ANÁLISE DO PASSAPORTE 

 

A análise diagnóstica dos gráficos abaixo, referentes aos passaportes do projeto cultural 

Caminhos do Brasil Memória, são realizadas em conjunto, isto é, relacionando os gráficos, dentro 

do contexto geral, levando-se em conta, a entrevista realizada com o criador do projeto Nelson 

Freitas, por entender que representam um produto do projeto. Já fora preanunciado, em capítulos 

anteriores, a função e influência dos passaportes para o estudo de caso, assim como, das novas 

intenções e idealizações dele. Portanto, o que se pretende, aqui, é anunciar e destacar a função 

originária, dada pelo idealizador do projeto, em entrevista à pesquisadora, além da análise 

interpretativa dos gestores, através dos fomulários, sobre a criação, distribuição, usos e funções 

dos passaportes. 

Segundo a declaração do subdiretor de cultura da ALERJ, Nelson Freitas, quando 

questionado sobre a finalidade de criação dos passaportes, o entrevistado afirma que o produto 

agrega valor ao projeto, na medida em que representa, “um produto de encantamento. É um 

souvenir, ou ainda, um brinde com uma forte produção de encantamento”. Ele acrescenta a ideia 

de ser uma ferramenta que possibilita “aproximar vínculos de pertencimento” entre a população, 

e os bens culturais, representados pelos lugares de memória. Declara, também, em sua fala que: 

“o passaporte, é uma ferramenta de construção do vínculo do projeto com uma pessoa, que se 

apropria do passaporte e depois dessa memória”. O que justifica a primeira demonstração gráfica 

abaixo, quando todos os sete (7) respondentes dialogam com o gestor de cultura do Palácio 

Tiradentes, (ver Gráfico 15). 

Mesmo estando de acordo com a relevância do produto criado, nem todos os gestores 

concordaram com a forma de distribuição dos passaportes. Inicialmente, como foi explanado em 

entrevista à ALERJ Notícias, o passaporte teria outros postos de distribuição, mas, não se sabe 

precisar o motivo pelo qual, permaneceram distribuídos, exclusivamente, nas instituições 

parceiras do projeto. No gráfico abaixo, (ver gráfico 17), percebe-se que quatro (4), dos sete (7) 

gestores participantes da pesquisa, discordam da maneira de distribuição. Talvez o motivo pelo 

descontentamento, seja a função extra, desempenhada por alguns funcionários, para atenderem 
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aos visitantes; informando as vantagens, conferindo se o indivíduo realizou sua visita e, 

posteriormente, carimbando, no final do percurso. Este seria um levantamento que só poderia ser 

analisado, se questionado às equipes responsáveis pelo acolhimento do público.  

Outra possibilidade pela dificuldade de distribuição dos passaportes, pode ter sido 

causada pela distância da instituição ao eixo principal do circuito integrado. É importante 

salientar, que quatro (4), dos sete (7) gestores concordam que houve grande procura pelos 

passaportes, de maneira esperada, pela população (ver Gráfico 16). Entrando na contradição de 

que se desconhecem, com precisão, a quantidade distribuída ou carimbada, em suas instituições 

culturais. Portanto, a afirmativa acima não demonstra uniformidade na resposta, ou seja, três 

gestores discordam da afirmativa. 

Pode-se afirmar, que os gestores não elaboraram nenhuma forma de controle precisa de 

distribuição dos passaportes, em suas instituições. Esses dados foram coletados dos questionários, 

onde todos os respondentes apresentam dúvidas e imprecisões nas respostas. A saber: 

- Não sei informar; 

- Não temos como mensurar; 

- Não fizemos esse controle; 

- Preciso verificar com outro setor; 

- Não sentimos necessidade de fazer esse controle, pois o fornecimento pela ALERJ era contínuo; 

- Não tenho como informar no momento; 

- Aproximadamente 60. 

Quanto à informação obtida do Palácio Tiradentes, também não foi possível precisão. 

Isso remete a noção de desvalorização frente a relevância e potencialidade do “legado”, ou seja, 

do produto do projeto Caminhos do Brasil Memória. Isso, porque os passaportes poderiam servir 

de registro individual, e intransferível, para um controle mais próximo da realidade da população 

sobre as escolhas dos aparelhos mais procurados, bem como dos museus menos visitados. Além 

disso, entender precisamente, quantos circuitos conseguiram ser finalizados, bem como do seu 

tempo para conclusão. Os dias das visitas também poderiam ser registrados, no momento do 

carimbo dos passaportes. Ou seja, a forma de uso, mapeamento dos circuitos e controles dos 

passaportes são variados e de grande funcionalidade, com potencial de gerar dados estatísticos e 

qualitativos ao projeto. 

Por outro lado, em entrevista à pesquisadora, o líder do programa informou que foram 

distribuídos aproximadamente seis mil passaportes, ao longo da primeira fase do projeto 

interinstitucional. E, as distribuições foram realizadas mediante sua proporcionalidade de 
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visitantes/dia e em seguida, mediante a demanda apresentada por cada instituição cultural do 

sistema integrado de museus. 

Nenhuma das respostas dos gestores apontou alguma possível proposta de aperfeiçoamento 

do produto, segundo a análise dos formulários preenchidos. As respostas variam em: 

- Não sei informar; 

- O passaporte físico é um grande atrativo. As pessoas se sentem fazendo parte do processo; 

- Foram realizadas reuniões de avaliação e onde foram feitas sugestões sobre o passaporte; 

- Uso de outdoors e outbus para divulgação; 

- O passaporte é atraente e lúdico. As pessoas demonstram satisfação em recebê-lo; 

- Intensa divulgação por meios midiáticos; 

- Sim. 

Vale mencionar que a pesquisadora não obtém nenhum documento que formaliza tais 

sugestões para esta finalidade, por parte dos gestores. Entretanto, durante entrevista na ALERJ 

Notícias, Freitas mencionou alguns aperfeiçoamentos a partir dos passaportes. São eles: 

- A criação de um formulário para visitantes, para gerar dados para o turismo; 

- A criação de um modelo de passaporte digital em língua Inglesa e espanhol; 

- O aperfeiçoamento por QR Code, para ser lido no telefone e em vários idiomas.  

Diante desse contexto, um fato que merece ser anunciado nessa dissertação é que o 

número aproximado de passaportes completados, na primeira fase do projeto Caminhos do Brasil 

Memória, foi aproximadamente cinquenta, ou seja, segundo informações do Nelson Freitas, em 

entrevista à pesquisadora, “estima-se que tenha sido completado 1% dos passaportes 

distribuídos”, uma estimativa de cinquenta pessoas. Ou seja, o sucesso do projeto, bem como a 

satisfação dos gestores pelo propósito dos passaportes são indiferentes à quantidade de índices 

obtidos, por suas conclusões. Para ilustrar essa afirmação, Nelson Freitas, declara que alguns 

fatores podem contribuir para dificultar o processo de conclusão dos passaportes: 

- A aproximação com a pandemia fez encurtar o período de desenvolvimento do projeto; 

- A quantidade de instituições pertencentes ao circuito inviabiliza que todas as visitas sejam realizadas 

no mesmo dia; 

- A recomendação pedagógica das equipes em fornecerem o carimbo de comprovação da visita após a 

sua apreciação no circuito expositivo; 

- A distribuição dos passaportes a turistas nacionais e estrangeiros, quando estes possuem uma média-

diária de permanência baixa na cidade do Rio de Janeiro;  

- Moradores da periferia podem ser prejudicados pela distância, em virtude do tempo de deslocamento 
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e gastos com sua manutenção na cidade. 

Ou seja, por toda reflexão acima apresentada, os souvenires, representados em forma de 

atrativos, descontos ou gratuidade, no caso à visita ao Centro Cultural da Marinha, oferecidos 

pelos parceiros indiretos do projeto não foram suficientes para despertarem o interesse da 

população, que conheceu o projeto Caminhos do Brasil Memória e era possuidora dos 

passaportes, aos aparelhos culturais. Em virtude disso, caberia um aprofundamento dessa pesquisa 

sobre o ponto de vista da comunidade, aliás, os verdadeiros beneficiados com o projeto em rede. 

Como podemos ter acesso aos visitantes que participaram da primeira fase do projeto e, que, por 

algum motivo, não completaram o circuito cultural e museológico? Quais dados qualitativos sobre 

os passaportes, sob a ótica da população, pode-se concluir? A pesquisadora deixa a indagação 

para propor como reflexões, recomendações e aprofundamentos futuros. 

 

Gráfico 15 – Passaportes (valorização): 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

Gráfico 16 – Passaportes (expecitativas): 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 
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Gráfico 17 – Passaportes (vantagens): 

 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

 

 

3.3.6. Diagnóstico: REFLEXÕES SOBRE O PROJETO 

 

O gráfico abaixo apresenta, por unanimidade, que todos os sete (7) gestores, desejam 

permanecer no projeto, após a reabertura de suas instituições, o que também permite apresentar 

que o dado dialoga com o gráfico seguinte (ver Gráfico 18), informando que o projeto propicia 

maior conhecimento sobre o trabalho das demais instituições do circuito (ver Gráfico 19). O que 

é alterado, é o motivo pelos quais apontaram suas preferências de permanecerem no projeto, ou 

seja: cinco (5) dos sete (7) gestores apontam a importância para todas as instituições envolvidas 

no sistema integrado de museus. Isto reflete maior canal de comunicação entre as instituições 

museais, num ambiente de troca de saberes, diálogos, de experiências e aprendizados com o 

projeto em rede.  Apenas um dos respondentes relata que a relevância de permanecerem no 

projeto, acarreta benefício para a imagem da cidade. Esta última afirmação, amplia a relevância 

do projeto para o campo do Turismo. 

 

 

 

 

2 

1 
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Gráfico 18 – Continuidade no projeto: 

 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

 

 

Gráfico 19 – Estímulos: 

 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 

 

O gráfico abaixo (ver Gráfico 20) demonstra os valores mais expressivos alcançados 

pelas instituições culturais ao participarem do projeto. Dentre eles, todos os sete (7) respondentes 

apontaram que os valores de “memória” e o valor “cultural” são mais representativos. 

Posteriormente, identificados por cinco (5) gestores, encontram-se os valores “histórico” e de 

“preservação”.  E, por fim, em número de três (3) gestores identificaram os valores de 

“identidade” e cidadania”. 
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Gráfico 20 – Valores do projeto: 

 
Fonte: Google Forms segundo o preenchimento dos questionários 

 

 

Os dados qualitativos do questionário apresentados também indicam, que quatro (4) dos 

sete (7) gestores, apontam o público em geral como o maior beneficiado do projeto Caminhos do 

Brasil Memória. Em seguida, a imagem da cidade do Rio de Janeiro, identificada por dois (2) 

gestores como grande beneficiada da ação em parceria (ver Gráfico 21). E, por fim, não menos 

importante, as instituições culturais, analisadas em coletividade. Isto reforça, mais uma vez, que 

os gestores asseguram-se do benefício, da relevância e da responsabilidade por participarem do 

projeto em rede colaborativo de museus. 

 

Gráfico 21 – Maior beneficiado: 

 
Fonte: Gráfico apurado do Google Forms, após a realização das entrevistas. 
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Segundo apresentação de gráfico abaixo (ver Gráfico 22), quatro (4) dos sete (7) gestores 

apontam que o nível de aderência dos gestores, numa escala de 1 a 5, encontra-se no nível 4. Ou 

seja, acima do nível mediano. Não se pode tirar conclusões daqui, devido a falta de manifestação 

de toda equipe pertencente ao projeto. Entretanto, ainda assim a avaliação é muito significativa, 

tendo em vista que dois gestores apontam a nota máxima, nível 5. 

Segundo declarações de Freitas, idealizador do projeto, a aderência dos museus é muito 

“satisfatória, porque existem inúmeras formas de resistência, mas todas, até hoje, estão presentes, 

mesmo com as dificuldades que encontramos na articulação” (ver Gráfico 23). 

Para melhor aprimoramento do projeto, cinco (5) dos sete (7) entrevistados identificaram 

que a divulgação externa precisa ser aprimorada, assim como o produto e em seguida, 

investimentos e parceiros (ver Gráfico 23). 

 

Gráfico 22 – Adesão das instituições: 

 
Fonte: Google Forms segundo o preenchimento dos questionários 

 

Gráfico 23 – Contribuição: 

 
Fonte: Google Forms segundo o preenchimento dos questionários 



 

120 

3.4. Recomendações: 

 

Antes de enumerar as recomendações, faz-se necessário apresentar a importância da 

análise FOFA65 ou análise SWOT, ou seja, um instrumento que permite analisar o cenário, interno 

e externo do projeto Caminhos do Brasil Memória, especificamente, possibilitando a criação de 

estratégias de gestão e planejamento, visando o sucesso do projeto e maior eficiência nas ações 

realizadas, de forma a reduzir riscos e mitigar deficiências.  

Após a análise de gestão durante a primeira fase do projeto em 2019, a partir dos 

questionários e da entrevista com o Subdiretor da ALERJ, foi possível o reconhecimento sobre os 

pontos positivos e negativos do projeto Caminhos do Brasil Memória, bem como suas vantagens 

e deficiências. Portanto, apresenta-se a análise FOFA abaixo, (ver Quadro 11) respondendo às 

questões: - Quais são os verdadeiros pontos Fortes? Quais são as Oportunidades? Quais são as 

Fraquezas? Quais são as Ameaças do projeto?  

 

 

Quadro 11 – Análise SWOT ou FOFA: 

ANÁLISE 

INTERNA 

ANÁLISE EXTERNA 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

F
O

R
Ç

A
S

 

(Área de domínio) 

 

- Nome escolhido para o projeto 

- Engajamento das equipes 

- A criação dos passaportes (produto) 

- Proposta inovadora de rede / circuito 

- Intercâmbio e integração com outras inst. 

Culturais 

- Aproximação da história com o território 

(Praça XV) 

- Ampliação do conhecimento sobre outros 

museus 

- Desenvolvimento social, cultural, político e 

econômico 

- Ampliar a novos parceiros  

(Risco enfrentável) 

 

- Falta de apoio da mídia 

- Equipe destinada ao projeto reduzida 

- Escassez de recursos financeiros e apoiadores 

externos 

- Pouca união entre os elos da cadeia 

- Dificuldade de acesso e/ ou estacionamento 

- Falta de material didático e/ou atrativos 

expositivos 

- Falta de diálogo com a rede de restaurantes e bares 

no entorno 

- Dificuldade de comunicação entre os gestores 

- Pouca aderência dos das equipes 

 

 
65Também conhecida como análise SWOT, a sigla vem do inglês “Strengths, Weakness, Opportunities and Threats”, 

que na tradução significa “Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças”, daí a sigla FOFA. A matriz FOFA permite 

analisar o cenário interno e externo, possibilitando a criação de estratégias de gestão e planejamento. 
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F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

(Área de aproveitamento potencial) 

 

- Diversidade de ações  

- Ampliar a rede interinstitucional 

- Reafirmar as instituições culturais como 

museus  

- Investir novas tecnologias nos passaportes e 

nas plataformas de acesso 

- Qualificação da equipe 

- Implementar o circuito entre os museus 

- Ampliar o diálogo e conhecimento 

interinstitucional 

- Angariar novos investidores e parceiros 

(Risco acentuado) 

 

- Covid-19 

- Violência urbana crescente 

- Falta de investimento com segurança pública 

- Falta de parcerias externas 

- Falta de aderência dos outros gestores 

- Carência de apoio da mídia 

- Ausência de investimento tecnológico/ digital 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O quadro apresentado acima facilita o reconhecimento das potencialidades e dos fatores 

limitantes do projeto Caminhos do Brasil Memória. Expõe-se, desde o início dessa dissertação, 

sobre a importância de se analisar o mercado consumidor deste projeto, identificado pelos seus 

visitantes. Estes, teriam preciosa contribuição na análise avaliativa, entretanto, não se pretende 

nesta pesquisa, focar no estudo de público, mas, sobretudo, nos processos de gestão que envolvem 

o projeto da ALERJ.  

Com a matriz FOFA, espera-se que seja criado um plano de ação do projeto, sendo a 

principal recomendação deste diagnóstico, capaz de enumerar todas as ações necessárias para seu 

desenvolvimento, identificando cada profissional responsável pela elaboração, bem como do 

prazo de execução das atividades. Assim, conclui-se que a análise do quadro acima serve de guia 

diário para maior eficiência e sucesso do projeto, em perspectivas futuras de sua ampliação. A 

utilização da matriz identifica as potencialidades de cada instituição cultural, bem como do 

projeto, como um todo. E pode ser elaborada não somente pelos seus gestores, mas 

principalmente, fruto da união colaborativa com suas equipes de funcionários.   

 

3.4.1. Aspectos gerais das recomendações: 

 

Seria muito bom criar uma roda de conversa aberta a quem queira participar, 

público ou funcionários, a fim de discutirmos como estamos nos sentindo e trazer 

à tona o que nós aprendemos de produtivo e o que nos frustou nesse período. 

Falar e ouvir ideias nos capacita a criar projetos, amplia nosso conhecimento, 

nos faz ter uma visão diferente da nossa. Com isso podemos enxergar soluções 

que não víamos antes. O museu do futuro será... inovador. (Sumário Exetutivo 

do ICOM, 2020, p. 32) 

 

As recomendações em forma de sugestões são tomadas de decisões posteriores, que 
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visam a implementação de melhorias para manutenção do projeto ou a elaboração de novos, 

decorrentes das avaliações em curso, nesta dissertação.  

 

Na avaliação pós-ocupação (APO) ou avaliação retrospectiva, abordam-se 

metodologias e análise do projeto por meio do ponto de vista de 

especialistas/avaliadores e dos usuários dos ambientes: funcionários, visitantes, 

monitores, gestores, etc), pontuando diversos aspectos a serem qualificados a 

partir de quem se apropria do espaço em questão. (VEIGA, 2013. p. 168). 

 

Da perspectiva do gestor, no caso específico do Caminhos do Brasil Memória, extraíram-

se dados qualitativos, que foram também quantificados e identificados nos gráficos do subitem 

anterior desta pesquisa. Estes, por sua vez, confrontados com a entrevista realizada com o diretor 

Nelson Freitas, subsidiam recomendações preciosas, ou seja, diretrizes capazes de reforçar ou 

modificar o objeto desta pesquisa, em perspectiva futura. Reforçando esta afirmação, para 

Fabrício; Ornstein (2010, p.8), a avaliação pós-ocupação (APO) permite definir banco de dados 

de boas práticas que podem subsidiar programas de manutenção dos próprios casos e, também, 

futuros projetos.   

 

A) Considerando a crise causada pelo vírus Covid-19, que começou a atingir países 

europeus e asiáticos no final do ano de 2019, e sua permanência até o momento deste diagnóstico, 

relata-se que a interrupção e o fechamento das instituições culturais em território nacional, foi 

inevitável, e ainda permanece sem expectativas de reabertura, em vias de normalidade.  Esse fato 

prova que o projeto precisou ser interrompido não somente pelo tempo de sua previsão, mas 

sobretudo, porque se tornou inviável a sua manutenção.  

B) Reconhecendo a importância de projetos que beneficiam circuitos integrados de 

museus, como uma possibilidade para melhor oxigenar e dinamizar a rotina das instituições de 

memória, divulgam-se, a seguir, as recomendações de boas práticas como forma de facilitar os 

processos de gestão museológica.  

C) Compreendendo a necessidade de divulgação, a seguir enumeram-se as 

recomendações às instituições parceiras, para criarem oportunidades comuns de fortalecimento e 

ampliação do projeto colaborativo de museus, por intermédio da circulação do presente 

diagnóstico. 

D) Afirmando a relevância do projeto para a comunidade, através de instrumentos que 

facilitam redução de riscos, justificam as seguintes orientações: 
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Em relação à coordenação geral das ações: 

➢ Estratégia para a fase pré-projetual, recomenda-se ao gestor que: 

 

- Chame os Stakeholders (todos os envolvidos ou afetados pelo projeto) para corroborarem na 

elaboração da matriz FOFA (ou análise SWOT) e no debate sobre a viabilidade do projeto. 

- Crie o Plano Diretor, de forma estabelecer a nova missão, objetivos e reflexão sobre o Plano 

museológico da instituição, assim como: do Plano de Ação, ou Plano de Gerenciamento de Projeto 

(PGP), que precisa ser elaborado após o termo de abertura do projeto, identificando-se as 

diretrizes, os responsáveis e prazos de execução. 

- Elabore o Termo de Responsabilidade (ou de compromisso) das instituições envolvidas, cujo 

objetivo é estabelecer ações que possam aperfeiçoar e qualificar o sistema integrado de museus, 

bem como o turismo cultural do território. 

- Crie ações conjuntas de aperfeiçoamento, ou seja, de jornadas ou atividades que integram todos 

os aparelhos culturais do circuito.  

- Estude e reúna o máximo de dados e índices sobre o território envolvido. 

- Pesquise e investigue os dados socioculturais e comportamentais relevantes para o planejamento: 

atividades de lazer, hábitos de consumo, trabalho, hobbies e interesses, inclinações políticas e 

religiosas. 

- Investigue os dados sobre locomoção, acessibilidade, segurança, iluminação pública, limpeza 

urbana, pontos de informação ao turista, postos de alimentação, banheiros públicos, entre outros. 

- Crie um plano de Benchmarking, ou seja, dados sobre outros museus, instituições culturais ou 

projetos semelhantes, com características e metas parecidas. 

- Consulte os dados estatísticos de visitantes e públicos-alvo das instituições culturais que farão 

parte do projeto ou localizadas na área entorno (análise de mercado). 

- Solicite o levantamento estatístico de visitantes do projeto em cada uma das instituições como 

contrapartida relevante ao desenvolvimento de diretrizes e ações.  

- Levante a expectativa de público individual com a participação no projeto. 

- Elabore uma expectativa conjunta durante a realização do projeto. 

- Elabore o Termo de Abertura (TA) e o Plano de Gerenciamento (PG) do projeto (cujo objetivo 

é formalizar e autorizar o início do projeto, contendo a documentação básica pertinente, como 

contratos, parcerias e delegação de responsabilidades, este último, quando for o caso. 

- Elabore a Declaração do Escopo (DE), já mostrada no início desta pesquisa, no Capítulo 1, com 
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o objetivo de registrar as primeiras características do projeto, que deverá ser de amplo 

conhecimento da equipe responsável, de forma a acompanhar a execução e plano gerencial. Neste 

documento, deve ser inserido o fluxograma identificando as fases do projeto proposto. 

- Elabore o Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP), onde são identificados as ações necessárias 

e os responsáveis técnicos por elas, com os respectivos prazos e datas. 

 

 

➢ Estratégias de Comunicação: 

 

- Promova e incentive Fóruns, conferências, Lives pelas redes sociais entre os diretores (ou seus 

respectivos elos) de museus, preferencialmente, semanalmente (Sugiram rodízios; isto pode 

despertar maior interesse das equipes pelo projeto). Ofereçam maior contato das equipes nesta 

fase de concepção, já que tende a fortalecer vínculos, diálogo e divulgação, como estratégia de 

comunicação. Foque nas equipes internas, nos alunos universitários, guias de turismo, alunos de 

Pós-Graduação, professores, outros gestores de museus, curiosos sobre as temáticas abordadas e 

públicos diversificados.  

- Amplie a comunicação com a esfera política através de associações de moradores, políticos, 

empresários e comerciantes. 

- Divulgue amplamente um calendário unificado com todas as ações que acontecem durante o 

tempo de vigência do projeto (agenda compartilhada), bem como as programações individuais 

previstas pelos aparelhos museológicos. Não se esqueça de divulgar nas redes sociais. 

- Procure agrupar e sintetizar os roteiros seguindo o critério por faixa etária e por divisões 

temáticas encontradas nos acervos das instituições culturais parceiras. Ou seja, ofereça roteiros 

temáticos de visitação virtual (por critérios de idade e temas abordados); isto permitirá divulgar 

as instituições e direcionar os públicos de acordo com as temáticas de interesse. 

- Elabore um site (em três idiomas) específico para o projeto, com o intuito de divulgar as ações 

comuns e uma exposição virtual, ou seja, onde poderá ser disponível em todos os sites, com todos 

os roteiros oferecidos pela rede. Além de detalhes específicos sobre o alcance do projeto.  

- Desenvolva instrumentos de registros digitais do público visitante que participa dos circuitos 

integrados.   

- Estimule a apresentação de todas as instituições culturais, de maneira “equilibrada”, ou seja, sem 

vê-las como adversárias. Todas as instituições culturais do sistema integrado de museus possuem 

seu valor cultural, de potencial educativo e turístico, capaz de somar à sua instituição. 
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- Insista e fomente reuniões semanais, mesmo que as instituições deleguem seus representantes. 

Isso funciona, acreditem! As reuniões agilizam processos decisórios e registram o apoio ao 

projeto.  

- Divulgue a função dos passaportes para a população desinformada, por meio das redes sociais. 

- Divulgue os outros museus que compõem a rede participativa de museus, inclusive auxilie a 

distribuição de panfletos, localizações e telefones precisos sobre as demais instituições.  

- Permita breves apresentações sobre as demais instituições em todos os museus do sistema, bem 

como os dias e horários de visitação. 

- Estimule que a população divulgue imagens em redes sociais, como a utilização de “#” hashtags.  

 

 

➢ Estratégias de diálogos com a Comunidade: 

 

- Estimule o vínculo com a comunidade através de representantes do comércio, de feiras livres, 

de bancas de jornal, com ambulantes fixos e tradicionais, associações de moradores, 

representantes comunitários, líderes, professores, líderes dos garis, estudantes, entre outros. 

- Estimule a visitação das equipes participantes (de maneira conjunta) a todas instituições culturais 

e crie estímulo para fidelizar e parabenizar os funcionários de grande desempenho e destaque. 

Personalise seu funcionário! Ou seja, os funcionários começam a reconhecer a relevância do 

trabalho, do vínculo com o projeto, além de conhecerem suas limitações, contradições e 

semelhanças com outros museus.   

- Crie Fóruns de integração entre equipes e gestores sobre o Projeto (presencialmente ou 

virtualmente), convidem profissionais ou exemplos de outros estados e países de língua 

portuguesa. 

- Promova cursos diversificados entre as instituições; convidem a comunidade (vizinhança) para 

estas participações, como cursos de guias, curso de educação patrimonial (preservação e 

educação), de conservação de acervo e de edifícios históricos, de higienização de instituições 

culturais, de segurança patrimonial, de combate a incêndios, sistemas de arquivos eletrônicos, 

dentre outros. 

- Estabeleça maior integração da Prefeitura e da Secretaria Municipal e Estadual de Cultura ao 

projeto. 

- Promova rodas de conversa, cafés-da-manhã ou lanches da tarde de forma convidativa a 

população interessada nos museus, de preferência vizinhos ou associação de amigos dos museus. 
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Os interesses devem versar sobre os bens, sobre o território e sobre o homem, (Círculos e debates), 

como forma de divulgação das programações, além de um canal estreito de aproximação com a 

comunidade.   

- Estabeleça um cadastramento/ registro dos vizinhos mais próximos do entorno e convide-os à 

participarem dos debates. A personificação da vizinhança cria um vínculo estreito e benéfico para 

as ações culturais.   

- Promova ações de integração, tipo “Ação - Global” nas praças e locais livres (extra-muros) de 

forma gratuita à população, convidando universidades, instituições mantenedoras, como forma de 

divulgação dos museus e sua relação com a comunidade. Como exemplos de ações públicas e 

gratuitas: Registros gratuitos ou consultas jurídicas, aferimento de pressão sangúinea e controle 

de glicose, aconselhamento nutricional, escovação dentária, orientação de atividades físicas, 

exposições itinerantes, apresentações teatrais ao ar livre, aconselhamento religioso entre outros; 

- Padronize as informações sobre o projeto pelas equipes responsáveis pelos atendimentos do 

público (guias, monitores e educadores). Isto pode ser resolvido com um treinamento conjunto 

com todos os mediadores e educadores dos museus participantes.  

- Elabore um modelo de certificado de extensão universitária aos guias ou estagiários voluntários 

do projeto.  

- Elabore um certificado para os grupos escolares que participarem dos circuitos temáticos das 

exposições.    

- Acompanhe de perto os treinamentos e informações adequadas da sua equipe, quando estes 

estiverem recebendo o público do projeto. Isso permite que colete dados preciosos para as 

discussões semanais do projeto. 

- Procure dividir responsabilidades com, no mínimo, dois integrantes da própria instituição 

cultural, sempre que possível. Caso não consega comparecer a todas as reuniões do grupo, os elos 

saberão como proceder.  

- Procure diferenciar os públicos do projeto e o público habitual do museu ou da instituição 

cultural, além de elaborar um relatório mensal destas visitas, facilitando a comunicação com o elo 

da instituição cultural responsável.  

- Elabore um questionário simples e objetivo para o visitante (possuidor do passaporte) conseguir 

dar o feedback sobre o projeto, isto é, deixando sob forma de algum documento, dados sobre ele. 

Pode-se valer de uma prancheta e algumas folhas impressas (modo tradicional) contendo 

perguntas sobre o circuito escolhido por ele e quais as suas preferências, por exemplo, ou através 

da utilização de um tablet na recepção de cada instituição (modelo digital). Desta forma, o projeto 
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criará sua lista de contatos própria, ou seja, sua mailing. 66 

- Ouça atentamente, sempre que puder, a comunidade que procura a instituição pelo interesse do 

projeto, de forma a registrar suas impressões ou seja, evite que o visitante saia desinformado ou 

desestimulado a conhecer as demais instituições da rede colaborativa de museus. Se não puder 

ouvi-los, crie um livro de “conversa com o diretor” e leia semanalmente o que a população deseja 

expressar sobre a instituição cultural. 

- Estimule novos atrativos à população de maneira a fidelizar os visitantes, aproximando-os com 

o território no qual está inserido.   

- Estimule toda a equipe a conhecer as demais instituições culturais, incluindo-se os terceirizados 

(limpeza e segurança), por exemplo. 

- Estimule uma ação pública para a viabilidade de criação de um símbolo mais atual, que 

represente a nova identidade da comunidade frequantadora do território, por meio da arte e da 

cultura, em seu diálogo com a história e memória da região. Mesmo que seja um monumento 

temporário. 

 

✓ Estas dicas e recomendações visam apoiar o planejamento de ações durante a gestão e o 

desenvolvimento de projetos integrados entre museus, especialmente o caso do “Caminhos do 

Brasil Memória”, no Rio de Janeiro.  

  

 
66 O mailing é uma lista de contatos com e-mail, nome, endereço, telefone fixo, número do celular e outros dados de 

pessoas físicas ou jurídicas. Essa lista permite que empresas entrem em contato com essas pessoas ou outras empresas 

para diversos fins. 



 

128 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema não é querer a todo preço incluir no território 

tal monumento maior que lhe seria exterior, para atrair mais 

turistas ou valorizar sua imagem, mas de fazer com que o 

conjunto dos elementos do patrimônio seja reconhecido 

pelos habitantes do território como os representando, sendo-

lhes familiar, o que etimologicamente quer dizer que eles 

pertencem à sua família. 
Hugues de Varine (2012, p. 231). 

 

Diante das discussões conceituais desta pesquisa, pode-se afirmar que há muita análise a 

ser apurada sobre os sistemas museais integrados ou participativos, que se utilizam de instituições 

culturais e suas relações com o território, para atrair novos públicos. Os aprofundamentos dessas 

redes podem ocorrer por diferentes viezes: em nível de estudo de público, pelas interpretações 

sobre suas ações independentes, pelos produtos gerados com o projeto; mas, o que se propôs este 

estudo foi compreender os processos de gestão que envolveram as etapas da primeira fase do 

projeto Caminhos do Brasil Memória. 

  A iniciativa de investigação desses museus em rede não é inédita, conforme já fora 

apresentado nos capítulos iniciais do relatório técnico, entretanto, percebeu-se uma grande lacuna 

sobre estes estudos no Rio de Janeiro e no Brasil. A carência de publicações sobre os circuitos 

integrados de museus e instituições culturais, bem como o aprofundamento das questões que 

envolvem os processos de gestão foram os grandes motivadores para esta análise diagnóstica, já 

que o estudo de caso não havia apresentado ainda nenhum relatório conclusivo sobre a primeira 

etapa do projeto, criado no ano de 2019, pela Subdivisão de cultura da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Portanto, a pesquisa possui grande relevância prática e 

funcional não só aos idealizadores do projeto, como entendimento reflexivo e avaliativo, mas 

sobretudo à rede museológica criada. Esta dissertação possui dentre suas características a função 

de apresentar o projeto Caminhos do Brasil Memória em sua totalidade, ou seja, das etapas 

necessárias para elaboração e execução. Seu potencial de alcance vai além das onze instituições 

parceiras deste circuito museológico: ela possibilita que novos museus e centros culturais 

compreendam o projeto como um todo, ou seja, a partir da análise de dados dos depoimentos dos 

gestores.  

Além dos dados acima descritos, há uma grande carência sobre a publicação de dados 

recentes no campo dos museus, no que versa a gestão museológica. Este fator se torna ainda mais 

deficitário, quando comparado aos sistemas integrados de museus, que fizeram deste objeto um 
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grande desafio. A dificuldade de obtenção de dados quantitativos e qualitativos recentes foi 

prejudicada pela falta de coleta de dados da totalidade das gestões museológicas estudadas no 

projeto Caminhos do Brasil Memória. Ou seja, nem todos os museus e centros culturais do 

percurso conseguiram contribuir para a análise diagnóstica desta pesquisa; entretanto, um fator 

motivador é considerar que a diversidade das tipologias dos acervos e centros culturais presentes 

nas análises permitiram conclusões de grande riqueza e abrangência, o que ratificam a importância 

da pesquisa.  

Durante a elaboração do relatório técnico foram observadas algumas vantagens, 

analisadas como fator positivo à pesquisa, como o apoio integral do idealizador do projeto, o 

subdiretor de cultura da ALERJ, Nelson Freitas, que procurou não só responder às inúmeras 

perguntas à pesquisadora, mas sobretudo, disponibilizou membros da sua equipe para auxiliar em 

dados estatísticos e qualitativos sobre as reuniões ocorridas, além de, principalmente, na 

intermediação direta com as demais gestões culturais. Freitas não mediu esforços para contribuir 

integralmente com a fase de coleta de dados, assim como sua equipe se empenhou para que todos 

os gestores compreendessem a relevância do produto conclusivo deste trabalho, ou seja, a 

formulação da análise diagnóstica do sintema integrado de museus do projeto Caminhos do Brasil 

Memória.   

Outro fator de grande expressividade nesta fase de elaboração do relatório técnico foi a 

descoberta de redes consolidadas e circuitos internacionais integrados. Portanto, foi possível fazer 

contato com alguns gestores de museus participantes dessas redes integradas internacionais, na 

intenção de compreender seus funcionamentos e propósitos de criação, além de analisar as 

intenções, objetivos e formas de atuação e desenvolvimento de suas ações. Das observações 

preliminares sobre os modelos consolidados de gestão, alguns com mais de vinte anos de 

integração, permitiram outras indagações e comparações, de forma a despertar na pesquisadora 

um aprofundamento para o desenvolvimento de um estudo a nível de Doutorado, numa 

perspectiva comparativa.  

Entretanto, sucintamente, permitiu-se esclarecer que os modelos internacionais 

objetivam criar ações conjuntas, em detrimento das ações individuais, ou seja, cada instituição 

cultural se esforça em contribuir para um propósito de ação integrada itinerante ou para a 

elaboração de um produto em conjunto; tais como vídeo, peça teatral e instalação artística, por 

exemplo. Por tudo acima mencionado, a fase de elaboração do relatório técnico foi muito positiva 

e fundamental para motivar e ratificar a relevância desta pesquisa, não só no entendimento de 

criação de um documento conclusivo para o estudo de caso, mas, sobretudo, para fortalecer o 
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diálogo entre as gestões museológicas participantes da rede integrada de museus e para o 

aprimoramento de criação de outros circuitos participativos, em outros territórios, como já é a 

intenção do seu idealizador, mencionado em sua entrevista. 

Estruturalmente, o escopo da dissertação identifica-se desenhado em formato de relatório 

técnico, onde culmina na apresentação do Produto conclusivo desta pesquisa: a análise 

diagnóstica do estudo de caso. Nos capítulos iniciais (1 e 2) demonstram-se os esclarecimentos 

sobre o projeto Caminhos do Brasil Memória, numa abordagem completa, isto é, desde sua 

concepção à sua inauguração, desenvolvimento e interrupção, em decorrência principalmente, da 

pandemia do Covid-19. Nesta etapa, também se esclarecem os objetivos, hipóteses, justificativas 

e todo o referencial teórico que compõe a base conceitual para esta dissertação. No capítulo dois 

(2) específicamente, é detalhado o desenho metodológico, após a apresentação aprofundada da 

discussão teórica sobre o campo dos museus e da Museologia Social, onde é possível aferir a 

origem dos circuitos integrados de museus no Brasil e no mundo, além de demonstrar e sumariar 

o panorama dos Museus Comunitários, numa perspectiva educativa e cidadã. 

No terceiro (3) capítulo encontram-se detalhados todo o produto desse estudo, ou seja, o 

conjunto dos dados coletados, oriundos dos depoimentos dos gestores das instituições culturais 

parceiras, ilustrados através de gráficos e quadros. Com o intuito de interpretação desse conteúdo, 

a pesquisadora contou com a análise interpretativa fruto do intercruzamento dos dados coletados 

da entrevista com o idealizador do projeto Caminhos do Brasil Memória, Nelson Freitas, com os 

dados mencionados acima, isto é, coletados dos depoimentos dos gestores das demais instituições 

culturais do sistema integrado de museus.  

Portanto, para oferecer maior organização e linearidade dos assuntos discutidos, foi 

necessário dividir os temas em blocos de perguntas, no total de seis: “perfil socioprofissional”, 

“concepção do projeto”, “processo de implantação”, “diagnósticos realizados pelos gestores”, 

“análise dos passaportes” e, finalmente, “reflexões sobre o projeto”. Por fim, foram enumeradas 

recomendações desse diagnóstico, buscando estabelecer uma síntese comentada e analítica dos 

dados, de modo poder contribuir com o próprio projeto, numa perspectiva avaliativa, como 

também a novas iniciativas desse gênero. 

Dentre os resultados positivos obtidos com a análise sobre o estudo de caso, conclui-se 

que o uso do território como elo das parcerias museais foi fundamental para a escolha das 

institituições, além de proporcionar maior compreensão do significado histórico da região 

compreendida no entorno do circuito histórico da Praça XV. Foi possível compreender a iniciativa 

de se criar melhorias e garantias ao público frequentador dos espaços culturais como segurança 
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pública, limpeza e iluminação urbana, no transporte público, além de gratuidade a algumas 

instituições culturais do percurso.  Outro fator relevante que merece outra avaliação positiva foi 

a velocidade de concepção e execução do projeto Caminhos do Brasil Memória. Em 

aproximadamente seis meses o projeto foi idealizado e posto em funcionamento por onze 

instiuições museológicas, com objetivos comuns, todas de grande pujança e representatividade 

histórica para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A diversidade tipológica das instituições culturais 

envolvidas foi um marco benéfico para o projeto, já que possibilitou uma visão ampliada sobre o 

patrimônio cultural da região, bem como dos acervos contemplados pelas instituições. Este fator 

fez compreender, que o projeto oportunizou a criação de novos públicos, por parte das instituições 

culturais, na medida em que proporcionou maior motivação e curiosidade da população em 

conhecer novos espaços museais.  

Portanto, infere-se que o uso do patrimônio histórico, através da população, foi um 

elemento agregador e fortalecedor de vínculos de identidade e de conhecimento histórico sobre o 

território aos quais estão inseridos. O que, por conseguinte, reafirma a relevância do estudo destes 

circuitos participativos museais, já que, além de aproximar instituições museológicas, fortalece o 

território, os vínculos de identidade e pertencimento com a população, o fortalecimento das 

instituições museias e incentiva outros sistemas integrados de museus.  Outro fato que merece 

destaque positivo foi o caráter político identificado como fator impulsionador do projeto 

Caminhos do Brasil Memória, ou seja, em depoimento à pesquisadora e nos meios de 

comunicação digitais, Freitas reforçou a participação do Presidente da ALERJ durante todo o 

processo de concepção e desenvolvimento. Percebeu-se que houve investimento contínuo da 

instituição idealizadora do projeto para favorecer melhorias e incentivos neste processo de 

construção participativa e integrada, o que foi observado, principalmente, no apoio da mídia local.  

 Do ponto de vista crítico, faz-se necessário algumas ponderações específicas sobre 

alguns elementos desfavoráveis analisados no estudo de caso, sem que almeje depreciar ou 

desqualificar a relevância dessa iniciativa, pelo contrário, o diagnóstico possui o objetivo de 

apontar autoreflexões e análises interpretativas externas ao olhar do seu criador e dos gestores que 

participam das ações. Portanto, interpretou-se a subutilização dos passaportes distribuídos aos 

frequentadores das instituições culturais parceiras.  

Acredita-se que o potencial utilitário dos passaportes possa ser maior, do que uma 

“ferramenta de construção de vínculos” ou “um produto de encantamento, como um souvenir” , 

como afirmado por Freitas, em entrevista à pesquisadora. O passaporte pode ser um instrumento 

avaliativo para questões de público ou até mesmo para o turismo nas cidades. Através de análises 
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profundas dos passaportes pode-se concluir quais instituições são mais ou menos frequentadas, o 

período de maior utilização e frequência, assim como compreender o sexo e faixa etária do público 

visitante; bem como entender qual público consegue finalizar o circuito integral, além do tempo 

que necessita para este êxito. Outro fator observado durante todo o processo de análise foi a falta 

de participação de ações comunitárias conjuntas sobre o território ao qual estão inseridos. 

Entende-se que o projeto Caminhos do Brasil Memória tem o potencial de estabelecer 

um canal mais estreito com a comunidade, por ser oriundo da ALERJ, de forma a estabelecer um 

vínculo mais profundo e dialógico, além das disponibilizações de suas intituições à visitação 

pública, inerente à função museológica. Para isto, algumas ações populares poderiam integrar as 

instituições em datas comemorativas, utilizando-se da própria Praça XV, como elo e espaço 

agregador da população, no centro histórico do Rio de Janeiro. Portanto, interpreta-se a carência 

de uma ação conjunta integrada como um grande desafio a todos os participantes de um sistema 

integrado de museus, ou seja, não se pode esperar que as ações partam apenas de seus 

idealizadores, mas sobretudo de compreender que todos os aparelhos museológicos da rede 

possuem a responsabilidade e compromisso de manter o vínculo social com a comunidade.  

Em consonância com todos os fatores positivos apresentados ao longo desta dissertação,  

da análise diagnóstica conclusiva, além dos benefícios alcançados pelo projeto Caminhos do 

Brasil Memória, sintetiza-se que o grau de adesão das instituições culturais parceiras foi 

satisfatório, ou seja, levou-se em consideração, principalmente, a velocidade com com o projeto 

foi elaborado e a satisfação com que os seus gestores demonstraram em relação às expectativas 

iniciais sobre o projeto. Conforme apresentado no terceiro capítulo desta dissertação, a maioria 

das instituições demonstraram serem participativas e atuantes na primeira fase do projeto. Para 

ratificar esta afirmativa, sumariza-se o depoimento de Freitas, onde “declaro satisfatória, porque 

existem inúmeras formas de resistência, mas todas, até hoje, estão presentes mesmo com as 

dificuldade que encontramos na articulação. Quando chegava na pressão, a gente tinha a resposta 

dos menos participativos. Não dá pra dizer que é insatisfatório”.  

Como fatores expressivos que corroboram para a importância da análise diagnóstica 

citada neste estudo, ilustra-se apropriadamente que o Palácio Tiradentes possui a intenção de criar 

um livro em 2021, cujo objetivo é apresentar as instituições culturais parceiras e o projeto, no 

olhar dos seus idealizadores; bem como o lançamento de um caderno de leitura, cujo propósito é 

apresentar em formato de revista, temas de interesse nacional e, que fortaleçam a memória 

histórica da política brasileira; além da confirmação de duas novas instituições culturais no 

percurso: o Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) e o Centro Cultural da Justiça 
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Eleitoral (CCJE); bem como o desenvolvimento de outros circuitos do Caminhos do Brasil 

Memória (como Circuito Igrejas Históricas, por exemplo).  

Portanto, reitera-se que não só as instituições culturais envolvidadas neste projeto, mas, 

sobretudo, o uso do território e a sua relação com a comunidade são os verdadeiros beneficiados 

pela ação dos sistemas integrados de museus. Ou seja, o elo existente nestas relações se fortalece 

na medida em que se insensificam as trocas entre eles.  

Por fim, mais do que um relatório técnico sobre um estudo de caso, espera-se ter 

conseguido apresentar com esta dissertação. Esse é um documento conclusivo da primeira fase 

do projeto Caminhos do Brasil Memória, cujo compromisso estende-se a todos os líderes 

interessados em compreender as formas de gestão surgidas em todas as fases, bem como analisar 

as inspirações de seus gestores. A pesquisadora deseja que os profissionais de museus, que atuam 

em projetos desta natureza, possam ter acesso ao presente documento, aproveitando os pontos 

positivos e negativos relatados, na expectativa de auxiliar em boas práticas futuras, utilizando-se 

de experiências vividas e generosamente compartilhadas pelo projeto Caminhos do Brasil 

Memória. 
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APÊNDICE A 

 

Transcrição da Entrevista com o Idealizado do projeto Caminhos do Brasil Memória: 

 

Dia: 10 de novembro de 2020 – Parte 1 

12 de novembro de 2020 – Parte 2 

Local: Canal virtual – Plataforma Zoom 

Nome do entrevistado: Nelson de Freitas (NF)  

Entrevistadora (E): Fabiana Carnevale Maciel 

 

 

Parte 1 / Terça-feira 

 

E: Vamos lá, Nelson, não quero tomar muito seu tempo... (04min49seg) 

NF: Quando a gente criou, a perspectiva era de ser um projeto também com potencial para o 

desenvolvimento econômico. Ter todas essas vertentes de atuação, toda essa capilaridade política.  

 

E: Meu nome é Fabiana Carnevale Maciel e hoje nós estamos realizando, de maneira virtual, 

uma entrevista com o fundador do projeto “Caminhos do Brasil Memória”. Hoje é dia 10 

de novembro de 2020 às 17:48. Essa pesquisa é de cunho/fundo acadêmico, não é comercial. 

(05min43seg) 

 

E: Então, vou começar perguntando o nome da instituição responsável por esse projeto, por 

favor. (06min43seg) 

NF: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. 

 

E: Qual seu nome, por favor? (06min54seg) 

NF: Eu assino Nelson Freitas, mas o nome completo é Nelson Antônio de Freitas.  

 

E: Qual é a sua função administrativa na Instituição, Nelson, por favor. (07min07seg) 

NF: Sou subdiretor geral de Cultura. Aqui, o diretor da pasta de Cultura. 

 

E: Quanto tempo você trabalha na instituição? (07min21seg) 

NF: Desde 15 de fevereiro de 2019. Quase um ano e nove meses... 

 

E: Qual sua escolaridade ou área de Formação? (07min42seg)  

NF: Tenho segundo grau e superior incompleto em algumas coisas. Tenho curso de formação de 

professores em educação musical pela Pró-Arte. Estudei técnica de violão e teoria musical pela 

Escola de Música de Villa Lobos, também não concluí o curso. Sou músico, compositor e produtor 

cultural, é minha área de atuação.  

 

E: Qual a sua idade, por favor? (08min18seg) 

NF: 58 anos. 

 

E: Você possui contribuição ou apoio na sua instituição ou fora dela para desenvolver esse 

projeto? (08min32seg) 

NF: Na instituição, temos todo o apoio do presidente, o deputado André Ceciliano. Ele é 

completamente apaixonado por memória histórica, pela tradição cultural brasileira, especialmente 

a música. Fora da instituição, há confluência de interesses em comum que nós conseguimos 
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identificar e construir nas parcerias de dez museus que somam conosco e, hoje, dão conteúdo ao 

“Caminhos do Brasil Memória” nesse Centro Histórico Praça XV. Temos a perspectiva de, a partir 

de julho do ano que vem, termos o Centro Cultural da Saúde, o Convento do Carmo e até quem 

sabe, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral e o Centro Cultural da Justiça. Pode ser que saltemos 

de onze para quinze, nesse centro histórico. 

 

E: Como se deu a ideia do projeto? (09min50seg) 

NF: Ela nasceu quando eu vim ao Palácio Tiradentes para pensar uma política focada para a 

memória histórica da política brasileira. Há um grande acúmulo de vivência e experiência que o 

Palácio Tiradentes tem, em torno de seus 380 anos, desde a criação da Casa de Câmara e Cadeia 

em 1640. A estátua de Tiradentes marca o lugar que, segundo os historiadores, foi onde ele ficou 

preso na Casa de Câmara e Cadeia, um pouco mais à frente do que é o Palácio Tiradentes hoje. 

Fundamentalmente, tinha a intensão de afirmar o Palácio Tiradentes enquanto uma peça de um 

equipamento museológico. O projeto nasce desse interesse. Primeiro, além de nós termos uma 

política de cultura muito própria para ser concebida e realizada pelo Palácio Tiradentes, tínhamos 

a perspectiva de interagir com os meios e criar uma política de cultura que pudesse transcender 

essas paredes. Isso também é uma forma de afirmar o Palácio Tiradentes enquanto um 

equipamento museológico. Sobretudo, é afirmar a instituição (Palácio Tiradentes) como uma que 

tenha capacidade de exercer uma liderança política nesse meio museológico. Não apenas no 

aspecto político que ela já exerce, mas no meio no museológico. A gente tinha outras demandas 

que fomos percebendo aqui. No final de semana, percebíamos que a cidade tem carência de ações 

para que fique mais pavimentada de pessoas. Uma das coisas que identificamos com nossos 

mediadores, os estagiários que fazem a mediação da visita guiada, é que eles já tinham passado 

por tentativas de assalto na saída do Palácio Tiradentes. Uma das coisas que quisemos, foi 

desenvolver uma política de fortalecimento da visitação museológica, especialmente nos finais de 

semana, para que pudéssemos contribuir com o desenvolvimento cultural e econômico no entorno 

da Praça XV, que tem um potencial enorme durante a semana, mas aos finais de semana fica a 

ermo. O Rio de Janeiro realmente está vivendo um dos piores momentos, sem precedente, no 

aspecto da degradação econômica e política. Com esse projeto, a gente pretendia tanto fortalecer 

a visitação museológica para todos esses equipamentos, quanto trazer os outros entes corporativos 

do executivo para atuar conosco, como a Prefeitura Municipal. Essa cadeia produtiva que respalda 

o projeto hoje, não se limita apenas aos parceiros que compõem o Centro Histórico Praça XV, 

mas são mais ampliadas. Contamos a participação da “Rioluz”, do “Segurança Presente”, da 

Prefeitura, da Subprefeitura do Centro. Há uma cadeia política produtiva, do ponto de vista 

político, que abraçou o projeto, fomentou e fortaleceu essa iniciativa. É fundamental compor essa 

rede, para que a gente possa construir um alicerce consistente e seguro do projeto. Então, são 

vários fatores que contribuíram para construirmos uma imagem, uma atmosfera e exercer o 

projeto com êxito. A ideia dessa iniciativa era exatamente essa: reunir todos esses entes. Nasce 

dessa demanda de que o centro ele perdeu toda sua força, estava degradado, principalmente aos 

finais de semana. Em determinados pontos, essa orla Conde foi plenamente recuperada, passou 

por uma reforma paisagística de relevante importância para a cidade do Rio de Janeiro. Esse 

espaço tem um acúmulo da memória histórica nacional extremamente importante para a formação 

humana, do cidadão do Rio de Janeiro, do estado e do país. A memória histórica do país perpassa 

por aqui: o Paço Imperial, Museu Histórico Nacional, Palácio Tiradentes, Museu da Justiça, 

Museu Naval, Convento do Carmo... Gostaríamos de somar e reunir esforços para ter uma política 

de cultura que valorizasse e fomentasse toda essa memória histórica, que criasse um atrativo 

reunindo todos esses entes, que pudesse trazer a população, e seduzir a opinião pública em torno 

desse projeto. 
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E: Você já tomou conhecimento de algum outro projeto dessa natureza que tenha utilizado 

essa rede interinstitucional de cultura, entre aparelhos culturais? (17min14seg)  

NF: Já tinha tomado conhecimento de algumas ações semelhantes na área museológica. Tem o 

“Primavera dos Museus”, que são circuitos; a gente já tinha conhecimento de passaportes 

culturais. Na verdade, a criação do Centro Histórico Praça XV, do “Caminhos do Brasil Memória” 

[interrupção do desenvolvimento da ideia]. Todo acúmulo de vivência e experiência de outras 

iniciativas, faz com que não partamos sem referências, está enraizado no nosso imaginário e 

influencia na criação, é como criar uma composição nova. O projeto nasce de uma conversa com 

Paulo Knauss no Museu Histórico Nacional. Logo que tomei posse, marquei reuniões com todos 

os museus do entorno. Quando tomei consciência dos problemas, sentei-me principalmente com 

os estagiários, e falei “quero saber os impactos positivos e quais as carências que vocês têm”. 

Uma das carências era “fim de semana sofremos com o problema da violência aqui”. Fui ao Museu 

Histórico Nacional, porque é o mais distante daqui e, para mim, é o equipamento com maior 

representatividade e pujança museológica. Nessa conversa com o Paulo, falei “eu acho que a gente 

precisa trabalhar junto, nós precisamos construir um projeto em rede para nos fortalecer. Se hoje 

eu já acho que o Palácio Tiradentes está distante, mesmo tendo um ponto eu ‘VLT’ atrás, ainda 

não é o suficiente para ter a população aos finais de semana. Acredito que você esteja sofrendo 

muito”. Ele responde “se você construir um projeto dessa natureza para ser uma ação em rede, o 

Museu Histórico Nacional estará contigo”. Fizemos uma reunião na sexta e até a segunda, escrevi 

o conceito do “Caminhos do Brasil Memória”. Me veio esse nome a cabeça, apresentei ao Paulo 

e ele falou “sensacional, estamos juntos!”, respondi “então vou começar a marcar as reuniões”. 

Primeiramente, marquei reuniões com cada museu e, depois que conversei com todos, marcamos 

a primeira reunião, em abril de 2019. Foi a primeira reunião reunido todos os entes que tínhamos 

pensado. À época, o projeto só iria do Paço Imperial ao Museu Histórico Nacional. Depois, 

percebemos que o esforço investido era tão grande e, impulsionados pelo presidente da ALERJ, 

avaliamos que valeria a pena fazer um esforço político para apresentar o projeto. Ele [presidente 

da ALERJ] foi responsável por nos encorajar a ampliar a vertente de ação até a Candelária. 

Criamos esses onze parceiros e a receptividade, surpreendentemente, foi muito boa. Tínhamos 

pensado algo bem menor que iria aumentando em uma segunda ação, mas de imediato surgimos 

com onze equipamentos culturais. 

 

E: Por que esse nome? (24min05seg) 

NF: O nome é porque cada um desses equipamentos guarda uma memória brasileira. Fiquei 

pensando nisso, não é a “nova” história. Quando falamos em memória, ampliamos a discussão de 

memória histórica à memória contemporânea. Existem equipamentos como o Centro Cultural 

Banco do Brasil, o Museu Histórico Nacional, o Centro Cultural Correios e, sobretudo, o Paço 

Imperial, que é uma casa de memória histórica e, ao mesmo tempo, trabalha permanentemente 

com arte contemporânea, ou seja, a diversidade de expressão em suas exposições é muito grande. 

Quando pensei que temos uma diversidade na expressão desses equipamentos, entretanto todos 

trabalham, fundamentalmente, com memória, tanto a memória histórica, como a contemporânea. 

No Brasil, por termos sido a capital do país e de Portugal, acho que valeria muito a pena ter no 

título “Brasil”, por essa pujança política que o Rio de Janeiro possui. Eu tinha que aliar memória 

ao Brasil. Como é um Centro Histórico com vários componentes, a gente tem um caminho e 

pensei “Caminho”, “Brasil” e “Memória” e surgiu, foi assim. Me considero bom de título, fiz 

muitos títulos de projetos e até de canções mesmo, acho que sou bom.  

 

E: Encontrou alguma resistência interna ou externa durante essa elaboração? Em caso 

afirmativo, como conseguiu contornar essas dificuldades? (26min44seg)  

NF: Sempre encontramos. Digo sempre, porque toda ação que é nova remete à inovação, algo que 
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não foi feito anteriormente. Ela tira do chão, do lugar de acomodação de alguns setores. Tivemos 

que fazer um exercício muito grande de convencimento, espera, perseverança. Exercitamos nossa 

capacidade, não só de articulação, mas de tolerância, de saber construir, respeitar o tempo e o 

olhar do outro. Às vezes, temos que ter muito cuidado porque, por mais compreensão que a gente 

tenha do que esse projeto pode representar do ponto de vista coletivo, quando o dimensionamos, 

temos uma noção do impacto. A gestão pública é diferente da privada. Quando concebemos um 

projeto, temos uma responsabilidade enorme de saber o seguinte: “eu preciso tocar esse projeto, 

mas não posso criar um monstro”. Precisamos ter certeza e convicção de que ele vai crescer e 

agregar um valor enorme à instituição. Ele não vai levar essa instituição a algum lugar que ela 

não possa estar, mesmo que seja daqui a dez anos. Temos que dimensionar bem esse projeto, ter 

a certeza e convicção de que estamos criando um alicerce e pilares novos que vão contribuir e 

fortalecer o que já está construído. A gente tinha essa certeza e convicção, mas algumas 

instituições não estavam respirando o mesmo que nós naquele momento, não estavam em 

condições de atender nossa demanda. Acho que soubemos nos articular, conversar e, com tempo, 

conseguimos uma participação engajada de todos os parceiros. Dentro da instituição, tudo é muito 

novo. Primeiro que a Assembleia Legislativa é o legislativo do estado do Rio de Janeiro, não é o 

executivo, todavia o Palácio Tiradentes tem uma política cultural que só pode ser tocada por um 

olhar executivo, por uma demanda de realização. Quando pensamos a política do executivo, ela é 

realizadora e deve elaborar os seus projetos. Ela não é fomentadora, como por exemplo, “estou 

recebendo projetos aqui para fomentar”, não. Entretanto, realizar eu posso. Tivemos que ir 

conversando com todas as partes, compreendendo todas as nossas limitações, para que assim, 

tivéssemos um universo aberto para criar. Então, foi só compreender. A primeira reunião que fiz 

logo que entrei, foi com a Procuradoria Geral para entender exatamente quais minhas limitações 

e saber se o que eu estava pensando tinha acordo de ambas as partes, para que assim, eu pudesse 

elaborar um plano de ação para a instituição e ter projetos dentro desse programa. A partir do 

momento que defino quais são os atributos e propriedades dessa diretoria que eu faço a gestão 

(gestiono), tenho universo amplo para criar e produzir. 

 

E: Como se deu a dinâmica entre estas gestões? Queria saber se foi amplamente abraçada, 

no sentido de todas de contribuírem ou algumas mais do que outras... A articulação entre 

as onze gestões foi importante para o desenvolvimento do projeto? Você considera que foi 

eficaz? (31min51seg) 

NF: Foi. Nós precisávamos ter a anuência delas para que pensávamos. Nós, na verdade, somos o 

eixo de articulação e realização do projeto, mas precisávamos definir as ações em conjunto. 

Fizemos cerca de cinco reuniões para definir. Só para você ter ideia, a data de lançamento do 

projeto, o conceito do passaporte, o tamanho, a metodologia, o carimbo, ...tudo isso foi ouvindo 

as partes e suas limitações, pensando em como poderíamos criar uma diretriz em que ninguém 

precisasse “inventar a roda” ou investir no projeto. Não queria que ninguém precisasse contratar 

alguém pra atender o projeto. Não queríamos criar problemas, na verdade, gostaríamos de resolvê-

los. A participação deles foi de relevante importância, mesmo que uns participem e se engajem 

mais que outros. Os que não estavam engajados, se envolveram durante o processo. A gente vai 

desconstruindo [interrupção do desenvolvimento da ideia]. A ALERJ é uma instituição que 

carrega consigo setenta deputados, é uma instituição complexa, vinha com uma mácula política 

porque tinha dois ou três ex-presidentes presos quando eu estava implementando o projeto. Então, 

de imediato, algumas instituições resistiram. Quando apresentávamos o projeto, talvez mostrasse 

que havia transparência, além de que o que fundamentava o projeto era de uma ação cultural para 

o fortalecimento da memória histórica, não tinha absolutamente nada que pudesse fugir desse 

compromisso. Aos poucos, fomos desconstruindo uma imagem negativa ao olhar dos gestores 

públicos, conquistamos o engajamento e permanência deles nessas decisões. Então, tivemos um 
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tempo razoável para implementar o projeto, seis meses, isso foi de fundamental importância. 

Trabalhamos junto da instituição como um todo, envolvi a diretoria geral, desde a concepção do 

passaporte à discussão de algumas metodologias. Por exemplo, a comunicação da ALERJ foi 

permanentemente convidada para as reuniões com os parceiros do projeto. Foi um caminho 

razoavelmente consistente, aprendemos bastante.  

 

E: Foi elaborado algum documento contratual entre essas instituições, identificando as 

responsabilidades de cada instituição ou não? (36min39seg) 

NF: Foi. O que fizemos não chegou a ser um termo de acordo de cooperação técnica. Realizamos 

uma autorização das instituições permitindo a divulgação de sua imagem no projeto, concordando 

com sua exposição nas peças de comunicação produzidas. Isso foi bem relevante de construir 

junto a cada equipamento.  

 

E: Você justificaria a relevância do projeto? Pelo menos das três justificativas mais 

relevantes (para a população; para estudantes; políticos; turistas; aproximaram outras 

instituições culturais; cidadania e inclusão; para os patrocinadores e apoiadores; 

funcionários e servidores), quais seriam os principais? (37min45seg) 

NF: Acho que aproximar outras instituições. A relevância do projeto é incentivar outros circuitos 

histórico-culturais. Estamos ampliando, hoje tivemos reunião com o Comando Militar do Leste, 

que quer construir conosco os Centros Históricos para fazer o “Caminhos do Brasil Memória”, 

alguns específicos só com o exército e outros integrados, como o Centro Histórico da República 

do Brasil. Já integramos o Palácio Duque de Caxias, a Central do Brasil, a Casa de Deodoro, O 

Palácio do Itamaraty, Centro Cultural Light, Museu do Corpo de Bombeiros, o Arquivo Nacional, 

a Praça da República, Pantheon... É uma ação relevante incentivar e estar dentro do eixo da 

política. O “Caminhos do Brasil Memória” tem perfil de programa, terá inúmeros centros 

históricos. A ideia é que não se limite à cidade do Rio de Janeiro, muito menos ao estado, a 

perspectiva futura é ampliar para o Brasil. Isso não é nada megalomaníaco, é só metodologia de 

ação, que é de relevante importância que tenhamos, dentro de uma política de cultura e turismo, 

fundamentos para trabalhar o legado histórico como uma base não circunstancial, mas essencial 

(fundamental) para a formação humana e construção de vínculos permanentes, que é o sentimento 

de pertencimento da verdadeira identidade cultural. Eu aponto incentivar outros circuitos 

históricos; aproximar outras instituições; [tom de dúvida] os turistas.  

 

Agradecimento pelo encerramento do primeiro bloco de perguntas! 

 

 

Parte 2 / Quinta-feira 

 

NF: [...] É criar nele, pegar um terço dele e fazer um cinema 450 lugares, porque a tela dele é uma 

coisa monstruosa, o pé direito dele é de doze metros, a tela é de oito por dezesseis, então, é um 

cinema único. Imagina um lugar muito próximo de você vai ter uma tela. Então, seria fazer a 

réplica dele com 450 lugares. O restante do espaço para criar um centro de convenções, um 

pequeno polo gastronômico e, claro, uma Escola Superior de Cinema em que a gente pudesse 

criar a TV Cultura Volta Redonda. Esse é o projeto de sustentabilidade por uma ampla vertente 

de ação.  

 

E: Então vai ser uma escola? (00min59seg) 

NF: A minha proposta é criar um Centro de Convenções, uma escola e um pequeno mercado/polo 

gastronômico, o que ele acharem melhor. O desenho de sustentabilidade que eles tinham era fazer 
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um restaurante [...] A gente tem um legado histórico muito grande em todo o estado do Rio de 

Janeiro, não só no patrimônio edificado, mas imaterial. Estou com muita vontade de fazer um 

levantamento, um diagnóstico de como esse patrimônio está, a relação que o governo estabelece 

com eles (material e imaterial), o projeto de sustentabilidade possa ter. Estou pensando em criar 

um observatório do patrimônio histórico do estado do Rio de Janeiro, aqui na ALERJ, incluir 

IPHAN, Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), INEPAC, IBRAM e criar um Conselho desse 

observatório para que as decisões conclusivas sejam tomadas por essa instância. Isso pode 

alicerçar o projeto desenvolvimento do turismo de legado histórico do estado do Rio de Janeiro. 

Criar os “Caminhos do Brasil Memória” na capital é o primeiro passo. Depois, descentralizar. 

Primeiro a gente estrutura centralizando, depois cria a capilaridade. Acho que esse é um caminho 

para a gente já começar a pensar. Vou falar com o presidente e ver se ele me autoriza a criar o 

Observatório.  

 

E: Nesse observatório, pelo que entendi, você vai trabalhar não só com as casas de Museu... 

(04min05seg) 

NF: Não serão só bens tombados. O que irá nortear é a importância desse produto cultural (a 

Rede), a memória edificada ou imaterializada para cada cidade, cada comunidade. Não será só os 

bens tombados. Ele vai dar toda a estrutura para criarmos os outros “Caminhos do Brasil 

Memória”. Tem muita coisa, as igrejas, os centros de candomblé, a capoeira, as folias de reis, o 

Jongo... É fazer o diagnóstico e ter uma proposta de política para dar sustentabilidade aos 

patrimônios. Envolverá o Ministério público, o Tribunal de Justiça, ...  

E: Eu, a pesquisadora Fabiana Carnevale Maciel estou entrevistando Nelson Freitas para o 

projeto “Patrimônio Histórico e Gestão Museológica: Um estudo de caso Sobre o Projeto 

Caminhos do Brasil Memória” (06min42seg). 

Houve alguma abertura oficial do projeto? Se sim, teve alguém de renome para área da 

cultura? Como aconteceu essa programação de abertura? (08min12seg) 

NF: Nós fizemos o lançamento dia 19 de outubro de 2019. Contamos com a participação de todos 

os diretores dos museus que compõem o projeto. Só não veio a diretora do Centro Cultural Banco 

do Brasil, mas mandou representante. Foi realizada uma apresentação de cada instituição que 

fazem parte do “Caminhos do Brasil Memória”. A abertura foi com uma fala minha, apresentando 

o projeto. Depois, tivemos a fala do presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano. Em seguida, 

todos os membros que representam as instituições também falaram. Foi um evento muito 

interessante. Fizemos a entrega de todos os carimbos, já que cada instituição tem seu próprio 

carimbo. Tivemos uma apresentação de coral da Escola de Música Villa Lobos [não lembra o 

nome do coral]. Foi uma abertura solene. Tivemos três deputados: o Ferreirinha, Waldeck 

Carneiro e Eliomar Coelho, que me recordo. O diretor-geral da ALERJ, Wagner Victer, que fez 

a apresentação. Foi muito bacana, muito encantador.  

 

E: Qual a maior dificuldade enfrentada no início do projeto? Qual a problemática que não 

conseguiu ser solucionada durante o desenvolvimento? (11min19seg) 

NF: A maior dificuldade no início do projeto foi construir o trabalho em rede, envolver e 

comprometer todas as instituições. Há um desgaste no imaginário popular das instituições 

politicamente representadas. Até que os membros desses equipamentos culturais pudessem se 

envolver e acreditar no projeto, demandou um certo tempo. Dependeu muito de nós, da nossa 

capacidade de fazer o projeto fluir, de construir as ideias transformá-las em uma proposta séria, 

em um caminho consistente a ser percorrido, além de dar essa confiança e credibilidade aos que 

estavam esperando. Acho que essa foi a maior dificuldade no início do projeto. O problema que 

ainda não conseguimos resolver é do nosso plano de comunicação, que possui limitações do ponto 
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de vista prático. A ALERJ, por exemplo, não pode fazer um plano de comunicação que não seja 

de utilidade pública e este é um projeto de cultura, não somos do executivo. Então, existe [entre 

aspas] um “conflito”, porque somos, do ponto de vista da articulação do Palácio Tiradentes com 

os meios, realizadores. Não somos do executivo, mas exercemos a função realizadora. Do ponto 

de vista prático, processual isso é um problema, por exemplo: quando eu consegui apoio da “TV 

Globo” para veicular o comercial de divulgação do “Caminhos do Brasil Memória”, de imediato, 

tanto a comunicação quanto a diretoria-geral me disseram “você não pode fazer isso, porque pode 

criar um problema gravíssimo de improbidade administrativa para o presidente”, então, conversei 

com a emissora. Respondi: [no meu entendimento, essa fala é uma resposta à comunicação e 

diretoria-geral, por isso deixei entre aspas e acrescentei esse “respondi” antes de inseri-la] “a peça 

de comunicação já está aprovada pela procuradoria da ALERJ, porque ela é decorrente de apoio 

da ‘TV Globo’, não estamos pagando, antes de enviar para vocês, aprovei com a procuradoria 

geral”. Depois, tivemos os “Sons da Inconfidência”, realizado pela FUNARJ. A rádio “Paradiso 

FM” divulgou o projeto e, novamente, disseram “não pode, isso vai dar problema”, respondi [no 

meu entendimento, essa fala é uma resposta à comunicação e diretoria-geral, por isso deixei entre 

aspas e acrescentei esse “respondi” antes de inseri-la] “é uma realização em conjunto com a 

FUNARJ, nem temos recurso, são eles que estão patrocinando o projeto”. É um impacto que 

sofremos e teremos que nos articular para superar. Talvez, o caminho mais consistente e seguro 

seja transformar o Palácio Tiradentes em um Instituto, assim poderemos cumprir a função 

executiva. Em curto prazo, o que fiz foi solicitar à diretoria-geral de cultura a publicação de um 

ato administrativo definindo os atributos e propriedades da sub diretoria-geral de cultura. Definido 

isso, fica claro quais são as diretrizes desta pasta e, dentro das nossas limitações, o universo que 

temos para trabalhar. 

 

E: Qual a finalidade do passaporte ao projeto? Buscou inspiração em algum modelo 

nacional ou internacional? (16in32seg) 

NF: O passaporte, na verdade, é um produto de encantamento. É um souvenir com uma forte 

produção de encantamento. É você ter um passaporte, que representa o direito de trânsito, de 

amplitude nacional e internacional. Ele é o direito de viajar por toda essa memória histórica. Já 

tínhamos visto projetos com passaporte e percebemos que esse centro histórico-cultural que 

estávamos consolidando para ser percorrido como um circuito, precisava ter um produto que 

pudesse produzir um forte encantamento na população, que fosse um aliado, um atrativo para 

mobilizar as pessoas a ter o “Caminhos do Brasil Memória”. Ela se apropria primeiro do 

passaporte, para se apropriar do projeto. O passaporte é uma ferramenta de construção do vínculo 

do projeto com uma pessoa, que se apropria do passaporte e depois dessa memória. O percentual 

de conclusão estava em torno de 5% e 6% apenas, mas não é isso que importa, o significativo é 

termos chegado a distribuir quase seis mil passaportes. Isso é muito relevante. As pessoas são 

movidas pelo desejo, então, quando buscam o passaporte é para se apropriar desse bem, não é só 

o souvenir, é uma ferramenta de articulação muito poderosa. Teremos outros passaportes 

conforme formos criando mais centros históricos. Cada Centro histórico vai ter o seu passaporte. 

Queremos evitar o impresso e trabalhar com ele virtual, mas as pessoas querem muito impresso, 

impressiona como as pessoas tenham o imaginário [interrupção do desenvolvimento da ideia]. 

Esses dias, recebi um telefonema em plena pandemia às sete horas da noite, a pessoa questionou 

[no meu entendimento, é uma situação de diálogo, por isso deixei entre aspas e acrescentei esse 

“questionou” antes de inseri-la] “quero saber se mesmo na pandemia continuam distribuindo 

passaportes”, eu falei “não, está parado”. É uma ferramenta poderosa de articulação com os meios, 

de mobilização popular e produção encantamento. 
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E: A escolha desse passaporte foi eficaz da maneira como foi produzido? Você faria algum 

aperfeiçoamento futuro? (20min06seg) 

NF: Primeiro aperfeiçoamento dele é o QR Code, para ele ser lido no telefone e em vários idiomas. 

A pessoa irá abrir a página e com QR Code já terá seu passaporte no idioma que quiser, é algo 

que estamos trabalhando com o TI da ALERJ.  

 

E: A impressão e distribuição dos passaportes foram suficientes para todas as instituições 

culturais? Como foi feita essa divisão, foi equitativa, a mesma quantidade para cada 

instituição, ou cada uma estipulou uma quantidade? (20min52seg) 

NF: Foi proporcional à demanda de cada um. Cada um estipulou uma quantidade, mais ou menos, 

que avaliava ser necessária. Na época, quem recebeu mais passaportes foi o Centro Cultural Banco 

do Brasil, porque eles estavam com a exposição “Egito Antigo”, tinha uma fluência de público 

muito grande e que já tinha tomado conhecimento do “Caminhos do Brasil Memória”. Enquanto 

alguns equipamentos recebiam vinte, trinta, lá recebia duzentos. A reposição era solicitada a cada 

semana ou quinze dias, de acordo com a demanda apresentada por cada equipamento cultural.  

 

E: Vocês têm esse controle? (22min20seg) 

NF: É só fazer o levantamento porque tem os e-mails, os WhatsApp solicitando as quantidades. A 

gente consegue passar. Agora, aqui foi o lugar que mais distribuiu passaportes. A maior procura 

era no Palácio Tiradentes. 

 

E: Você já me disse em torno de 5%, quantos passaportes devem ter sido completados? 

Vocês tiveram esse resultado da Marinha, né? (22min49seg) 

NF: Acho que 5% era o número antes de chegarmos a 5000 passaportes distribuídos. Talvez, tenha 

chegado a 1%, a 50 passaportes. Tivemos o corte da pandemia. Acontece que é inviável uma 

pessoa que, de fato, visita museus, fazer o “Caminhos do Brasil Memória” em um dia. Ela só 

consegue se for em um equipamento e falar “carimba aqui”, no outro e pedir “carimba aqui”. Não 

é isso. Aqui, por exemplo, ninguém carimba sem fazer a visita mediada. Essa era uma 

recomendação pedagógica que apropriamos para todos os entes que participaram do projeto. Não 

é só chegar e carimbar, tem que, pelo menos, visitar uma exposição. Não são todas as instituições 

que têm a visita mediada e, sobretudo, que a tenha todos os dias, como nós. Esse é nosso [do 

Palácio Tiradentes] maior atributo: a visita é a imaterialidade, é a memória histórica, não é uma 

visita material, como uma exposição de fotos que você vai e visualiza. Nossa visita é o Palácio 

Tiradentes e a memória dele, toda narrativa de construção histórica não só do prédio, mas da 

instituição como um todo, da política brasileira. É diferente dos outros equipamentos, mas a gente 

pedia que cada instituição só carimbasse a partir de alguma visita. Então, é inviável as pessoas 

conseguirem fazer isso em um dia, é com o tempo. Por isso, com certeza há dificuldade da 

conclusão. São muitas pessoas estrangeiras que estavam visitando, a média de frequência de um 

estrangeiro na cidade do Rio de Janeiro são quatro noites. Pode não ter feito o circuito, mas um 

vínculo foi construído. Há pessoas que vêm de fora da cidade do Rio de Janeiro, vejo pessoas que 

moram mais para a periferia e para elas fica difícil voltar a ter uma permanência. Então, isso vai 

se dar com o tempo.  

 

E: Você acha que pode ter sido um agravante por não terem conseguido completar o 

passaporte? Um curto período que o projeto conseguiu ficar atuante, você acha que isso 

pode ter causado ou não? (26min03seg) 

NF: Eu acho que foi em virtude da pandemia, então, isso não agrava. Não vejo como um problema, 

acho que a retomada do projeto vai ser natural, as pessoas estarão ávidas para retomar suas vidas, 

suas vidas culturais. Temos que vir com muito mais força, estamos nos preparando para isso. Nos 
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programamos para ter quatro espetáculos esse ano, eventos para o “Caminhos do Brasil 

Memória”, que é o “Festival do Café – Caminhos do Brasil Memória”, a “Festa da Tradição 

Caipira – Caminhos do Brasil Memória”, tudo aqui na Praça XV. Estamos preparando uma agenda 

de cultura para o “Caminhos do Brasil Memória”, além da agenda de eventos do Palácio 

Tiradentes. A retomada vai será trabalhando intensamente. É como o foguete que fica 

concentrando e quando saí, vai embora. É a alta da contratação de energia para dar aquela 

explosão. Estou muito otimista, minha perspectiva é sempre positiva.  

 

E: Quanto à sustentação financeira, como ela é realizada? É através de uma única instituição 

ou possui algum patrocinador? Quanto custou o projeto nessa primeira fase? (27min53seg) 

NF: Na verdade, todos os recursos do projeto [interrupção do desenvolvimento da ideia]. A gente 

teve gráfica própria, então, não tivemos investimento direto da instituição. Produzimos ele aqui. 

Apenas tivemos custos com gráfica, que fez o banner, que foi pago indiretamente pela FUNARJ. 

Como ela fez os “Sons da Inconfidência” e locou para divulgar esse projeto [interrupção do 

desenvolvimento da ideia]. A gente já tinha locado uma estrutura em Q30 e a FUNARJ entrou 

complementando. Tenho que levantar ao certo, mas creio que não tenha passado de oito mil reais, 

uma coisa muito irrisória. Todo capital humano e político já é remunerado. Por exemplo, a logo 

e todo material gráfico da parte criativa foi realizado aqui, na nossa estrutura, temos um designer 

que criou os cartazes. Só as lonas foram produzidas fora, fizemos com verba de adiantamento. 

Nem abri nenhum processo, despensa ou licitação.  

 

E: Como poderia caracterizar a aderência dos gestores e dos funcionários ao projeto? 

(30min29seg) 

NF: Declaro satisfatória, porque existem inúmeras formas de resistência, mas todas, até hoje, estão 

presentes mesmo com as dificuldades que encontramos na articulação. Quando chegava na 

pressão, a gente tinha resposta dos menos participativos. Havia algumas, é claro [interrupção do 

desenvolvimento da ideia]. Não dá para dizer que é insatisfatório e nem que depende da 

instituição. 

 

E: Qual a maior contrapartida do projeto para ALERJ? (Aumentar a visibilidade de 

marketing, criar maior diálogo com outras instituições do entorno; fortaleceu-se enquanto 

instituição museológica; aumentar o número de visitantes internos (presenciais); conseguiu 

novos acervos através de doações). (32min01seg) 

NF: Maior diálogo com as instituições do entorno, isso é muito relevante porque estávamos em 

um centro histórico de relevante importância para a memória nacional, histórica e política, 

entretanto atuando de forma dispersa e fragmentada do ponto de vista político, cultural, social. 

Isso era negativo em vários fatores, como no aspecto da segurança. Só foi possível conseguir um 

projeto específico de segurança, montado pelo quinto batalhão, com a criação do “Caminhos do 

Brasil Memória”, nunca houve isso aqui. Outro fator relevante [interrupção do desenvolvimento 

da ideia]. No carnaval, criei uma mobilização e reuni todos do “Caminhos do Brasil Memória” 

para que cobrássemos da prefeitura uma política de proteção ao patrimônio durante o carnaval. 

Pela primeira vez, a prefeitura se comprometeu com essa política. [Outros itens:] fortalecer a 

instituição enquanto uma instituição museológica. Ampliar o número de visitantes 

[esclarecimentos de que é presencialmente]. 

 

E: Quais principais valores acreditam ter alcançado com o projeto? (35min08seg) 

NF: Identidade e pertencimento, de construção de vínculo com o Palácio Tiradentes, essa memória 

histórica tem muita pujança política e cultural. [Falha no áudio 35min40seg] Cultura e Política 

mesmo, dentre os três itens. Claro que quando há uma política cultural forte e pujante, ocorre a 
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cidadania plena e promove a inclusão, são decorrentes. Os principais impactos são identidade e 

pertencimento; cultura e política. Pela prática do trabalho em rede, a construção desse projeto é 

um trabalho alicerçado na política, na construção e fomento de relacionamentos, de credibilidade. 

Credibilidade pra marca. É um trabalho político poderoso e forte. Trouxe credibilidade para a 

instituição. 

 

E: Quais pretensões almeja para o projeto “Caminhos do Brasil Memória” a partir de 2021, 

possui previsão de retomada? (36min33seg) 

NF: A pretensão é transformar o “Caminhos do Brasil Memória” em uma política de estado, 

[Falha no áudio 36min55seg – 37min14seg] um projeto próprio de desenvolvimento e 

emancipação política para o estado do Rio de Janeiro. Construir um desenvolvimento econômico 

totalmente focado no turismo de legado histórico, estamos com essa perspectiva. Pensamos na 

dimensão da formação humana, já que permeamos todas as áreas do conhecimento e faixas etárias. 

São dois pilares que dão sustentação a um projeto: o econômico; a sustentabilidade do vínculo 

construído com a população, quando é tão forte que acaba, de forma indireta, dando 

sustentabilidade econômica, mesmo que as pessoas não tenham a pujança econômica para arcar 

com o projeto, então os meios aparecem. Trabalhamos com esses dois pilares na mesma força, 

articulando com os meios para que tenham sustentabilidade econômica e que, cada vez mais, 

possam atrair o público e transformar o Palácio Tiradentes, o “Caminhos do Brasil Memória”, em 

um projeto que seja de grande importância para a população, a prefeitura, o governo do estado do 

Rio de Janeiro, inclusive para Polícia Militar, porque um projeto dessa natureza estimula a 

circulação de pessoas e a participação dessa instituição. É um projeto que agrega valor político a 

todos os envolvidos.  

 

E: Você tem previsão de retomada? (39min46seg) 

NF: Nossa previsão é julho e 2021. Retomaremos lançando os livros “Caminhos do Brasil 

Memória”, “Palácio Tiradentes”, “Tiradentes Contra a Inconfidência”; faremos os espetáculos 

“Sons da República”, “Sons da Inconfidência”, “Tiradentes”. Vamos voltar com força e com os 

eventos do “Caminhos do Brasil Memória”. 

 

E: Foi dado algum feedback do projeto aos gestores culturais que fizeram parte? 

(40min29seg) 

NF: Não. Não consegui fazer uma reunião remota com eles. Já postei duas vezes solicitando e não 

tive adesão de todos. É complexo, de certo modo, voltamos à estaca da dispersão e fragmentação, 

pois estão todos remotos e os equipamentos não atendem a população. Na verdade, não há 

predisposição. “Para que eu quero saber, avaliar a retomada, quando chegar o momento a gente 

retoma, estou preocupado em saber quando vai retomar o meu equipamento cultural”. Parei de 

pedir, porque percebi que a preocupação não é coletiva nesse momento. O processo coletivo se 

resolve quando o individual estiver solucionado.  

 

E: Você acha que, por parte de qualquer gestor, quando se depara com um projeto em 

parceria, há possibilidade de olhar mais para dentro da sua instituição em detrimento de 

projetos conjuntos? (42min07seg) 

NF: Acho que sua prioridade é olhar para dentro da própria instituição. É diferente da nossa, 

estamos mobilizados para o projeto, eles não. Nosso papel é construir atrativos para mobilizar e 

fazer com que eles se engajem ou que, pelo menos, ele adira, aceite compor o projeto. Só 

queremos adesão, não queremos “inventar a roda”. A responsabilidade e competência tem que ser 

nossa, caso contrário, o projeto não se realiza.  
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E: Daria alguma mensagem para outros museus ou aparelhos culturais que possuem essa 

intenção de se unirem rede com propostas de semelhantes? (43min37seg) 

NF: Tem um fator muito relevante e fundamental, que é a proximidade geográfica. Ela facilita a 

construção de um trabalho em rede, porque tem dentro de um território a mesma complexidade 

social sendo atendida, contribuindo assim, para todas as demandas. Por exemplo, tive uma 

discussão com a Secretaria de Estado de Turismo porque eles estavam pensando em alguns 

serviços mais longes, falei “não tem como você integrar a Praça Mauá à Central, porque são duas 

complexidades sociais distintas, elas estão desarticuladas do ponto de vista político, territorial, 

não dá”. [Acrescentei termos “eles disseram” e “continuei” para passar ao leitor que se trata de 

um diálogo] Eles disseram “mas tem um caminho”, respondi “não dá, é furada você entrar por aí, 

não é assim e nós não vamos construir o ‘Caminhos do Brasil Memória’ com essa perspectiva”. 

Continuei: “se vocês quiserem construir uma política assim tá certo, mas a gente vai construir o 

‘Caminhos do Brasil Memória’ na região portuária, vai construir o ‘Caminhos do Brasil Memória 

– República do Brasil’ que é na central, na São Cristóvão Imperial que tem o Museu Nacional, 

tem um museu do exército ali, a Casa da Marquesa de Santos, o próprio Jardim Botânico”. A 

proximidade geográfica é fundamental, porque quando a chamamos Polícia Militar, eles 

afirmaram “vocês fizeram algo sensacional, aí a gente consegue articular e desenhar esse projeto 

de segurança”. Isso é muito legal, é um exemplo que, na prática, funciona. Agora, tem “Caminhos 

do Brasil Memória” que iremos desenhar sem proximidade geográfica, que é o “Caminhos do 

Brasil Memória – Ciência no Rio de Janeiro”, com os museus de ciência, tem um em Caxias, 

outro na Urca. Nesse caso não dá, mas de todo modo, fica um roteiro a ser seguido, há um livreto 

para as pessoas adquirirem, terem informação e serem tocadas pelo desejo de visitar. São produtos 

que pensamos em construir, assim como as igrejas históricas. 

 

Agradecimento ao Criador do projeto pelo término do segundo, e, último bloco de perguntas.  
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APÊNDICE B 

 

Transcrição da Entrevista com o Thiago Petra, Coordenador do CCMS: 

 

Dia: 17 de novembro de 2020 – Parte 1 

Local: Canal virtual – Plataforma Zoom 

Nome do entrevistado: Thiago Petra 

Entrevistadora (E): Fabiana Carnevale Maciel 

 

 

Como se deu a entrada da sua instituição no projeto? Foi convite, iniciativa própria? 

(03min07seg) 

Foi convite da ALERJ, do Palácio Tiradentes, que estavam buscando representantes dos espaços 

culturais de um território específico. Até tentaram nos convidar para a primeira parte do projeto, 

só que o Centro Cultural do Ministério da Saúde está fechado faz um tempo. Estamos em uma 

luta para reabrir. Usávamos o espaço para algumas atividades muito pontuais, mas não exposições 

ou grandes eventos. Soubemos [da iniciativa] através do então presidente do COREM Região II, 

o Felipe. Ele veio falar: “a Márcia me procurou e quer saber quem é o representante do Centro 

Cultural do Ministério da Saúde para fazer o convite”. Assim que fomos convidados, creio que já 

estava na finalização da primeira parte do projeto, não entramos. Todavia, ela [Márcia] nos 

explicou todo o projeto para nos organizarmos para sua segunda fase.  

 

(04min54seg) Por que vocês decidiram entrar no projeto “Caminhos do Brasil Memória”?  

Nós aqui no Centro Cultural [interrupção do desenvolvimento da ideia]. Estou há dois anos à frente 

do Centro Cultural do Ministério da Saúde, instituição que existe desde 2000 e já realizou “n” ações 

culturais: exposições, apresentações, parte educativa. Entretanto, o prédio era dividido entre Polícia 

Federal e Centro Cultural do Ministério da Saúde. O Centro Cultural do Ministério da Saúde ficou 

fechado por necessitar de uma reforma, ele até foi aberto para as Olimpíadas em 2016 por conta 

uma parceria com o estado. Todavia, estávamos impossibilitados de abrir pela necessidade de uma 

reforma na estrutura e pela questão do corpo de bombeiros. Como o prédio já era para ser dividido 

com a Polícia Federal, a manutenção também deveria ser repartida, mas não era. Só agora estamos 

conseguindo apoio para ocupar o prédio como um todo. O Centro Cultural do Ministério da Saúde 

deixou de fazer ações naquele espaço. Desde que entrei, trouxemos uma cultura de estimular ações 

não dependentes e de colaboração em rede. Quando chegou essa proposta, por mais que não 

abríssemos o Centro Cultural do Ministério da Saúde, estávamos ocupando aquele espaço e 

vivenciando seu entorno. Olhamos a proposta com muito interesse, porque temos uma compreensão 

da lógica da colaboração e de entender que nós podemos compor uma rede, que iremos trazer um 

pouco do que trabalhamos e, ao mesmo tempo, aprender com outras experiências culturais, espaços 

e iniciativas para sermos melhores. Consideramos muito interessante a preocupação com a 

ocupação desse espaço que vivenciamos, ele tem certas dificuldades, não sei dizer como é que 

ocupação pela prefeitura, todavia percebemos que necessitaria de um olhar mais cuidadoso. Com a 

proposta de ter os espaços culturais com funcionamento mais para ativo e ações integradas, não 

poderíamos não fazer parte disso. Enxergo o projeto como a construção de uma rede que irei usufruir 

e contribuir. A colaboração é o princípio do Centro Cultural do Ministério da Saúde como uma 

unidade, uma equipe. Por isso, quando veio uma proposta como essa nos identificamos, para além 

da ocupação do espaço. Ficamos muito felizes com o convite e oportunidade em participar. 

 

Quando será efetivada essa entrada? Há uma previsão? (09min01seg) 

Oficialmente, já entramos. Nos foi enviado o convite [interrupção do desenvolvimento da ideia]. 
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Como o Centro Cultural do Ministério da Saúde faz parte de um órgão do Ministério da Saúde, 

temos uma hierarquia e burocracia a ser seguida. No instante que fizeram o ofício, minha intenção 

era responder de imediato, mas há toda essa estrutura e tivemos que solicitar o apoio “de cima”. 

A gestão anterior chegou a ter contato com a experiência, mas acredito que não tenha 

compreendido. No último ano, passamos por mudanças na gestão. Com isso, tivemos uma 

aceitação feita de maneira muito rápida. Isso aconteceu há três meses e, hoje, entendemos que 

somos parte do projeto.  

 

Já conhece ou se propõe a conhecer as demais instituições culturais que participam desse 

projeto em rede? (10min27seg) 

Só conheço enquanto alguém que se interessa em ver as ações, não conheço as instituições ou os 

responsáveis. Me interesso bastante em conhecer, XXXX colaboração. Posso aprender muito com 

o dia a dia das instituições, os problemas, as estratégias para fazer um Centro Cultural do 

Ministério da Saúde melhor.  

 

Sua instituição possui alguma meta ao participar desse projeto? (11min12seg) 

Hoje não temos meta. Temos sonhado juntos, Nelson e Márcia, pela ALERJ, e nós do Centro 

Cultural do Ministério da Saúde em fazer nossa abertura, que será um marco para ações. Achamos 

muito interessante que o programa tenha se sensibilizado também com isso. A meta é a reabertura 

com uma circulação de pessoas que não é vista há alguns anos. Não tem como quantificar o 

número de pessoas desejadas ou o número de ações culturais. A meta é a reabertura do espaço 

com parceiros tão fortes como o das instituições do “Caminhos do Brasil Memória”.  

 

Como a instituição se prepara para participar do projeto? Quais medidas estão sendo 

tomadas? (12min30seg) 

Como uma unidade dentro de um órgão, temos muita dependência do Ministério da Saúde. Hoje, 

há uma posição clara da superintendência estadual do Ministério da Saúde junto à subsecretaria, 

que é uma unidade acima da que nos coordena em Brasília, de que haverá investimento para 

reabertura desse espaço. Primeiro, estamos ocupando o prédio como um todo e, segundo, teremos 

recurso para fazer uma reforma, que não deve ser no próximo ano. Pensamos para essa atividade 

[interrupção do desenvolvimento da ideia]. Estamos com o apoio da Márcia para uma ação do 

Ministério da Saúde, que é uma exposição, e estamos atrás de um espaço para recebê-la, que seja 

aberto ao público. O projeto já está nos ajudando: hoje teremos reunião com uma instituição 

cultural da região para saber se podemos ocupar esse espaço durante um período, que é dessa 

segunda fase. Espero que dê certo, porque será nosso produto nesse momento, o que não nos 

impedirá de ocupar o lado externo do Centro Cultural do Ministério da Saúde. Estamos planejando 

como produto uma exposição temática sobre política de saúde, não irei antecipar, não é segredo, 

mas seria um spoiler [risos]. É o produto que queremos ofertar e estamos contando com apoio do 

projeto.  

Agradecimentos pela entrevista! 

 

Apresentação profissional do entrevistado Thiago Petra - Servidor público do Ministério da 

Saúde desde 2015 e, atualmente, chefe de divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde. 

No mestrado em Comunicação e Informação em Saúde, na Fiocruz, teve a oportunidade de 

experimentar ações de pesquisa sobre colaboração e inovação em saúde. No Ministério da Saúde, 

participou de projetos de comunidades de práticas em saúde, conhecendo ações de cultura e saúde 

de todo o Brasil, realizadas por profissionais de saúde. No Centro Cultural do Ministério da Saúde, 

atua com ações de facilitação, inovação e produção cultural.  
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APÊNDICE C 

 

Tabela de controle organizacional para fase de coleta de dados 

INSTITUIÇÕES Questionário 
Apresentação 

pessoal 
Responsável 

Igreja ISCM x x Rita de Cássia 

MIS x x Clara Paulino 

CC Museu da Justiça x x Sérgio Sydow 

CCC x x Ednor Medeiros 

Paço Imperial Não respondeu a nenhum dos contatos 

MHN x x Vânia Bonelli 

INCAER x x Brig. Scheer 

Museu Naval x x Patrícia Miquilini 

CCBB Não foi possível nenhuma forma de contato 

CFB Não respondeu a nenhum dos contatos 

Palácio Tiradentes Entrevista x Nelson Freitas 

CC do Min. Da Saúde Entrevista x Thiago 

Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO 1 

 

Ata da 1ª Reunião com os gestores do projeto 

 

1ª REUNIÃO DO PROJETO 

CAMINHOS DO BRASIL-MEMÓRIA – 12/04/2019 

 

SALA DE LEITURA – BIBLIOTECA DO PALÁCIO TIRADENTES 

 

No dia 12 de abril de 2019, às 15 horas, foi realizada a primeira reunião para implementação do 

projeto “Caminhos do Brasil-Memória”, na Sala de Leitura da Biblioteca do Palácio Tiradentes. 

Estiveram presentes Nelson Freitas, Subdiretor-Geral de Cultura da ALERJ; Paulo Knauss e 

Vania Bonelli, Diretor e Coordenadora Técnica do Museu Histórico Nacional; Sergio Ricardo, 

Diretor do Museu da Justiça; e Patrícia Miquilini, Museóloga (Capitão de Corveta) do Museu 

Naval. A ausência sentida ficou por conta de Claudia Werneck, diretora do Paço Imperial, que 

justificou a impossibilidade de estar presente, mas que estará junto ao projeto nas próximas ações. 

A reunião abordou as principais demandas para ampliar a visitação museológica no Centro da 

Cidade do Rio de Janeiro aos finais de semana. A Comissão Organizadora e Implementadora do 

projeto, definiu ser de fundamental importância para a realização do projeto, padronizar a 

acessibilidade nas calçadas do entorno dos respectivos museus; melhorar a mobilidade urbana, 

com vistas a criar vagas para veículos de passeio e ônibus no Centro da Cidade, fundamentalmente 

nos locais próximos aos museus que compõem o projeto; realizar um plano de comunicação 

eficiente, com capacidade de produzir encantamento e, ao mesmo tempo, informar à população a 

programação dos equipamentos culturais reunidos no projeto por meio de mídia comercial e 

espontânea, impressa e eletrônica, assim como criar e implementar um projeto de sinalização 

turística, com vistas a deixar os visitantes seguros de como chegar para fazer o circuito histórico 

nos referidos museus; contar com a presença proativa dos efetivos de segurança dos governos 

municipal e estadual no Centro da cidade; produzir atividades artístico-culturais em conjunto e / 

ou de forma individual, para ampliar o valor ao projeto, de forma a atrair uma mais significativa 

vertente de público para visitar os espaços; e criar uma visita guiada para conduzir o visitante ao 

Circuito Histórico dos cinco museus. 

O projeto Caminhos do Brasil-Memória foi criado pela Subdiretoria-Geral de Cultura da ALERJ, 

numa parceria com o Museu Histórico Nacional, o Museu Naval, o Museu da Justiça e o Paço 

Imperial. E, neste contexto, considerando que: as atividades produtivas relacionadas ao turismo 

cultural exercem relevante influência no crescimento da economia e, por isso, são implementadas, 

vivenciadas e disseminadas pelas cidades mais desenvolvidas do mundo como uma eficiente 

política de desenvolvimento; exatamente no momento em que o Estado do Rio de Janeiro faz o 

enfrentamento para superar as inúmeras crises política e econômica que o tomaram nos últimos 

cinco anos, o projeto foi criado para construir uma ação vigorosa da cultura, da formação humana, 

a favor da ampliação da geração de renda, emprego e, por conseguinte, de desenvolvimento 

sustentável para o Estado do Rio de Janeiro; podemos afirmar que a reunião obteve êxito e que o 

projeto vai contribuir, de forma significativa, para elevar os sentimentos de autoestima e de 

pertencimento da população, de forma criativa, aliando sempre entretenimento à produção de 

conhecimento e desenvolvimento humano a desenvolvimento econômico. 
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ANEXO 2 

 

 
Imagem 1 – Modelo da apresentação do projeto, contendo 35 slides. 

Fonte: Nelson Freitas, 2019. 

 

 

ANEXO 3 

 

 
Imagem 2 – Modelo da apresentação digital do questionário elaborado aos gestores das instituições culturais. 

Distribuído através da plataforma Google Forms. 

Fonte: Produção própria, 2020.  
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ANEXO 4 

 

 
Imagem – Modelo de apresentação do projeto, com localização de todas as instituições culturais participantes. Esse 

mapa foi utilizado em várias peças de comunicação: no passaporte, no site e nos materiais de divulgação (folder). 

Fonte: Fernando Ebert, Design Gráfico da ALERJ, 2019. 

 

 

ANEXO 5 

 

 
Imagem da página/site do projeto: http://www.caminhosdobrasilmemoria.com.br. 

Acessado em 8 de outubro de 2020.  

http://www.caminhosdobrasilmemoria.com.br/
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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