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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo construir uma narrativa histórica a respeito do surgimento de 

dois museus comunitários no bairro do Coque, localizados na cidade do Recife-PE, a partir da 

atuação do Programa Pontos de Memória do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) cujo 

objetivo era, de acordo com a perspectiva da Museologia Social, promover o fomento e a 

difusão dos Pontos de Memória em várias cidades brasileiras, defendendo a ideia do direito à 

memória como instrumento de transformação social. O IBRAM articulou junto a um grupo de 

moradores, no ano de 2009, o Ponto de Memória Museu Mangue do Coque, uma inciativa de 

reconstrução da história local, marcada pela resistência em permanecer naquele lugar. No 

entanto, disputas ocorreram entre os moradores diante do surgimento deste ponto de memória, 

devido a interesses e objetivos antagônicos. No ano de 2013, surgiu o Museu da Beira da Linha 

do Coque, criado por um grupo de moradores dissidente do Ponto de Memória intermediado 

anteriormente pelo IBRAM. Para compreender as problemáticas que envolveram a história do 

Programa Pontos de Memória e sua relação com o Coque, se fez necessário construir uma 

retrospectiva de como ocorreu o processo de institucionalização da memória museológica no 

Brasil, especificamente, sobre como ocorreu a criação do Instituto Brasileiro de Museus, criador 

do referido programa. 

Palavras-chave: Coque. História. IBRAM. Memória. Museu Comunitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to build a historical narrative about the emergence of two community 

museums in Coque neighborhood, located in the city of Recife-PE, from the performance of 

the Programa Pontos de Memória from IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) – Memory 

Points Program (Brazilian Institute of Museums) – which its objective was to promote the 

fomentation and the diffusion of the Memory Points Program in several Brazilian cities, 

according to the perspective of the Social Museology, defending the idea of the right to memory 

as an instrument of social transformation. IBRAM articulated with a group of residents, in 2009, 

the Ponto de Memória Museu Mangue do Coque, an initiative to reconstruct local history, 

marked by the resistance to remain in that place. However, disputes occurred among residents 

facing the emergence of this Memory Point, due to conflicting interests and objectives. In 2013, 

the Museu da Beira da Linha do Coque (the Museum of Beira da Linha do Coque) was created 

by a group of dissident residents of Ponto de Memória, previously brokered by IBRAM. In 

order to understand the issues surrounding the history of the Pontos de Memória Program and 

its relationship with Coque, it was necessary to build a retrospective of how the process of 

institutionalizing of museum memory in Brazil took place, specifically, about the creation of 

the Instituto Brasileiro de Museums, creator of that program. 

Key words: Coque. History. IBRAM. Memory. Community Museum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Como a maioria dos moradores do Recife e Região Metropolitana, sou um usuário diário 

do transporte público. Moro no bairro de Jardim São Paulo, zona oeste do Recife, mais 

precisamente entre as estações de metrô Barro e Tejipió, sendo este o meio de transporte que 

mais utilizo. Todos os dias desembarco na movimentadíssima estação Joana Bezerra para poder 

seguir viagem até a estação Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, onde leciono em uma 

escola municipal no bairro de mesmo nome.  

A linha do metrô do Recife é um desbravamento dos bairros onde residem a maior 

parcela da classe trabalhadora da cidade. Da janela dos trens se vê os típicos cenários destes 

lugares como feiras, ambulantes, carroças puxadas por animais, animais pastando, campos de 

futebol de várzea, praças e casas construídas atendendo as mais diversas necessidades e 

possibilidades, desde aquelas que fazem dos muros das linhas dos trens parte de suas estruturas 

às palafitas que ficam à margem do Rio Capibaribe. 

 Em uma de minhas viagens em direção à estação Joana Bezerra, no ano de 2014, 

observei essa imagem pela janela do trem:  

Imagem 1 - Do Coque não saio, daqui ninguém me tira 

 

Foto: Robson Santana, 2014. 

 

 Tratava-se de um abaixo assassinado promovido pelos moradores do Coque, bairro da 

região central da cidade, contra a especulação imobiliária que ameaçava aquelas pessoas. Todos 

os dias eu observava aquele protesto registrado na parede e por nenhum momento pensei que 
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algum dia eu fosse conhecer o dono daquela casa e, muito menos, conhecer um pouco da 

história das pessoas que naquele bairro habitavam.  

 A casa pertence a Rildo Fernandes, morador e coordenador geral do Ponto de Cultura 

Espaço Livre do Coque. Rildo é considerado uma das vozes mais ativas na resistência dos 

moradores pelo direito em permanecer no bairro. Foi em um intervalo de tempo de seis meses, 

entre me deparar com aquela imagem pela janela do trem do metrô e estar pessoalmente diante 

dela, inclusive, conversando com o proprietário da casa.  

 E, mais surpreendente ainda para mim, foi saber que um museu estava por trás daquele 

brado “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”. E que, segundo Rildo, tudo aquilo seria 

arquivado nesse museu, pois tudo o que aconteceria no bairro a partir de então seria registrado 

para a posteridade, além do “registro” das lutas do passado em que os moradores tanto 

enfrentaram para ainda estarem ali.  

 “Tempo, memória, espaço e história caminham juntos. Inúmeras vezes, através de uma 

relação tensa de busca de apropriação e reconstrução da memória pela história” (DELGADO, 

2003, p. 10). Rildo acreditava que a reconstrução da história a partir das memórias dos 

moradores seria mais uma forma de resistência, já que tantas outras já tinham sido construídas 

e reconstruídas. Via-se naquele momento uma grande preocupação com o futuro daquelas 

pessoas, ameaçadas de perderem suas casas, perderem o seu lugar.  

No entanto, era o presente quem ganhava espaço naquele momento, se tornando o novo 

horizonte (HARTOG, 2013) de mudanças no que diz respeito aos inúmeros problemas 

enfrentados pelos moradores dali, mas também de permanências, como por exemplo, continuar 

como moradores.  

 É a partir desse presente vivido pelos moradores que propostas de criação de um museu 

como algo vivo, dinâmico e que pretendia atender aos interesses daquele momento, que 
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surgiram o Ponto de Memória Museu Mangue do Coque1, em 2009 e o Museu da Beira da 

Linha do Coque, em 20132.  

 Os museus do Coque foram exemplos de um interesse pela construção e afirmação de 

uma identidade e, consequentemente, pelo passado. O bairro é um dos maiores centros de 

resistência à especulação imobiliária da cidade do Recife, além de ser estereotipado como o 

mais violento também. Tensões e conflitos internos marcam a sua história que, por décadas, 

lutam para continuar existindo.  

Tais tensões também serão refletidas no interesse pelo passado vivenciado por seus 

moradores que, passará a ser configurado no formato de um Ponto de Memória, a partir da 

intervenção de uma política de Estado intitulada Programa Pontos de Memória do IBRAM.  

Com o objetivo de criar um único espaço de rememoração e promover uma 

transformação social no bairro, o Instituto Brasileiro de Museus articulou com um grupo de 

moradores a criação do Ponto de Memória Museu do Mangue do Coque, no ano de 2009. Por 

não concordar com todas as diretrizes do projeto, organizou-se um grupo dissidente que cria, 

no ano de 2013, o Museu da Beira da Linha do Coque.  

  A atuação das políticas culturais museológicas na criação desses lugares de memória e 

os desdobramentos que as mesmas provocaram nesse bairro do Recife, demonstram como estes 

territórios vão sendo definidos dentro dos diferentes contextos sociais. 

 

1.1 O Objeto de estudo 

 

Meu primeiro contato com o bairro do Coque ocorreu no ano de 2014 ao visitar a 

exposição “Museu da Beira da Linha do Coque”, que estava em cartaz na Sala Vicente do 

                                                           
1O Ponto de Memória Museu Mangue do Coque surgiu no ano de 2009 a partir do projeto Pontos de Memória do 

IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). Tal projeto, tinha o objetivo de identificar, apoiar e fortalecer iniciativas 

de memória e museologia social pautadas na gestão participativa e no vínculo com a comunidade e seu território. 

O programa reúne um conjunto de ações e iniciativas de reconhecimento e valorização da memória social, de modo 

que os processos museais protagonizados e desenvolvidos por povos, comunidades, grupos e movimentos sociais, 

em seus diversos formatos e tipologias, sejam reconhecidos e valorizados como parte integrante e indispensável 

da memória social brasileira. As ações desenvolvidas, pautadas no fomento à criação de novos processos de 

produção e institucionalização de memórias referentes à diversidade social, étnica e cultural do País, visam garantir 

que o direito à memória seja exercido de forma democrática por indígenas, quilombolas, povos de terreiro, mestres 

e grupos das culturas populares, urbanas, rurais, de fronteira, e/ou que requerem maior reconhecimento de seus 

direitos humanos, sociais e culturais. Foram escolhidas, incialmente, doze capitais brasileiras para a implantação 

do projeto, entre elas, Recife-PE, sendo o Coque o bairro escolhido no Recife. Disponível em: 

https://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/pontos-de-memoria/programa-pontos-de-

memoria/. Acesso em: 25 ago. 2020.  
2O Museu da Beira da Linha do Coque surgiu do ano de 2013, a partir de uma dissidência em relação ao Museu 

Mangue do Coque. Rildo Fernandes, Josivan Silva e Moisés Francisco foram alguns dos dissidentes que optaram 

por iniciar um projeto museológico próprio, sem a participação do IBRAM.  
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Rêgo Monteiro - Fundação Joaquim Nabuco, no bairro do Derby, Recife-PE. A partir desta 

visita, entrei em contato com Rildo Fernandes, um dos idealizadores do museu, com o objetivo 

de escrever um ensaio sobre museus e coleções etnográficas. 

Como resultado da pesquisa, nasce o ensaio “Museu da Beira da Linha do Coque como 

proposta de Museu Etnográfico”, como pré-requisito para aprovação na disciplina Objetos e 

Coleções Enográficas durante a minha graduação em Museologia na Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Imagem 2 - Entrega do ensaio Museu da Beira da Linha do Coque como proposta de Museu 

Etnográfico 

 

Fonte: Robson Santana, 2014. 

 

A exposição tinha como principal objetivo tornar público o projeto museológico, assim 

como angariar verbas para a aquisição de equipamentos para a confecção dos dispositivos 

tecnológicos de exibição dos vídeos sobre sua história. 
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Imagem 3 - Exposição Museu da Beira da Linha do Coque na FUNDAJ, Derby 

 

Fonte: Robson Santana, 2014. 

 

 O fato de o Museu da Beira da Linha ser um projeto dissidente, me despertou o interesse 

em compreender quais acontecimentos proporcionaram essa ruptura com o projeto anterior.  

Outro interesse era o de saber como o surgimento de duas narrativas que tinham por 

objetivo contar a história local poderiam proporcionar ou não uma atuação social no que diz 

respeito às suas lutas.  

Tais lutas são as reivindicações que ocorrem no bairro, como a contra a violência, às 

precárias condições de habitação e a da resistência em permanecer no bairro devido à intensa 

especulação imobiliária.  

 Em 2018, retorno ao bairro para dar início à pesquisa de mestrado. Não foi um processo 

fácil, porque a população vivia um momento diferente em comparação ao boom de memória3 

ocorrido anos antes. Os dois museus comunitários não estavam mais em atividade e a vontade 

de narrar sobre os mesmos também já não parecia tão instigante. 

 A redução dos incentivos por parte das políticas públicas culturais e o surgimento de 

outras necessidades consideradas mais urgentes, fizeram com que as atenções dos moradores 

não estivessem mais voltadas para esses projetos. No entanto, ao narrarem sobre como os 

museus do Mangue e da Beira da Linha foram criados, percebeu-se um desejo de que esses 

projetos possam ser retomados e que, juntos a outros projetos socioculturais, possam contribuir 

com a melhoria do bairro.  

 

 

                                                           
3Segundo Jay Winter, “O “boom da memória” no final do século XX é reflexo de uma matriz complexa de 

sofrimento, ativismo político, reivindicações de indenização, pesquisa científica, reflexão filosófica e arte” 

(WINTER, 2006, p. 75-87). 
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1.2 Referencial Teórico 

 

 Compreendendo a historiografia como um processo de elaboração para se compreender 

os acontecimentos e que estão sujeitos a releituras e ressignificações, foram utilizadas 

referências como Nora (1993), Koselleck (2006), Ricoeur (2007), Certeau (2008) e Hartog 

(2013), consideradas de fundamental importância para uma maior reflexão a respeito de como 

ocorre a construção dos discursos. 

 Nesta pesquisa, se faz uma reflexão acerca de como a memória é utilizada pelos 

moradores enquanto um dispositivo de disputa e resistência. Sobre os estudos relacionados à 

memória, François Dosse afirma que: 

 

Esse vasto terreno aberto para a história das metamorfoses da memória, sobre uma 

realidade simbólica tão palpável quanto inassinável, permite uma dupla 

problematização das noções de historicidade e da memória. Ele exemplifica a 

importância desse terceiro-tempo definido por Ricoeur como ponte entre tempo 

vivido e tempo cósmico. Ele constitui o campo de investigação daquilo que Reinhart 

Koselleck qualifica como nosso espaço de experiência, ou seja, esse passado 

transformado em presente. Além do mais, ele permite explorar o enigma do 

passadismo porque o objeto memorial em seu lugar material ou ideal não se descreve 

em termos de meras representações mas, como define Paul Ricoeur, em termos de 

“representância ou de “tenência”, significando com isso que as construções da história 

ambicionam ser reconstruções “que respondam ao pedido de um confronto” (DOSSE, 

2013, p. 184). 

 

 Sobre a ideia do presente e as relações com o lugar, a memória e a história, François 

Hartog classifica como regime de historicidade “a expressão de uma ordem dominante do 

tempo. [...] como uma maneira de traduzir e de ordenar experiências do tempo – modos de 

articular passado, presente e futuro – e dar-lhes sentido” (HARTOG, 2013, p. 139), 

classificando o presente como o novo horizonte. 

O conceito de presentismo defendido por Hartog pode ser observado nas lutas dos 

moradores, na medida em que um dos principais motivos que os levaram a criar um museu está 

relacionado ao presente por eles vivenciado e, através das memórias narradas, reconstruir sua 

história e fortalecer os laços de identidade e pertencimento da população com o bairro. Ou seja, 

utilizar da “história enquanto um instrumento presentista”. (HARTOG, 2013, p. 163) 

Os moradores, enquanto cidadãos, ao buscarem no passado uma solução para o seu 

presente no que diz respeito aos problemas enfrentados, como a violência, a especulação 

imobiliária e o preconceito por parte da imprensa local e dos moradores de outros bairros, criam 

o que Koselleck (2006) chama de horizonte de expectativas.  
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No entanto, a diversidade de interesses e objetivos existentes, fazem com que essas 

expectativas nem sempre sejam concretizadas, principalmente no que diz respeito à especulação 

imobiliária, que divide o bairro entre aqueles que desejam vender suas casas/terrenos e os que 

são contrários, afirmando que dessa forma o bairro iria desaparecer.  

Os museus do Mangue do Coque e da Beira da Linha do Coque encontraram nas 

memórias de seus moradores o possível suporte para atender à essas reivindicações de um 

presente e um futuro melhores, desde a melhoria da qualidade de vida a poderem permanecer 

no bairro. Segundo Hartog, essa busca por uma “rememoração é ativa, ela não é um surgimento 

involuntário do passado no presente; visando um momento do passado, ela tende a transformá-

lo” (HARTOG, 2013, p. 168).  

Para Pierre Nora (1993), o lugar é construído e deve ser constantemente reconstruído. 

As memórias coletivas, a partir do momento que passam a ser multiplicadas, como em um 

projeto de criação de um museu, são impossíveis de unificar, provocando uma “ruptura” com o 

passado (HARTOG, 2013). Um dos principais argumentos dos moradores em defesa da criação 

dos museus comunitários é o de tentar impedir que a população esqueça da sua história, 

principalmente os mais jovens que, em sua grande maioria, não sabem como o bairro do Coque 

foi construído.  

Este desconhecimento da história do lugar pode fazer com que os mais jovens não 

tenham a mesma relação de pertencimento, fazendo com que, indiretamente, facilite a ação da 

especulação imobiliária na região, indo de encontro à uma das lutas dos moradores mais antigos 

que é o de resistir e permanecer.   

Segundo Roger Chartier, as ameaças feitas à memória são frutos do desconhecimento 

do passado histórico4. O esquecimento como condição da memória historiográfica fez com que, 

na sociedade contemporânea, houvesse, mesmo que ainda muito limitado no caso do Brasil, um 

crescimento da produção de lugares de memória, pelo temor da perda, do apagamento deste 

desconhecimento do passado. 

 A história não possui um sentido prévio, sendo o passado um produto de nossa 

elaboração e não um dado pronto, provocando transformação de sentidos. Segundo Le Goff e 

sua concepção de história nova, acredita-se haver “[...]a necessidade de desenvolver os métodos 

de uma história a partir de textos até então desprezados[...]” (LE GOFF, 2005, p. 63), na qual 

“interessou-se sobretudo por uma etnologia das diferenças [...]” (LE GOFF, 2005, p. 64). A 

                                                           
4Palestra realizada pelo Professor Dr. Roger Chartier no I Colóquio Internacional de Teoria da História: Para Ler 

a Cultura e os Intelectuais, realizada no dia 13 de novembro de 2018 no Instituto Ricardo Brennand, na cidade do 

Recife-PE, Brasil. 
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ampliação do que diz respeito ao conceito de documento histórico acontece de forma 

significativa com a história nova, criando 

 

[...]uma história baseada numa multiplicidade de documentos: escritos de todos os 

tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos 

orais, etc. Uma estatística, uma curva de preços, uma fotografia, um filme, ou para um 

passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto são, para a 

história nova, documentos de primeira ordem (LE GOFF, 2005, p. 37). 

 

 Foi nesse contexto de multiplicidade dos documentos que os museus e os patrimônios 

passaram a ter uma maior relevância dentro da produção historiográfica. Sobre a importância 

do surgimento da nova história e das rupturas ocorridas posteriormente no campo da memória, 

Hartog diz que: 

 

[...] A história nova, dicionário codirigido por Jacques Le Goff, Roger Chartier e 

Jacques Revel, abriu espaço para a memória como o verbete “Memória Coletiva”. 

Forjada por Maurice Halbawachs, a noção é retomada e defendida por Pierre Nora, 

mas com a condição de que os historiadores saibam como dela se servir. As rupturas 

modernas conduziram a uma multiplicação de memórias coletivas, de maneira que a 

história se escreve agora sob sua pressão: a própria história científica vê seus 

interesses e suas curiosidades ditados por ela (HARTOG, 2013, p. 158). 

 

Paul Ricoeur (2007) afirma que a História é, do começo ao fim, escrita. E, na relação 

entre história e memória, tratar o “não-dito” será o objetivo dessa escrita, constituindo o que 

Michel de Certeau (2008) classificou como operação historiográfica. Certeau rompeu com a 

ideia de generalização, trazendo o que era esquecido, apagado, para a discussão, desprezando a 

perspectiva da história serial, indo além das evidências já postas. Em sua reflexão sobre a 

função da escrita na operação historiográfica, Certeau compreende que 

[...] “marcar” um passado, é dar um lugar à morte, mas também redistribuir o espaço 

das possibilidades, determinar negativamente aquilo que está por fazer e, 

consequentemente, utilizar a narratividade, que enterra os mortos como um meio de 

estabelecer um lugar para os vivos (CERTEAU, 2008, p. 107). 

  

Partindo da ideia do buscar além do que está posto, formulando questões que exijam 

releituras e ressignificações dos acontecimentos, é que esta pesquisa propõe analisar os 

processos que levaram a criação das políticas públicas culturais voltadas para o setor 

museológico no Brasil.  

As políticas públicas culturais foram o resultado de um processo de reinvindicação de 

minorias que clamavam por maior representação e direitos de cidadania, como forma de 
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afirmação de suas identidades culturais, com o objetivo de criar uma política pública cultural 

de fato abrangente.  

Essa abrangência das políticas públicas culturais no Brasil possui três marcos 

importantes para sua afirmação, especificamente, nos setores dos museus e do patrimônio: 

 O Decreto 3551 de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial5; 

 A criação da Lei Cultura Viva como uma política pública para a constituição das 

políticas culturais e que foi responsável por transformar o Programa Cultura Viva e sua 

ação estruturante mais conhecida, os Pontos de Cultura, na Política Nacional de Cultura 

Viva6; 

 A criação do Instituto Brasileiro de Museus, em 2009, com a regulamentação do Sistema 

Nacional de Museus e a criação do Programa Pontos de Memória. 

 O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), instituição federal atrelada ao Ministério 

da Cultura (Minc), foi considerado pioneiro no que diz respeito a estar voltado exclusivamente 

para a gestão e promoção dos museus brasileiros. Um dos primeiros projetos a ser idealizado 

foi o Programa Pontos de Memória que, a partir de um conceito antropológico de cultura, 

procurou contemplar os anseios de alguns povos, como os indígenas, e de alguns grupos sociais 

como os quilombolas e moradores de bairros das periferias das grandes cidades que passaram 

a querer narrar suas próprias histórias.  

Os Pontos de Memória foram pensados como mais uma das várias formas de 

manifestações e resistências culturais enquanto uma expressão de caráter natural, tendo como 

uma de suas principais referências o Museu de Favela (MUF), criado em 2008 por lideranças 

culturais moradoras das favelas Pavão, Pavãozinho e Cantagalo na cidade do Rio de Janeiro.7 

                                                           
5DECRETO Nº 3.551, DE 4 DE AGOSTO DE 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras 

providências. Os bens imateriais serão registrados dos livros de Saberes (incluem-se também os modos de fazer), 

Celebração (rituais e festas), Formas de Expressão (manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas) 

e Lugares (mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 

culturais coletivas).  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm. Acesso em: 28 ago. 2020.  
6Lei Cultura Viva: Tornou-se a primeira política nacional criada após a institucionalização do Sistema Nacional 

de Cultura (PEC 416/2005 – art. 2016-A) e do Plano Nacional de Cultura (Lei 12.343/2010) visando simplificar e 

desburocratizar os processos de prestação de contas e repasse de recursos para as organizações da sociedade civil; 

articulação de parceria entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios com a sociedade civil. Disponível em: 

http://culturaviva.gov.br/sobre-a-lei-cultura-viva/. Acesso em: 28 ago. 2020.  
7Para saber mais sobre o Museu de Favela, acessar em: https://www.museudefavela.org/.  
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Alguns dos Pontos de Memória surgidos a partir da intermediação do IBRAM optaram 

por se constituírem enquanto museus, denominados de ecomuseus ou museus comunitários, 

pelo fato dos moradores terem uma maior participação na constituição dos seus próprios 

espaços museológicos.  

Os museus comunitários são organizados em um cenário em que se constata uma grande 

invisibilidade da história dos diversos grupos sociais não representados dentro dos museus 

tradicionais. Segundo Suzy da Silva Santos, tendo por base o pensamento do museólogo 

Hugues de Varine, o museu comunitário é, 

 

[...] uma ferramenta de mobilização, que revela os recursos disponíveis pertencentes 

à comunidade e apresenta estratégias para o seu desenvolvimento, desvincula-se da 

imagem de um museu ligado ao passado, cujo interesse maior é preservar coleções e 

coloca-o no presente, como um meio para a melhoria da qualidade de vida nas 

comunidades, que reconhece e valoriza seus patrimônios e os utiliza em prol do 

desenvolvimento comunitário, dando-os um sentindo atual (significando-os e 

ressignificando-os) (SANTOS, 2017, p. 123). 

 

 O bairro do Coque foi um dos escolhidos pelo Programa do IBRAM para a construção 

de um ponto de memória, pelo fato de ter um grande índice de violência e possuir o menor 

índice de desenvolvimento humano entre os bairros da cidade do Recife, assim como ocorreu 

em outros doze bairros de doze capitais brasileiras: Belém -PA; Belo Horizonte – MG; Brasília 

– DF; Curitiba – PR; Fortaleza – CE; Maceió – AL; Porto Alegre – RS; Rio de Janeiro – RJ; 

São Paulo – SP; Salvador – BA e Vitória - ES. 

 

1.3 Metodologia 

 

O referencial teórico-metodológico desta dissertação foi constituído pelos autores 

supracitados e comentados em diálogo com a documentação e as obras historiográficas e de 

áreas afins:  

 Trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações, teses) referentes à historiografia, política 

culturais no Brasil, museus, museologia social e museus comunitários; 

 Documentos como Leis, Diários Oficiais, Atas de reuniões e jornais impressos; 

 Portais jornalísticos e de instituições como o IBRAM, IPHAN, Palácio do Planalto, 

Senado Federal, Câmara dos Deputados, Fundação Joaquim Nabuco, entre outras; 
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 Entrevistas com os professores José do Nascimento Júnior e Antonio Motta e com três 

representantes dos museus do bairro do Coque: Rildo Fernandes, Vanessa da Silva e 

Josivan Ferreira.  

No capítulo 2, é realizada uma análise de alguns dos principais órgãos e instituições 

culturais no Brasil. Incialmente, sobre o setor museológico e do patrimônio entre os anos finais 

do século XIX até a década de 1940 do século XX. Posteriormente, entre as décadas de 1970 e 

2010 do século XXI, com uma maior ênfase àquelas do âmbito da memória, do patrimônio e 

dos museus. Referências como JULIÃO (2006), FONSECA (2005), CALABRE (2007), 

LAVINAS (2012), CASTRO (2018), SANTOS (2004), POULOT (2013), além de documentos 

relacionados à criação das políticas culturais no Brasil, foram bastante significativas na 

construção deste capítulo. 

No capítulo 3, é abordado como ocorreu o processo de criação do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM) e de um dos seus programas, o Pontos de Memória, considerado um 

importante avanço do ponto de vista institucional da valorização das políticas voltadas para o 

setor museológico no Brasil, como resultado direto da Política Nacional de Museus. As 

principais referências foram FOUCAULT (1996/2018), SILVA (2015), VARINE (2014), 

SANTOS (2017), além da documentação consultada nos Portais do IBRAM, IPHAN, Palácio 

do Planalto, Senado Federal e Câmara dos Deputados. 

No capítulo 4, é analisada a relação entre o IBRAM e o Ponto de Memória do Museu 

Mangue do Coque e de seu dissidente, o Museu da Beira da Linha do Coque em Recife-PE e 

dos desdobramentos desse projeto de reconstrução da sua história. HARTOG (2013), NORA 

(1993), HEITOR (2017), FARGE (2015), PRIOSTI (2010), MONTENEGRO (2010), 

CAVALCANTI (2019), SERAFIM (2012), foram algumas das referências que contribuíram 

para este capítulo. 

Os dois museus comunitários estudados na presente dissertação buscaram atender os 

pré-requisitos defendidos pela Museologia Social, como o da coletividade em prol da 

transformação social. Neste sentido, tinham como um dos seus objetivos, desconstruir o estigma 

da violência e resistir aos planos imobiliários de expulsão do bairro. 

É importante compreender o museu como objeto analítico que não pode ser estudado 

como um corpo isolado da sociedade. Sendo assim, também se faz refletir a respeito de como 

o museu, enquanto uma instituição de poder, mesmo sendo classificado como comunitário, 

pode vir a servir algum propósito emancipatório e de transformação social. 
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2 A ABRANGÊNCIA DA IDEIA DE PATRIMÔNIO, BENS CULTURAIS E MUSEUS 

NO BRASIL 

 

2.1 Os primeiros museus no Brasil  

 

Os bens culturais museológicos também fizeram parte da ampliação documental que 

passou a ser operada na historiografia. Apesar dos museus não serem instituições surgidas a 

partir das novas discussões historiográficas, acompanharam algumas das mudanças ocorridas 

no olhar para e sobre o passado. 

No século XIX surgiu uma nova concepção de museu, voltado para o culto ao passado 

e o aumento das expedições científicas nas colônias europeias, especificando-se no estudo das 

ciências naturais, surgindo museus em vários países europeus.  É quando surgem os primeiros 

museus brasileiros, com a transmigração da corte portuguesa para o Brasil (1808), dando início 

ao chamado Período Joanino.  

De início, voltadas apenas para o campo cientifico e, já em fins do século, surgem 

museus de variadas tipologias, como os do Exército, da Marinha, o Paraense e o Instituto 

Histórico e Geográfico da Bahia (IGHB). Esses primeiros museus brasileiros, de cunho 

cientifico,  

tinham como paradigma a teoria da evolução da biologia, a partir da qual 

desenvolviam estudos de interpretação evolucionista social, base para a nascente 

antropologia. Ao buscarem discutir o homem brasileiro, através de critérios 

naturalistas, essas instituições contribuíram, decisivamente, para a divulgação de 

teorias raciais no século XIX (JULIÃO, 2006, p. 22). 

 

Segundo Letícia Julião, existiram dois modelos de museus característicos do século 

XIX: “são os de história e cultura nacional, de caráter celebrativo e os científicos, voltados para 

a pré-história, arqueologia, etnologia” (JULIÃO, 2006, p. 22). Já no Brasil, os museus 

abordavam diversos aspectos do saber e do país, sendo por muitos denominados de “Museus 

Enciclopédicos”. É no século XX que os museus brasileiros focariam no que concerne à ideia 

de Nação e de uma homogeneidade da sociedade brasileira, com a criação do Museu Histórico 

Nacional - MHN (1922), no qual os objetos por ele salvaguardados teriam a representação da 

nacionalidade, “com o objetivo de educar o povo” (JULIÃO, 2006).  

De acordo com Julião, “o MHN rompeu com a tradição enciclopédica, inaugurando um 

modelo de museu consagrado à história, à pátria, destinado a formular, através da cultura 

material, uma representação da nacionalidade” (JULIÃO, 2006, p. 22). O MHN remonta aos 
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museus do pós-revolução francesa e, é a partir dele, que os museus surgidos no Brasil passam 

a ter um maior foco sobre a ideia de memória nacional, responsável pela integração do povo 

brasileiro. Pensado enquanto “Patrimônio Cultural, os museus brasileiros estavam ligados pelo 

fio condutor de fatos, datas e personagens” (MACHADO, 2010, p. 147). 

As décadas de 1920 e 1930 serão de grandes debates a respeito da cultura brasileira, em 

especial sobre a referência cultural em relação à Europa, surgindo os chamados modernistas, 

tendo nomes como Rodrigo Melo Franco de Andrade, Gustavo Barroso e Mário de Andrade. 

Defendiam uma cultura “enraizada brasileira”, adaptando-se às influências estrangeiras, mas 

sem perder sua originalidade, no qual “passou a ser concebida como um processo de 

rompimento com a dependência cultural e de descoberta das singularidades nacionais” 

(JULIÃO, 2006, p. 23). 

Em 1937, durante o Estado Novo Varguista, surge o SPHAN (Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), proporcionando “um marco no processo de institucionalização 

de uma política para o patrimônio cultural no país” (JULIÃO, 2006. p. 23). A instituição foi 

criada através do Decreto-lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937, como uma nova organização ao 

antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, no Capítulo III, Seção III, dos serviços a 

educação: 

 

Artigo 46º - Fica criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com 

a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a 

conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico 

nacional.8   

 

 Especificamente sobre os museus, o decreto diz que: 

 

§ 3º O Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas-Artes e outros museus 

nacionais de coisas históricas ou artísticas, que forem criados, cooperarão nas 

atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela forma que 

for estabelecida em regulamento.9   

  

No interior do SPHAN havia uma disputa entre aqueles conhecidos como modernistas 

e os chamados românticos. Segundo Julião, o grupo dos modernistas, liderado por Rodrigo 

                                                           
8Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_n_378_de_13_de_janeiro_de_1937.pdf.   Acesso em: 17 mai. 

2019. 
9Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_n_378_de_13_de_janeiro_de_1937.pdf.    Acesso em: 17 mai. 

2019. 
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Melo Franco de Andrade, “buscava não apenas restaurar os testemunhos do passado, mas fazer 

sua releitura, associando a preservação do patrimônio à construção de uma nacionalidade”. 

(JULIÃO, 2006. p. 23). Já o dos românticos, de Gustavo Barroso, “compreendia o patrimônio 

como tradição a ser venerada e copiada pelo presente” (JULIÃO, 2006, p. 23).  

Mário de Andrade propunha um maior pluralismo cultural em relação aos museus, 

abordando diversos aspectos das ciências naturais, belas artes e história, a partir da “pretensão 

de institucionalizar uma política de patrimônio para o país, incorporando as mais diversificadas 

manifestações da cultura brasileira” (JULIÃO, 2006, p. 24).  

O SPHAN seguiu os mesmos critérios do Museu Histórico Nacional, dando maior 

ênfase aos critérios estéticos, tombamentos e criação de museus nacionais.  

O governo de caráter autoritário do Estado Novo e a concepção de passado do SPHAN, 

favoreceram a uma reconstrução elitista da história. Entre 1937 e 1967, sob a liderança de 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, o SPHAN escolheu a estética barroca e do passado colonial 

(JULIÃO, 2006) de várias cidades históricas como o passado brasileiro a ser cultuado, enquanto 

fonte de grandes nomes, mártires e de patrimônios materiais considerados de grande riqueza.  

Segundo Maria Cecília Londres Fonseca, o SPHAN representou uma instituição de 

caráter sólida, elitista, voltado para um grupo restrito de pessoas, compactuando com o Estado 

autoritário Varguista que possuía “naquele momento, o papel de intérprete e guardião dos 

valores culturais da nação, uma vez que a sociedade ainda não tinha alcançado a consciência 

desses valores” (FONSECA, 2005, p. 110). 

O discurso de que o patrimônio, a memória e os museus deveriam ser mais inclusivos 

ganha espaço a partir do final da década de 1960. No entanto, a institucionalização da política 

cultural obteve uma maior projeção no Brasil apenas no início do século XXI (CALABRE, 

2007). 

O sociólogo Gilberto Freyre, na década de 1960, vislumbrava um museu que teria uma 

atuação social, que reunisse documentações das mais diversas sobre a formação do povo 

pernambucano, independente do grupo social ao qual pertencesse, criticando o que ele chamou 

de “critério estreitíssimo de valores históricos [...] de existir a História antes para a glorificação 

dos esforços militares e políticos do que para o inventário inteligente” (FREYRE, 1964, p. 20). 

Freyre liderou a criação do antigo Museu de Antropologia do Instituto Joaquim Nabuco 

de Ciências Sociais (IJNPS), atual Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), em 1961, na cidade 

do Recife. Posteriormente, se fundiu com o Museu de Arte Popular e o Museu do Açúcar, 

criando o Museu do Homem do Nordeste (MUHNE), em 1979. 
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 De acordo com Mário Chagas, “a produção de Gilberto Freyre no campo dos museus e 

da museologia para a época em que viveu era bastante singular e inovadora” (CHAGAS, 2017, 

p. 190). Foi um dos principais nomes do Centro Regionalista do Nordeste que, junto com seu 

livro intitulado Livro do Nordeste e seus artigos jornalísticos, marcaram o “seu interesse na 

recuperação de tradições culturais de caráter regional, como uma forma romântica de busca de 

um tempo perdido[...]” (CHAGAS, 2017, p. 192).  

Outro importante nome da museologia brasileira foi o do museólogo Aécio de Oliveira, 

que foi um dos principais interlocutores dos conceitos museológicos de Freyre entre as décadas 

de 1960, 1970 e 1980. Foi um dos idealizadores e diretor do Departamento de Museologia, do 

Instituto Joaquim Nabuco de Ciências Sociais, sendo o primeiro a ser criado no Brasil, em 1971, 

pelo então diretor do Instituto Fernando de Mello Freyre10. Segundo Mário Chagas,  

 

A imaginação museal de Gilberto Freyre, respaldada no saber-fazer de Aécio de 

Oliveira, difundiu-se pelas regiões Norte e Nordeste. Diversos museus e outros 

processos museológicos espalhados por vários municípios dessas regiões receberam, 

direta ou indiretamente, o impacto dos trabalhos do Departamento de Museologia do 

IJNPS, cujo modelo serviu para a criação, na década de 1980, por exemplo, de um 

departamento semelhante no Museu Paraense Emílio Goeldi (CHAGAS, 2017, p. 

195).  

 

2.2 Década de 1970 

 

Entre os anos de 1964 e 1985 o Brasil foi administrado por um governo civil - militar e 

que teve uma atuação direta nas políticas culturais brasileiras, criando novas instituições ou 

readequando as já existentes para que pudessem atender aos interesses do regime. 

Em 1968, durante o governo do General Costa e Silva, entrou em vigor o Ato 

Institucional número 5, que “desarticula as atividades artísticas e intelectuais, junto com a 

imprensa, chegando até as universidades” (LAVINAS, 2012, p. 3). As manifestações artísticas 

que, por ventura, demonstrassem qualquer tipo de crítica ao regime, passaram a ser perseguidas 

e proibidas.  

No entanto, artistas dos mais variados segmentos, assim como jornalistas, professores e 

outros intelectuais, desenvolveram diversas maneiras de driblar a opressão. “As artes, afinal, 

incomodavam” (SCHWARCZ, 2015, p. 465). 

                                                           
10Informação adquirida no Portal da FUNDAJ. Disponível em: 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&id=904Portal. Acesso em: 5 nov. 

2020.  
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 Foi um período marcado pela violação dos direitos humanos e pela censura, no qual “os 

militares instalaram uma espécie de braço articulado à máquina de repressão, orientado para 

suprimir qualquer tipo de contestação produzida no campo da cultura, do pensamento e das 

ideias” (SCHWARCZ, 2015, p. 464).  

No início do governo militar a esfera política cultural não recebeu muita atenção por 

parte dos governantes (LAVINAS, 2012, p. 4). No entanto, durante o governo do General 

Geisel, que deu início ao período da distensão política, tentou, em muitos momentos, articular 

uma melhor relação com os artistas e intelectuais brasileiros, como um “organizador da cultura” 

(LAVINAS, 2012), utilizando do discurso da preservação da diversidade cultural brasileira 

como forma de legitimar o seu poder vigente. Sobre esse período,  

[...] o comando do regime político decidiu melhorar suas relações com intelectuais e 

artistas, maciçamente na oposição e na crítica ao governo, dentro e fora do país. Como 

não havia parlamento aberto para controlar o orçamento e as decisões do executivo, a 

decisão dos militares de melhorar as relações com artistas e intelectuais permitiu-lhes 

ampliar o financiamento aos artistas e reforçar a base institucional do Ministério da 

Educação, sem nenhum embaraço (CASTRO, 2018, p. 91). 

 

 Dentro do então Ministério da Educação e Cultura (MEC) na época, havia uma maior 

preocupação com as questões relacionadas à pasta da Educação do que com a Cultura 

(CASTRO, 2018, p. 91).  

Porém, com a criação do Departamento de Assuntos Culturais (DAC), em 1970, todas 

as instituições culturais dentro do MEC foram vinculadas a esse novo departamento11, como 

uma espécie de órgão superior dentro do MEC. O mesmo decreto, por exemplo, atribuiu à então 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) a mudança de sua sigla, 

passando a se chamar Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

Art. 14. Fica assegurada, na forma do artigo 172 do Decreto-lei número 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 

1969, autonomia administrativa e financeira ao Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP) e à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 

                                                           
11Decreto nº. 66.967, de 27 de julho de 1970. Artigo 3º, Inciso II: II - Ao Departamento de Assuntos Culturais 

Comissão Nacional de Belas Artes Art. 4º As entidades da Administração Indireta e as Fundações de natureza 

educacional, cultural ou desportiva estão sujeitas à supervisão de que tratam os art. 19 e 26 do Decreto-lei nº 200, 

de 25 de fevereiro de 1967, podendo dita supervisão ser efetuada por intermédio dos órgãos do MEC, como ficar 

estabelecido em ato ministerial. Informação adquirida no Site da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-66967-27-julho-1970-408779-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 24 ago. 2019.  
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passa a denominar-se Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN).12 

 

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

teve uma grande influência nas ideais adotadas pelo IPHAN, como um novo conceito de 

preservação, adotando um modelo de maior descentralização e contando com a participação de 

estados e municípios. O Compromisso de Brasília13, em 1970, e o Compromisso de Salvador, 

em 197114, tiveram como principal objetivo uma melhor integração entre o ato de preservar e o 

de utilizar o bem cultural, assim como de evitar que monumentos de reconhecido valor fossem 

preteridos por outros de menor significância.15 A recomendação da UNESCO16 aprovada em 

Nairóbi no ano de 1976, inaugura a ideia de integração da população com os sítios históricos e 

à vida cotidiana. 

 Ainda em 1976, foi publicado um novo regimento interno através da Portaria MEC nº. 

230, de 30 de março de 1976, no qual foram criadas as Diretorias Regionais do IPHAN em mais 

três regiões brasileiras (norte, sul e centro-oeste) e no arquipélago de Fernando de Noronha. A 

partir de então, seria de competência do IPHAN,  

 

A catalogação sistemática e a proteção dos arquivos estaduais, municipais, 

eclesiásticos e particulares, cujos acervos interessem à história nacional e à história 

da arte no Brasil. A coordenação e a orientação das atividades dos museus federais 

que lhe forem subordinados [...] e o estímulo e a orientação no País da organização de 

museus de arte, história, etnografia e arqueologia. A realização de exposições 

                                                           
12Informação adquirida no Site da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-66967-27-julho-1970-408779-

publicacaooriginal-1-pe.html.  Acesso em: 24 ago. 2019. 
13“Reconhecem a inadiável necessidade de ação supletiva dos Estados e Municípios à atuação federal no que se 

refere à proteção dos bens culturais de valor nacional. Aos Estados e Municípios também compete, com a 

orientação do DPHAN, a proteção dos bens culturais de valor regional”. Informação adquirida no Site do 

IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20Brasilia%201970.pdf. Acesso em: 

25 ago. 2019.  
14O Compromisso de Salvador ratifica o Compromisso de Brasília em todos os seus pontos, além de elaborar 

algumas recomendações, como a da criação de um Ministério da Cultura e de Secretarias ou Fundações de Cultura 

no âmbito estadual, assim como a criação de uma legislação complementar no sentido de proteção mais eficiente 

dos conjuntos paisagísticos, arquitetônicos e urbanos de valor cultural e suas ambiências. Informação adquirida no 

Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Compromisso%20de%20salvador%201971.pdf. Acesso em: 

25 ago. 2019.  
15Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3581. 

Acesso em: 25 ago. 2019.  
16“Em cada Estado membro deveria se formular, nas condições peculiares a cada um em matéria de distribuição 

de poderes, uma política nacional, regional e local a fim de que sejam adotadas medidas jurídicas, técnicas, 

econômicas e sociais pelas autoridades nacionais, regionais e locais para salvaguardar os conjuntos históricos ou 

tradicionais e sua ambiência e adaptá-los às exigências da vida contemporânea” (Página: 04). Informação adquirida 

no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Nairobi%201976.pdf. Acesso em: 

25 ago. 2019. 
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temporárias de obras de valor histórico e artístico, assim como de publicações e 

quaisquer outros empreendimentos que visem difundir, desenvolver e apurar o 

conhecimento do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico do País 

(MEC, 1976, art. 1).17 

 

 Com estas mudanças, o IPHAN passou a ter uma estrutura administrativa com mais 

autonomia em relação ao MEC criando, por exemplo, as seções de Difusão Cultural, Divisão 

de Arqueologia e Divisão de Museus.  

No entanto, o IPHAN ainda era supervisionado pelo Departamento de Assuntos 

Culturais (DAC), que passou a se chamar Seac (Secretaria de Assuntos Culturais) em 197818. 

Em 1979, ocorreu uma fusão entre o IPHAN, o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) 

[que estava sob a direção de Aloísio Magalhães] e o Programa Cidades Históricas (PCH).  

Com a criação da Fundação Nacional Pró-Memória, voltou-se a utilizar a sigla SPHAN, 

surgida originalmente em 1937, mas não mais como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, e sim, como Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo um órgão 

superior do MEC. 

Dentro da política patrimonial do IPHAN e das demais instituições de cultura, memória 

e patrimônio, um dos setores mais afetados foi o dos museus. Os museus brasileiros tinham 

uma posição condicionada às decisões tomadas pelas instituições patrimoniais.  

Na década de 1970, os museus brasileiros serão confrontados pela ideia dos “museus 

como instrumento de desenvolvimento social” (MACHADO, 2010, p. 154). Os discursos que 

envolvem uma maior diversidade de narrativas nos museus na América Latina ganham cada 

vez mais notoriedade.  

O que se chamou de Museologia Social passou a basilar os novos discursos sobre os 

novos usos dos museus, “quando o ICOM (Conselho Internacional de Museus) assumiu o papel 

de iniciador das novas exigências de utilidade social dos museus e do patrimônio” (POULOT, 

2013. p. 17). 

Segundo Luciana Figueiredo Avelar, “a partir dos anos 1970, nova narrativa seria 

construída com base no “discurso do cotidiano”, no qual as relações entre passado e presente 

são invertidas e o passado, antes absoluto, é relativizado na produção cultural do presente” 

(AVELAR, 2015, p. 40). 

                                                           
17Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/55/instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-

nacional-iphan-1970-1979-e-1994. Acesso em: 27 ago. 2019.  
18Decreto nº. 81.454 de 1978. Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/55/instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-

nacional-iphan-1970-1979-e-1994. Acesso em: 25 ago. 2019. 
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A Mesa-Redonda de Santiago do Chile, convocada pela UNESCO19 de 20 a 31 de maio 

de 1972, trouxe à tona o argumento a respeito do caráter social do museu. Alguns dos principais 

temas debatidos em Santiago se relacionam ao chamado museu integral20 e ao museu enquanto 

instrumento de mudança social, ao tradicionalismo ainda presente nos museus latino-

americanos que seguiam um padrão museológico típico do mundo industrializado e das 

discussões acerca do que veio a se chamar de “ecomuseus”21.  

O evento em Santiago propôs uma maior autonomia dos museus latino-americanos, 

ainda tão ligados às diretrizes europeias. Com a criação dos chamados museus comunitários, a 

ideia era a de que haveria a participação direta da comunidade nessas instituições, dando ao 

museu uma função social. A UNESCO ficou com a responsabilidade de atender às 

recomendações sugeridas pelo seminário para uma melhor efetivação dos museus integrais na 

América Latina. 

No documento final do evento em Santiago, redigido em 30 de maio de 1972, os 

membros da mesa redonda afirmaram sobre os princípios de base do Museu Integral, que 

defendia 

[...] a tomada de consciência, pelos museus, da situação atual e das diferentes soluções 

que se podem vislumbrar para melhorá-la, é condição essencial para sua integração à 

vida da sociedade. 

Dessa maneira, consideraram que os museus podem e devem desempenhar papel 

decisivo na educação da comunidade.22 

  

                                                           
19De acordo com a Recomendação referente à Proteção de Promoção dos Museus e Coleções, sua Diversidade e 

seu Papel na Sociedade, aprovada em 17 de novembro de 2015 pela Conferência Geral da UNESCO em sua 38ª 

sessão, “Museus são espaços públicos vitais que devem abordar o conjunto da sociedade e podem, portanto, 

desempenhar um importante papel no desenvolvimento de laços sociais e de coesão social, na construção da 

cidadania e na reflexão sobre identidades coletivas. Os museus devem ser lugares abertos a todos e comprometidos 

com o acesso físico e o acesso à cultura para todos, incluindo os grupos vulneráveis. Eles podem constituir espaços 

para a reflexão e o debate sobre temas históricos, sociais, culturais e científicos. Os museus também devem 

promover o respeito aos direitos humanos e à igualdade de gênero. Os Estados-membros devem encorajar os 

museus a cumprir todos esses papéis”. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247152. 

(Página:06). Acesso em: 16 mai. 2019. 
20Segundo a museóloga Tereza Scheiner, o museu integral foi idealizado para “assumir um novo papel: contribuir 

para o desenvolvimento integral dos países do continente”, desenvolvendo ações que tendam a fortalecer o 

conhecimento e a compreensão do caráter multicultural e pluriétnico dos países da região. (SCHEINER et al., 

1994, p. 43-45). 
21O ecomuseu é “inventado” no momento em que um novo discurso sobre a ideia antropológica de cultura é 

formulado, o momento da disseminação de uma contracultura, e da emancipação da cultura popular na Europa” 

(BRULON, 2015, p. 273) [...] Surge em um momento em que “A cultura no sentido antropológico do termo se 

sobrepõe à cultura erudita das elites, que até então dominava a cena dos museus” (BRULON, 2015, p. 274). 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132015000200267. Acessado 

em: 17 mai. 2019. 
22Disponível em: http://www.museologia-portugal.net/files/texto_de_apoio_01_declaracoes.pdf. Acesso em: 30 

ago. 2020.  
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 Outra importante decisão tomada ao fim do evento foi a criação da Associação Latino 

Americana de Museologia (Alam), aberta a todos os profissionais de museus da América 

Latina, com o intuito de promover uma maior integração e comunicação entre as instituições 

museológicas latino americanas. Na oitava e nona Conferência Geral do Conselho Internacional 

de Museus - ICOM, realizada em Munique, Alemanha (1968) e Grenoble, França (1971), já 

havia sido manifestada por museólogos de países da América Latina, a necessidade de se criar 

um organismo museológico regional. Algumas das principais medidas para a efetivação da 

Alam seriam: 

 

Afiliar a Associação Latino-Americana de Museologia ao Conselho Internacional de 

Museus, adotando uma estrutura na qual seus membros sejam ao mesmo tempo 

membros do ICOM; 

Dividir, para fins operacionais, a Associação Latino-Americana de Museologia em 

quatro seções correspondentes provisoriamente às regiões e países seguintes: 

- América Central, Panamá, México, Cuba, São Domingos, Porto Rico, Haiti e 

Antilhas Francesas. 

- Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. 

- Brasil. 

- Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.23 

 

Em razão da dimensão territorial e do número de museus, o Brasil possuiu uma seção 

específica, afirmando a importância deste país no contexto da museologia latino-americana. 

Segundo o professor José do Nascimento Júnior, apesar dos museus fazerem parte das diretrizes 

que regiam o IPHAN, não existia uma política específica e nem um plano de desenvolvimento 

de valorização da gestão, demandando de “um órgão próprio de gestão” (BRASIL, 2007, p. 

11). 

2.3 Décadas de 1980 e 1990 

 

 Entre os anos de 1979 e 1981, Aloísio Magalhães presidiu o IPHAN e “criou, já sob a 

tutela do MEC, a Fundação Nacional Pró-Memória, ampliando o trabalho do CNRC (Centro 

Nacional de Referência Cultural)” (CASTRO, 2018, p. 91). O projeto implementado por 

Aloísio Magalhães no CNRC e, posteriormente, no IPHAN, “defendia que os processos 

culturais estão em constante mudança e que cabia ao Estado compreendê-los e fornecer o 

auxílio necessário para que as transformações ocorram de maneira adequada” (LAVINAS, 

2012, p. 6).  

                                                           
23Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3832568/mod_resource/content/1/Mesa-

redonda%20de%20Santiago%20do%20Chile.pdf. Acesso em: 30 ago. 2020.  
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Aloísio Magalhães se tornou o idealizador de um novo conceito de patrimônio e bens 

culturais, defendendo a ideia de contemplar a pluralidade da sociedade brasileira. Conseguiu 

instituir a ideia de preservação não apenas dos monumentos históricos tradicionais, mas das 

variadas representações culturais brasileiras, como os bens culturais imateriais [danças, 

músicas, festejos, modos de “saber-fazer”], além de ter proporcionado uma maior visibilidade 

tanto do erudito quanto do popular. 

Sobre os novos conceitos de patrimônio e bens culturais desenvolvidos durante a gestão 

de Aloísio Magalhães, Laís Villela Lavinas afirma que houve 

 

[...] a reformulação e a ampliação do conceito de “patrimônio histórico e artístico” 

brasileiro. O CNRC aos poucos foi formulando a noção de “bem cultural” brasileira, 

que acabou tornando-se um conceito mais amplo, completo e elaborado do que 

“patrimônio histórico e artístico”. Aos poucos ela foi introduzida na realidade sócio-

cultural do Brasil, transformando a expressão “patrimônio histórico e artístico” em 

“patrimônio cultural”. Além do conceito de “bem cultural”, também, foram 

reformulados os conceitos de “diversidade cultural” e de “continuidade”, que também 

ajudaram o CNRC a criar a sua proposta de trabalho. Os dois últimos, por sua vez, 

auxiliaram a formulação da noção de patrimônio cultural (LAVINAS, 2012, p. 13-

14). 

 

 A atuação de Aloísio Magalhães e do CNRC com a aplicação dos seus programas, como 

o de mapeamento do artesanato brasileiro, levantamentos socioculturais e história da ciência e 

tecnologia no Brasil, contribuíram para uma maior absorção e controle da cultura popular pelas 

políticas culturais do Estado Brasileiro.  

Segundo Maria Antônia Alonso de Andrade, citando Marilena Chauí, “o MEC 

[Ministério da Educação e Cultura] apresentou, em 1982, um plano trienal, para a cultura e a 

educação em que, pela primeira vez, desde 1964, segundo a autora, a cultura popular foi 

incorporada, oficialmente, ao projeto estatal”. (Marilena Chauí in ANDRADE, 1999, p. 37). 

Ainda permeava a ideia de uma diversidade cultural em prol da unidade nacional. 

Em 1984, foi realizada a Mesa Redonda de Quebec, no Canadá. O museólogo Mário 

Canova Moutinho relatou sobre a Declaração de Quebec de 1984, destacando a “implementação 

dos ecomuseus como parte do que se conheceu como a Nova Museologia, discutidos no Ateliê 

Internacional Ecomuseus – Nova Museologia” (ARAUJO; BRUNO, 1995, p. 26). 

O que tinha sido discutido em Santiago continuava sendo destaque em Quebec: uma 

museologia com preocupações de caráter social (SANTANA, 2016, p. 38).  Segundo os 

participantes da Mesa Redonda de Quebec,  
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[...] a criação dos ecomuseus seria de extrema importância para a efetivação desses 

objetivos, pois se caracterizavam como instituições interdisciplinares, com 

participação comunitária e que poderiam garantir mudanças na realidade social e 

econômica daqueles que deles participarem direta ou indiretamente. Apesar de ter 

havido resistência por parte de alguns participantes em relação às mudanças propostas 

em Quebec, houve uma maioria que abraçou suas novas ideias, dando surgimento em 

1985, em Lisboa – Portugal, o MINOM (Movimento Internacional para uma Nova 

Museologia), que foi afiliado ao ICOM provando a existência de uma corrente 

inovadora presente no setor da Museologia e que se abria à heterogeneidade que 

deveria perpetuar dentro desse setor que se preocupa com o desenvolvimento 

científico, cultural, social e econômico (SANTANA, 2016, p. 39).  

 

No Brasil, na década de 1980, o maior destaque no âmbito das Políticas Culturais foi a 

criação do Ministério da Cultura em 1985, no governo do Presidente José Sarney, depois de 21 

anos de um regime ditatorial. Após uma sucessão de ministros em um pouco mais de um ano, 

é criada a Lei Sarney (Lei n° 7.505 de 02 de junho de 198624) com o objetivo de angariar 

recursos para dar prosseguimento aos projetos do ministério. 

 Muitos consideram que a Lei Sarney foi uma terceirização dos investimentos no que 

diz respeito a produção cultural brasileira, com uma mínima participação do Estado nos 

financiamentos para este setor.  

A ampliação do conceito de patrimônio e bens culturais construído entre as décadas de 

1970 e 1980, serviram de base para a defesa das políticas culturais na promulgação da 

Constituição de 1988. De acordo com a Constituição, nos Artigos 215 e 21625:  

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 A Lei Sarney foi extinta durante o governo Collor (1990-1992), sendo criado em seguida 

o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), a partir da Lei 8.313 de 23 de dezembro de 

1991, que também ficou conhecida como Lei Rouanet. Tal medida teve por principal finalidade 

captar recursos para o setor, além de:  

                                                           
24Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou 

artístico. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7505.htm. Acesso em: 1 set. 2019. 
25Informação adquirida no Portal do IPHAN. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/constituicao_federal_art_216.pdf. Acesso em: 1 set. 2019. 
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I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e 

o pleno exercício dos direitos culturais; 

 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, 

com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores; 

 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e 

responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver 

da sociedade brasileira; 

 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro; 

 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de 

outros povos ou nações; 

 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores 

e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

 

IX - priorizar o produto cultural originário do País.26 

 

 

  Esta lei mantém o procedimento de renúncia fiscal, permanecendo vigente até o ano de 

2014 (AVELAR, 2015, p. 41). Ainda nos anos 90, o Ministério da Cultura é transformado em 

Secretaria de Cultura, assim como também a SPHAN e a Fundação Pró-Memória (FNPM) 

criada por Aloísio Magalhães, dão lugar ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC).  

 No governo do presidente Itamar Franco, o Ministério da Cultura retornou através da lei 

nº 8.490 de 19 de novembro de 1992. O Ministério se tornaria o responsável pelo planejamento, 

coordenação e supervisão das atividades culturais; formulação e execução da política cultural e 

proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro.27 

 Ainda em 1992, foi realizado o seminário “A Missão do Museu na América Latina: 

novos desafios” em Caracas, na Venezuela, no qual foi redigida a Declaração de Caracas, 

importante documento no que diz respeito às práticas museológicas atuais (SANTANA, 2016, 

p. 39). O evento em Caracas teve como principal objetivo “atualizar o que foi discutido em 

Santiago, renovar seus compromissos acordados e articular novas ideias relacionadas às 

mudanças e à tomada de consciência por conta da proximidade do século XXI” (ARAUJO; 

BRUNO, 1995. p.32).  

                                                           
26Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm. Acesso em: 7 set. 2019. 
27Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8490.htm. Acesso em: 7 set. 2019. 
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 A atuação do museu como meio de integração foi um tema bastante discutido no evento 

em Caracas, no qual 

 

O Museu Integral, criado no encontro de Santiago, passa a ser chamado depois de 

Caracas, de Museu Integrado por conta do seu papel de integração com a comunidade, 

tentando tirar do museu a capa de superioridade e dono da verdade, procurando se 

situar em seu território social e enxergar o que se passa ao seu redor, podendo através 

disso enfrentar e até mesmo solucionar seus problemas internos e os que o cerca. Além 

desse novo conceito da Nova Museologia, de Museu Integrado, outro ponto que 

mereceu destaque em Caracas foi o do Museu como meio de comunicação. [...] Para 

isso, os recursos voltados para a área de comunicação passam a ter uma atenção 

dobrada, trazendo para as práticas museológicas suas efetivas utilizações. Assim, o 

museu passa ser encarado como um canal de comunicação propriamente dito, 

servindo como suporte de interação com a comunidade (SANTANA, 2016, p. 39-40). 

 

 Outros temas como Museus e Gestão, Museus e Liderança, Museus e Recursos 

Humanos e Museus e Patrimônio também foram discutidos no evento, considerados como 

novos desafios a serem enfrentados. Sobre os problemas relacionados às políticas culturais na 

América Latina, especificamente sobre as políticas voltados para o setor dos museus e do 

patrimônio, a Declaração de Caracas diz que 

 

É lamentável a carência de uma política cultural coerente que transcenda a 

temporalidade e garanta a continuidade das ações. Por outro lado, a tendência que 

prevalece no momento atual, à privatização e a confiar à sociedade civil 

responsabilidades que normalmente cabiam ao Estado, pode acarretar riscos em 

relação ao património cultural. O Estado não pode abandonar totalmente seu papel de 

gerenciador do acervo patrimonial de nossos povos, e deve contribuir para garantir 

sua conservação e integridade como o organismo mais idóneo.28 

 

No Brasil, com a medida provisória nº 752, de 6 de dezembro de 1994, o IBPC foi 

transformado em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional29, sendo oficializado 

com a Medida Provisória nº. 610, de 08 de setembro de 1994, durante o governo do presidente 

Itamar Franco: 

 

Art. 6º O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) e o Instituto Brasileiro de 

Arte e Cultura (Ibac) passam a denominar-se, respectivamente, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Fundação Nacional de Artes 

(Funarte), mantidas suas competências e naturezas jurídicas.30 

 

                                                           
28Declaração de Caracas. Disponível em: http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/declaracao-de-

caracas.pdf. Acesso em: 2 set. 2020.  
29Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3581. Acesso em: 7 set. 2019. 
30Medida Provisória nº. 610. Dispõe sobre alteração na Lei nº 8. 490, de 19 de novembro de 1992, na Lei nº 8. 876, 

de 2 maio de 1994, e dá outras providências. 08 de setembro de 1994(1). Brasília/DF: 1994. 
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 Mesmo com um respaldo constitucional que obriga o Estado brasileiro investir no setor 

cultural, as políticas públicas culturais no Brasil sofreram grandes cortes orçamentários. Sobre 

políticas públicas culturais, Cláudia Sousa Leitão afirma que:  

 

Se é função do Estado combater desigualdades, a legislação cultural deve produzir 

instrumentos capazes de contribuir para o abrandamento dessas desigualdades, que 

não se limitam aquelas de natureza material, mas que se referem à busca de uma 

igualdade de oportunidades também relativa à capacidade de imaginar, sonhar, criar, 

conhecer, pertencer, partilhar. Os novos desafios propostos pelos “direitos culturais” 

contrastam, por conseguinte, com os pequenos orçamentos destinados à área cultural, 

que, por sua vez, simbolizam historicamente seu desprestígio e invisibilidade. 

(LEITÃO, 2008, p. 4) 

 

 No segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da 

Cultura sofreu uma reorganização, sendo responsável pela política nacional de cultura e a 

proteção do patrimônio histórico e cultural31. 

 No ano 2000, com a implementação do Decreto n. 3.551, de 04 de agosto de 2000, foi 

instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial do IPHAN. Tal programa, 

 

[...] propõe a viabilizar projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e 

promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural, através de parcerias com 

instituições dos governos federal, estadual e municipal, universidades, organizações 

não-governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à 

cultura, à pesquisa e ao financiamento[...] (LEITÃO, 2008, p. 6). 

 

 Nas décadas de 1980 e 1990, os museus brasileiros sofreram “uma modificação 

significativa na relação cotidiana entre os profissionais de museus, as exposições e o público” 

(MACHADO, 2010, p. 155). O museu de caráter científico/educativo, utilizando de diversos 

recursos de interatividade com o público visitante, passou a pôr em prática as propostas 

discutidas internacionalmente sobre uma museologia mais cidadã, iniciadas ainda na década de 

1970.  

A Estação Ciência (USP/SP), o Museu de Astronomia (MAST/RJ), o Espaço Museu da 

Vida (Fiocruz/RJ) e o Espaço Ciência (SECT/PE), são alguns desses diversos novo espaços 

museológicos de ciência e tecnologia, de administração federal, estadual, municipal e da 

inciativa privada.  

 

 

                                                           
31Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9649cons.htm. Acesso em: 7 set. 2019. 
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2.4 As Políticas Culturais Brasileiras no século XXI e o processo de institucionalização do 

setor museológico 

 

Entre os anos de 2003 à 2015, correspondentes aos mandatos dos presidentes Luís Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff, ocorreu uma ampliação dos investimentos nas políticas 

públicas culturais. Segundo Claudia de Sousa Leitão, “o Estado brasileiro passa finalmente a 

resgatar o seu papel de formulador de políticas públicas na área da cultura” (LEITÃO, 2008, p. 

8).  

Houve uma maior participação da sociedade civil nos processos de reivindicação de 

registros de bem cultural imaterial, proporcionando uma “grande conexão com as políticas de 

valorização das culturas tradicionais populares, formuladas pelo Programa de Identidades e 

Diversidade Cultural” (LEITÃO, 2008, p. 12).  

Segundo Daniel Mã, músico, cientista político e integrante do Fórum Permanente das 

Culturas Populares de São Paulo, o Fórum representa um espaço público de discussão, onde de 

fato existe uma representação reconhecida pelos setores governamentais. Existe ainda a função 

consultiva, já que muitos dos seus integrantes passaram a dar consultorias em editais e fóruns 

regionais.32.  

Esse engajamento de representantes da sociedade civil proporcionou uma maior 

comunicação não só com o IPHAN mas com várias instâncias do Ministério da Cultura (Minc) 

de forma mais acessível, tornando-se um dos ministérios de maior referência do governo na 

época.  

 Durante o governo Lula (2003-2010), se retomaram os investimentos estatais no que diz 

respeito às políticas culturais e, especificamente, para os museus, com a elaboração do Sistema 

Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Informações Culturais, o Plano Nacional de Cultura, 

o Plano Nacional Setorial de Museus e a Política Nacional de Museus.  

A Política Nacional de Museus (PNM) é considerada como o primeiro documento que 

estabelece as diretrizes conceituais do papel dos museus e do direito à memória da sociedade 

brasileira.   

Ela foi elaborada com a participação de boa parte do setor museológico do país no ano 

de 2002 e lançada no dia 16 de maio de 2003 em uma solenidade realizada no Museu Histórico 

                                                           
32Alguns dos Fóruns compostos por integrantes da sociedade civil: Fórum Permanente das Culturas Populares de 

São Paulo, Fórum de Culturas Populares Indígenas, Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro e órgãos como Centro 

Nacional de Cultura Popular, da Fundação Cultural Palmares e da Secretaria de Políticas Culturais. Disponível 

em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/O-Forum-Permanente-de-Cultura-Popular-espalha-se-pelo-

Brasil/12/13754. Acesso em: 5 jan. 2020.  
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Nacional, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), que contou com a presença do Ministro da Cultura, 

Gilberto Gil.  

O discurso para a criação da PNM era baseado nas propostas da UNESCO de uma 

política cultural mais inclusiva, democrática, em que a diversidade cultural brasileira fosse 

representada nas mais variadas formas de difusão, como por exemplo, nos museus. 

Em 2003 é criado pelo IPHAN, o Departamento de Museus e Centros Culturais do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Demu/IPHAN) com investimentos em 

vários museus que estavam sob a sua administração. Outra medida importante para o setor 

museológico foi a criação do Sistema Brasileiro de Museus, como forma de integrar não só os 

museus federais, mas também os museus estaduais e municipais. Sobre essa maior integração 

entre os museus brasileiros, 

 

Em várias regiões, com o estímulo do Ministério da Cultura, realizam-se fóruns 

estaduais que constituem a base para a criação e a revitalização de sistemas estaduais 

e municipais de museus. Além de articular e investir nos museus já existentes, o 

Ministério da Cultura moveu-se na direção de criar novos museus e aprovou o 

reconhecimento oficial da Semana de Museus, em maio, e do Dia Nacional do 

Museólogo (18 de dezembro), de modo a valorizar publicamente o setor e seus 

profissionais (MACHADO, 2010, p. 156). 

 

 Em 2006, por iniciativa do Demu-IPHAN, instituições museológicas públicas e privadas 

passaram a receber recursos públicos, através do Edital Museus Brasileiros. E, em parceria com 

o Ministério da Cultura da Espanha, por meio da Organização dos Estados Ibero-Americanos, 

construiu o projeto do Cadastro Nacional dos Museus. Seu objetivo principal foi conhecer e 

mapear a diversidade museológica brasileira.33  

Em 2007, ocorre a regulamentação das parcerias entre as Associações de Amigos com 

os museus vinculados ao IPHAN, através da Portaria Normativa IPHAN nº 1/2007, de 16 de 

janeiro de 2007. Segundo essa regulamentação, 

 

Parceria Público Sociedade Civil (PPSC), museus regionais, unidades especiais e 

centros culturais do Iphan terão de adotar certos requisitos para o reconhecimento de 

suas respectivas Associações. Entre eles, está o de ser sociedade civil sem fins 

lucrativos; ter como finalidade exclusiva o apoio, a manutenção e o incentivo às 

atividades da unidade museológica a que se relaciona; não restringir a adesão de novos 

membros, pessoas físicas ou jurídicas; serem registradas no Iphan, pelo Departamento 

                                                           
33Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1670/cadastro-nacional-de-museus. Acesso em: 15 

set. 2019. 
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de Museus e Centros Culturais (DEMU) e ter uma carta de apresentação da unidade 

museológica que lhe apoia.34 

 

 Ainda em 2007, o Demu-IPHAN cria o Conselho Consultivo de Museus através da 

Portaria nº 1, de 17 de maio de 2007, com o objetivo de que tal conselho pudesse 

 

[...]acompanhar a elaboração e a execução dos Planos das 24 unidades museológicas 

vinculadas ao Iphan, acompanhar e auxiliar no planejamento das ações do 

Departamento e das Unidades Museológicas vinculadas e assessorar o Demu/Iphan 

no aperfeiçoamento da gestão dos museus, como uma forma de democratizar a gestão 

do departamento.35 

 

  Outro projeto importante foi a criação da Rede Museus, Memória e Movimentos 

Sociais, que teve como objetivo “estabelecer uma agenda de desenvolvimento de projetos 

voltados especialmente para comunidades populares e movimentos sociais a partir da troca de 

experiências entre instituições que atuam no campo da cultura, memória e patrimônio.”36  

Em 2008, é criado o Prêmio Mário Pedrosa – Museus, Memória e Mídia, que buscou 

incentivar os meios de comunicação a publicarem trabalhos sobre museus e, no caso desta 

primeira edição, sua importância social. A meta maior deste Prêmio foi fazer crescer o interesse 

da população em geral não só pelos museus, mas também por tudo que eles representam em 

matéria de história cultural. 

 É a partir da implementação da Política Nacional de Museus que se deu início a “um 

conjunto de inciativas orientadas para a construção de uma política pública de museus” 

(AVELAR, 2015, p. 48). Entre as principais iniciativas estão o Sistema Brasileiro de Museus 

(2004), o já citado Cadastro de Museus (2006), o Estatuto de Museus (2009) e o Instituto 

Brasileiro de Museus (2009).  

A Política Nacional de Museus (PNM) teve como um dos seus principais objetivos a 

criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em 2009, desmembrando o setor 

museológico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Demu-IPHAN, e do 

Estatuto de Museus, passando a entender os museus como práticas e processos socioculturais 

colocados a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, politicamente comprometidos com 

a gestão democrática. A PNM,  

                                                           
34Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1768/museus-do-iphan-regulamentam-parcerias. 

Acesso em: 15 set. 2019. 
35Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1834/iphan-cria-o-comite-consultivo-de-museus. 

Acesso em: 20 set. 2019. 
36Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1769/rede-museus-memoria-e-movimentos-sociais. 

Acesso em: 20 set. 2019. 
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[...]têm o objetivo de sublinhar a necessidade de uma atenção especial para os museus, 

uma atenção que se traduza num projeto concreto de valorização dos museus, sem 

perder a perspectiva crítica. No que se refere à Política Nacional de Museus, esse 

projeto (ou sonho coletivo) está associado ao plano de criação do Instituto Brasileiro 

de Museus incluído na agenda do governo federal (BRASIL, 2007, p. 35). 

 

Importante também registrar o Programa de Capacitação e Formação em Museologia, 

criado ainda em 2003, e que ampliou o número de cursos de graduação em Museologia nas 

universidades federais brasileiras. De apenas dois cursos de Museologia existentes no Brasil até 

o ano de 2003 (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio e Universidade 

Federal da Bahia - UFBA), em 2010 ampliou para treze o número de cursos espalhados por 

todas as regiões do país.  

O curso de Bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, por 

exemplo, foi criado no ano de 2008, tendo ingressado a primeira turma no segundo semestre do 

ano de 2009. O Fórum Nacional de Museus (2004), “com objetivo de promover o debate em 

prol da elaboração de políticas públicas” (AVELAR, 2015, p. 49), também favoreceu o 

fortalecimento da ideia de se criar uma instituição exclusiva para o setor de museus.  
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3 A CRIAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS E DO PROGRAMA 

PONTOS DE MEMÓRIA DO IBRAM 

 

3.1 O IBRAM e a institucionalização do setor museológico brasileiro 

 

 Em 2019, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) completou 10 anos de existência, 

com uma política de fomentos para museus que foi considerada pelos profissionais da área, 

como a maior da história dos museus no Brasil, tendo como principal base para a sua criação, 

a Política Nacional de Museus.  

Em atendimento à PNM, no ano de 2003, foi criado o Departamento de Museus e 

Centros Culturais (Demu), no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Tal departamento, tinha o propósito de criar diversos outros tipos de políticas relacionadas a 

ações no que tange à preservação do patrimônio material, imaterial, arqueológico e aos próprios 

museus por áreas específicas pois, antes, não havia essa setorização de ações. Segundo a PNM, 

 

Um dos primeiros desdobramentos da Política Nacional de Museus foi a criação do 

Departamento de Museus e Centros Culturais (DEMU) no âmbito do IPHAN, em 

2003. A singularidade do conjunto de museus do IPHAN e a inexistência formal de 

um setor na área federal voltado às ações no campo da museologia, eram motivos 

suficientes para a criação do DEMU. Apesar de tudo isso, as gestões anteriores no 

MinC não tiveram sensibilidade para mudar esta realidade (BRASIL, 2007, p. 29). 

 

 Os idealizadores da Política Nacional de Museus argumentavam que haviam problemas 

de gestão do IPHAN a respeito da desvalorização em relação aos museus federais e aos museus 

regionais, que serviam como interlocutores de suas políticas a nível local. 

Para Marcela Virginia Thimoteo da Silva, em seu artigo Do SPHAN ao Ibram: subsídios 

para compreender a produção documental dos museus do Instituto Brasileiro de Museus, se 

vivia dentro das superintendências regionais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, uma “opacidade da museologia nas ações do órgão e o (des)aparecimento de alguns 

museus na estrutura do Iphan regulamentada pelos decretos” (SILVA, 2015, p. 68).  Além do 

que, “a ação voltada para as atividades museais, os museus e os setores relacionados à política 

museológica, eram caudatários da política patrimonial” (SILVA, 2015, p. 68).  
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Os problemas apresentados em relação à gestão do IPHAN sobre os museus serviram 

como argumento para a elaboração do projeto para a criação do IBRAM (Instituto Brasileiro de 

Museus). 

A Política Nacional de Museus teve como um de seus idealizadores o sociólogo José do 

Nascimento Júnior, Diretor do Departamento de Museus do IPHAN entre os anos de 2003 a 

2009, Coordenador da Política Nacional de Museus (2003-2013) e Presidente do IBRAM 

(2009-2013).  

Em entrevista ao Jornal do Commercio, de 7 de fevereiro de 2009, intitulada “Ibram 

promete menos burocracia”, José do Nascimento Júnior afirmou que “países como a França, 

Portugal e Espanha têm iniciativas do tipo e melhoraram muito a gestão, aumentaram a 

visitação dos museus e o patrimônio só tem ganhado”.  

Imagem 4 - “Ibram promete menos burocracia” 

 

Fonte: Caderno C, Jornal do Commercio. Recife, 7 de fevereiro de 2009, p. 6. 

 

Segundo a reportagem, o IBRAM iria contar com R$ 110 milhões de reais em verbas, 

sendo 42 milhões do orçamento da União e o restante através de parcerias. José do Nascimento 

Júnior afirma que a criação do Instituto Brasileiro de Museus já vinha sendo discutida desde 

2003 e que “o Demu (Departamento de Museus do IPHAN) já vinha cumprindo, sim, essa 

função, mas ficou pequeno para a demanda da política nacional (de museus)”37.  

                                                           
37Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
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Ainda, segundo José do Nascimento Júnior, “O programa de governo do Presidente Lula 

já falava na criação de uma fundação ou de um instituto [...] já começou uma discussão do que 

seria com muita resistência do IPHAN38”. Dentro do instituto, surgem disputas entre aqueles 

favoráveis à criação do IBRAM e aqueles que queriam manter os museus atrelados ao IPHAN. 

O setor museológico passa a ser disputado e surgem discursos ao contrário e a favor da criação 

de uma instituição voltada exclusivamente para os museus. 

  Tratando-se de uma disputa que envolve discurso e poder, Michel Foucault, em A 

Ordem do Discurso, afirma que  

 

[...]em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 1996, p. 8-9).  

 

Ou seja, se compreende o discurso como campo de força, que possui uma ligação com 

o desejo e com o poder (1996). Foucault analisa a criação dos mecanismos de poder e da forma 

como os mesmos são exercidos, do por que o discurso estar inserido na luta pelo poder no qual 

se deseja, provocando conflitos. No caso do setor museológico brasileiro, esses conflitos 

ocorreram desde o projeto de criação do IBRAM aos debates ocorridos no poder legislativo 

brasileiro a respeito da sua possível aprovação.  

Em publicação no portal da Câmara dos Deputados, em 29 de outubro de 2008 intitulada 

“Diretor do Iphan defende criação do Instituto Brasileiro de Museus”, é abordado sobre o 

apoio do então diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Luiz Fernando 

de Almeida, para a criação de um órgão autônomo exclusivamente para os museus. Segundo o 

diretor,  

 

Somente com a criação do novo instituto será possível ampliar as políticas públicas 

para a área de museus no País", afirmou Luiz Fernando, na reunião que discutiu o 

Projeto de Lei 3951/08, do Poder Executivo, que cria o Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM) e reorganiza o Iphan.39 

 

                                                           
38Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
39Informação adquirida no Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/123180-diretor-do-iphan-defende-criacao-do-instituto-brasileiro-de-museus/. 

Acesso em: 7 jan. 2020.  
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O projeto40 de criação do IBRAM foi de autoria do Poder Executivo Federal e tramitado 

em regime de prioridade41 e em caráter conclusivo42. O deputado federal na época, Angelo 

Vanhotim (PT/PR), relator do projeto, afirmou ter previsto dificuldades para a aprovação do 

mesmo. Segundo o deputado,  

 

Nós vamos ter disputa porque estamos tirando recurso do Estado para prover uma 

estrutura administrativa, para poder levar essas políticas públicas em todo o território 

nacional, que é a criação de cargos, seja de provimento em comissão, seja através de 

concurso público para reestruturar o Ministério da Cultura e criar o Instituto Brasileiro 

de Museus43 

 

Uma das justificativas para a criação do IBRAM dentro do projeto de lei era a de que: 

 

Os museus brasileiros possuem estruturas organizacionais frágeis, uma vez 

que muitos não são institucionalizados, ou seja, funcionam sem registro, 

estatuto e regimentos. A ausência de padrões e normas no setor museológico 

possibilita a evasão e dispersão de acervos relevantes para o reconhecimento 

e disseminação da identidade e da história nacional. Ademais, para que os 

museus brasileiros estejam articulados entre si, garantindo o intercâmbio e 

parcerias horizontais entre o poder público, as instituições privadas e a 

sociedade civil, torna-se imprescindível avançar nos aspectos legais que 

garantam, ao mesmo tempo, a organicidade do sistema e a manutenção e a 

difusão da diversidade cultural brasileira. Assim, a normatização da área de 

museus trará ganhos substantivos para a organização e gestão do setor 

(BRASIL, 2008, p. 9). 

 No ano de 2008, a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB/BA, entrou com um 

requerimento de realização de audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, a fim de 

discutir o projeto de criação do Instituto Brasileiro de Museus. Segundo a deputada, 

 

O Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM é uma proposta que vem se delineando 

desde a criação da Política Brasileira de Museus, mas que ainda é bastante 

desconhecida pela sociedade, pela maioria dos profissionais de museus e pelo próprio 

Congresso Nacional (BRASIL, 2008). 

                                                           
40O Projeto de Lei 3951/08, apresentado à Câmara pelo Poder Executivo, cria o Instituto Brasileiro de Museus 

(Ibram) e reorganiza o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/122827-projeto-do-governo-cria-instituto-brasileiro-de-museus-e-reorganiza-

iphan/.  Acesso em: 7 jan. 2020. 
41Dispensa das exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão 

seguinte, logo após as que tramitam em regime de urgência. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/67515-regime-de-prioridade/. Acesso em: 8 jan. 2020. 
42Rito de tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões designadas 

para analisá-lo.  Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/106164-carater-conclusivo/. Acesso em: 8 jan. 

2020. 
43Informação adquirida no Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/123180-diretor-do-iphan-defende-criacao-do-instituto-brasileiro-de-museus/. 

Acesso em: 8 jan. 2020. 
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 O autor da Proposta de Emenda 5016 – Comissão de Educação e Cultura 390 de 273 à 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2009, que tinha como objetivo a criação 

do Instituto Brasileiro de Museus, foi o Deputado Federal Angelo Vanhoni. Como já 

mencionado, a autoria do projeto foi da Presidência da República, conforme consta na 

Secretaria-Geral da Mesa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura - 2008, Resenha 

Mensal (269, II, do RISF) do Senado Federal: 

 

Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 2008 (nº 3.951/2008, na Casa de origem), de 

iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria o Instituto Brasileiro de Museus 

- IBRAM, cria 425 (quatrocentos e vinte e cinco) cargos efetivos do Plano Especial 

de Cargos da Cultura, cria Cargos em Comissão do Grupo - Direção e Assessoramento 

Superiores - DAS e Funções Gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Federal, e 

dá outras providências (BRASIL, 2008, p. 22). 

 

 O debate na Câmara Federal a respeito do Instituto Brasileiro de Museus ocorreu em 11 

de dezembro de 2008, com um único depoimento contrário à sua criação proferido pelo 

deputado José Carlos Aleluia (DEM/BA), que critica principalmente a criação de cargos de 

confiança para museus. Segundo o deputado: 

 

Esse governo chega a esse extremo: cria cargo de confiança para dirigir museu! Será 

que um diretor, um gerente ou um guia de museu tem de ser de confiança do presidente 

da República? Eu não posso ser a favor disso. Cargo de confiança é para ministro, 

cargo de confiança é para pessoas que estão dando orientação política do governo – 

disse Aleluia, acrescentando: – Museu? Realmente não posso ser a favor. Meu partido 

não vai obstruir, mas isso é radicalmente contra os interesses do povo, do povo 

que está perdendo emprego.44 

 O deputado Raul Jungmann (PPS-PE), apesar de voto favorável ao projeto, fez uma 

ressalva ao Museu do Homem do Nordeste, (MUHNE – FUNDAJ) localizado em Recife e que 

está na alçada do Ministério da Educação e não da Cultura: 

 

“[...]o referido museu localizado em nosso Estado, sendo instituição federal, sendo da 

estrutura do MEC, representando o homem do Nordeste, não vai ser incluído aqui? 

Qual é a razão? Reconhecido internacionalmente, fruto da obra de Gilberto Freyre, 

não consta, não pode constar. Muito bem. Espero esclarecimentos. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, para que favoráveis fôssemos, evidentemente seria 

preciso rever esses cargos que, talvez até necessários, deveriam ser objeto de concurso 

                                                           
44Informação adquirida do Portal da Câmara dos Deputados.  Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=316.2.53.O&nuQuarto=101

&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=12:22&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20

&Data=11/12/2008&txApelido=ANGELO%20VANHONI&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20fin

al.  Acesso em: 12 jul. 2019. 
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público, e não nessa dimensão, sobretudo quando estamos às portas de uma crise e há 

necessidade de contenção de verbas, voltadas para o custeio e administração. 

Concluo dizendo que, no mérito, o projeto supre uma lacuna e é louvável e elogiável, 

mas, sem essas 2 correções, Sr. Presidente, fica difícil para nós apoiar tão meritório 

projeto.”45 

 

 O deputado Angelo Vanhoni responde ao deputado Raul Jungmann sobre a colocação 

em relação ao Museu do Homem do Nordeste:  

 

“Temos, no entanto, mais de trezentos e poucos museus federais. Temos museus 

federais ligados ao Ministério da Educação, ao Ministério da Aeronáutica, ao 

Ministério do Exército [...] o museu a que o Deputado se refere é federal, mas não é 

propriamente ligado ao patrimônio do IPHAN. O presente projeto tratou do IPHAN, 

para que houvesse a transferência para o IBRAM.”46 

 

 Outro discurso que se destaca é o do deputado Maurício Rands (PT-PE), que foi citado 

pelo deputado Raul Jungmann por ser seu conterrâneo. Rands responde ao questionamento de 

Jungmann a respeito do Museu do Homem do Nordeste reafirmando o argumento defendido 

pelo deputado Angelo Vanhoni e complementa dizendo que “os museus de Pernambuco vão, 

sim, Deputado Raul Jungmann, estar contemplados. Não há motivo para fazer disputa política 

aqui sobre esse assunto”.47  

 Contrapondo ao argumento do deputado Maurício Rands, a criação do Instituto 

Brasileiro de Museus e a desvinculação do setor de museus do IPHAN para o IBRAM é um 

processo de disputa política.   

 Os discursos utilizados a favor ou contra a criação desta instituição remonta à uma 

função estratégica dominante conceituada por Michel Foucault como dispositivo. Segundo 

Foucault, o dispositivo  

 

                                                           
45Informação adquirida do Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=316.2.53.O&nuQuarto=101

&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=12:22&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20

&Data=11/12/2008&txApelido=ANGELO%20VANHONI&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20fin

al.  Acesso em: 12 jul. 2019. 
46Informação adquirida do Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=316.2.53.O&nuQuarto=101

&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=12:22&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20

&Data=11/12/2008&txApelido=ANGELO%20VANHONI&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20fin

al.  Acesso em: 6 nov. 2020. 
47Informação adquirida no Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=316.2.53.O&nuQuarto=101

&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=12:22&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20

&Data=11/12/2008&txApelido=ANGELO%20VANHONI&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20fin

al. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas [...]. o dito e o não dito são elementos do dispositivo 

[...]. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos 

(FOUCAULT, 2017, p. 364).   

 

 O IBRAM, enquanto uma nova instituição a ser criada, está inserido em um jogo de 

poder. O que Foucault defende como dispositivo está para além dos discursos que, neste caso, 

se refere ao debate acerca da criação de uma instituição exclusiva para a gestão dos museus 

federais brasileiros.  

As “estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por 

eles” (FOCAULT, 2017, p. 367) são o que definem uma instituição. Ou seja, todo o social não 

discursivo, que estão para além dos enunciados, de forma mais ou menos organizada e que 

estabelecem novas relações do poder (FOUCAULT, 2017).  

 Em resposta às indagações dos deputados José Carlos Aleluia e Raul Jungmann, a 

deputada Alice Portugal diz que:  

 

O Brasil tem um parque de 2 mil museus. Dois mil museus justificam muito mais do 

que 336 cargos de confiança. No entanto, o Governo foi absolutamente conciso. 

Eu não sabia da vocação para realizar exames vocacionais, redundando o Deputado 

José Carlos Aleluia. Se vocacionados fossem para a área da cultura e da museologia, 

os museus e igrejas baianos não seriam os segundos mais dilapidados, em decorrência 

de assaltos e abandono neste País. 

Tenho sido militante nessa área. Sei que o roubo de obras de arte e bens culturais no 

Brasil está na rota internacional: já roubaram Portinari, encontrado num contêiner em 

Cotia, em São Paulo; roubaram um Picasso em um museu na cidade do Rio de Janeiro, 

entre outras obras, que, 24 horas depois, já estavam num site de leilões na Rússia. 

A criação do Instituto Brasileiro de Museus instala, Deputado José Carlos Aleluia, na 

história do Brasil a primeira estrutura oficial para tratar, regular e administrar a área 

dos museus brasileiros. Museu não é coisa morta, não é letra morta, não é apenas a 

visitação do passado; museu é instalação cultural viva, que tem a capacidade de, por 

meio da visitação do passado e da apresentação das artes nas diversas áreas e 

linguagens, prescrever perspectivas de futuro. O IBRAM é então uma necessidade do 

arcabouço cultural brasileiro. 

Estão de parabéns o Presidente Lula, o atual Ministro da Cultura, o queridíssimo Juca 

Ferreira, e o Ministro anterior, meu querido Gilberto Gil. A instalação do IBRAM é 

uma revolução na constituição do que significa museus no Brasil. São 336 cargos para 

um universo de 2 mil museus. 

Queridos Deputados Maurício Rands e José Genoíno, não gastem a verve para tratar 

da provocação relacionada à juventude do PT, do PCdoB e da esquerda, porque, na 

verdade, se abriu uma nova perspectiva para a juventude brasileira: a realização de 

concurso, sim, mas com garantias, com a confiança necessária para tratar da nossa 

memória, quase aniquilada na ditadura, com o apoio de muitos que hoje se preocupam 

com a preservação, em tese, do Estado nacional. 
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Ao IBRAM e à proteção da memória dos bens culturais brasileiros o nosso apoio.48 

 

 Em dezenove de dezembro de 2008, no Senado Federal, a Senadora Ideli Salvatti (PT-

SC) foi a responsável a proferir o parecer nº 1.323, de 2008–PLEN, favorável à aprovação da 

criação do IBRAM:  

 

Sr. Presidente, trata-se de um projeto bastante importante, porque cria, em primeiro 

lugar, o Instituto Brasileiro de Museus. Temos mais de duas mil instituições no Brasil 

para as quais não há um acompanhamento, uma fiscalização efetiva, um apoio à 

gestão, uma política, inclusive, de incentivo, de acesso da população a museus, que 

são o grande instrumento de preservação da cultura, do patrimônio, do acervo que a 

inteligência e o povo brasileiro vêm produzindo ao longo dos séculos. Apenas 15% 

da população brasileira, no melhor dos momentos, têm oportunidade de ir a museus. 

Portanto, esse é um projeto importante e junto com ele há um fortalecimento do 

Ministério da Cultura, que, entre os Ministérios da nossa Esplanada, é um dos que tem 

a estrutura mais débil, mais minguada. Poderíamos até dizer que não é o MinC e, sim, 

o “Míngua”. Portanto, temos uma importante responsabilidade de fortalecer o nosso 

Ministério com a criação desses cargos, dessa estrutura. E também temos uma enorme 

responsabilidade, principalmente para a política de preservação da cultura e do 

patrimônio brasileiro, com a criação do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram. 

Somos pela aprovação do projeto como veio da Câmara.49 

 

O presidente do Senado na época, Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN), deu parecer 

favorável à criação do IBRAM. O projeto foi discutido em turno único e, sem quem fosse 

contrário ao mesmo, inicia-se a votação. O projeto é aprovado e a matéria vai à sanção, onde 

foi feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O projeto é transformado na Lei 

Ordinária 11906 de 20 de janeiro de 2009, na qual se estabelece: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são consideradas “as instituições museológicas: os 

centros culturais e de práticas sociais, colocadas a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento[...], Art. 3º, IX – garantir os direitos das comunidades organizadas 

de opinar sobre os processos de identificação e definição do patrimônio a ser 

musealizado [...]; Art. 8º, O Instituto Brasileiro de Museus sucederá o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN nos direitos, deveres e obrigações 

decorrentes de convênios ou outros instrumentos firmados [...].50 

 

                                                           
48Informação adquirida do Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=316.2.53.O&nuQuarto=101

&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=12:22&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20

&Data=11/12/2008&txApelido=ANGELO%20VANHONI&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20fin

al.  Acesso em: 12 jul. 2019. 
49Informação adquirida do Portal do Senado Federal. Disponível em: 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/677?sequencia=161. Acesso em: 28 set. 2019. 
50Informação adquirida do Portal do Palácio do Planalto. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm. Acesso em: 18 mai. 2019. 
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 Os museus, que a partir de então passarão a estar sob a tutela do IBRAM, serão: Museu 

da Abolição - Recife (PE); Museu de Arqueologia/Socioambiental de Itaipu - Niteroi (RJ); 

Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Cabo Frio (RJ); Museu de Arte Sacra da Boa Morte – 

Goiânia (GO); Museu de Arte Sacra de Paraty – Paraty (RJ); Museu das Bandeiras – Goiás 

(GO); Museu Casa de Benjamin Constant – Rio de Janeiro (RJ); Museu Casa da Hera – 

Vassouras (RJ); Museu Casa Histórica de Alcântara – Alcântara (MA); Museu Casa da Princesa 

(Casa Setecentista) – Pilar de Goiás (GO); Museu Castro Maia: Chácara do Céu e Museu do 

Açude Rio de Janeiro (RJ); Museu da Chácara do Céu – Rio de Janeiro (RJ); Museu do Açude 

– Rio de Janeiro (RJ); Museu do Diamante - Diamantina (MG); Museu Defensor Perpétuo – 

Paraty (RJ); Museu Histórico Nacional – Rio de Janeiro (RJ); Museu Imperial – Petrópolis (RJ); 

Museu da Inconfidência – Ouro Preto (MG); Museu Lasar Segall – São Paulo (SP); Museu das 

Missões – São Miguel das Missões (RS); Museu Nacional de Belas Artes – Rio de Janeiro (RJ); 

Museu do Ouro – Casa de Borba Gato – Sabará (MG); Museu Regional de Caeté – Caeté (MG); 

Museu Regional Casa dos Ottoni – Serro (MG); Museu Regional de São João del-Rei (MG); 

Museu da República -  Rio de Janeiro (RJ); Palácio Rio Negro -  Petrópolis (RJ); Museu Solar 

Monjardim – Vitória (ES); Museu Victor Meirelles – Florianópolis (SC) e o Museu Villa-Lobos 

– Rio de Janeiro (RJ).  

Percebeu-se no processo de desmembramento do setor museológico do IPHAN para a 

criação do IBRAM uma disputa de forças políticas. No IBRAM, além dos cargos e funções 

remanejados do IPHAN, o Projeto de Lei previa para compor o Instituto, a criação de 86 novos 

cargos e 59 funções gratificadas. No total, somados os cargos criados com aqueles provenientes 

do IPHAN, o IBRAM contará com uma estrutura composta por 425 pessoas.  

 

Quadro 1: Cargos efetivos do Plano Especial de cargos da Cultura, criados no quadro de pessoal 

do IBRAM. Fonte: BRASIL, 200951 

 

                                                           
51Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm. Acesso em: 10 

jan. 2020. 
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Mesmo com o projeto de criação do IBRAM, também se incentivou uma maior atenção 

para as necessidades de recursos financeiros e do corpo técnico no IPHAN. 

Para o antropólogo e professor do Departamento de Antropologia e Museologia da 

Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Antonio Motta, membro do Conselho Gestor do 

Sistema Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM/MinC) e membro 

Titular do Conselho Consultivo do International Council of Museum (ICOM/UNESCO/BR), a 

criação do IBRAM foi um projeto polêmico. No entanto, foi criado a partir de uma política 

cultural que permitia a diversidade e ocorreu em uma conjuntura política favorável para a 

criação de uma nova instituição exclusiva para os museus.52  

O IBRAM foi criado com a missão de promover a valorização dos museus e do setor 

museológico a fim de garantir o direito às memorias, o respeito à diversidade e a universalidade 

de acesso aos bens musealizados e de ser referência na gestão de políticas públicas e na geração 

e difusão de conhecimento para o setor museológico.53  

No mesmo ano de 2009, após sua criação, o IBRAM implementará um dos seus 

primeiros projetos: o Programa Pontos de Memória. 

 

3.2 O Programa Pontos de Memória do IBRAM 

 

 O IBRAM criou no ano de 2009 o Programa Pontos de Memória, resultado da parceria 

entre os Programas Mais Cultura, do Ministério da Cultura e do Programa Nacional de 

Segurança Pública e Cidadania – PRONASCI, do Ministério da Justiça. O programa 

reúne um conjunto de ações e iniciativas de reconhecimento e valorização da memória 

social, de modo que os processos museais protagonizados e desenvolvidos por povos, 

comunidades, grupos e movimentos sociais, em seus diversos formatos e tipologias, 

sejam reconhecidos e valorizados como parte integrante e indispensável da memória 

social brasileira. Tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento de 

uma política pública de direito à memória, com base no Plano Nacional Setorial de 

Museus e Plano Nacional de Cultura.54 

 

                                                           
52Entrevista com o Professor Antonio Motta em 20 de março de 2019 na cidade do Recife – PE (Brasil) 
53Informação adquirida do Portal do IBRAM. Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2018/02/Mapa-Estrategico-Ibram-2018.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.  
54Informação adquirida do Portal do IBRAM. Disponível em: https://www.museus.gov.br/acoes-e-

programas/pontos-de-memoria/. Acesso em: 10 set. 2020.  
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Outro objetivo foi o de atender os diferentes grupos sociais do Brasil que não tiveram a 

oportunidade de narrar e expor suas próprias histórias, memórias e patrimônios nos museus55. 

O critério utilizado para a escolha dos locais onde os Pontos de Memória seriam desenvolvidos 

foi o baixo índice de desenvolvimento humano e a alta taxa de violência, o que gerou algumas 

críticas por parte de especialistas na área da museologia como também dos moradores destes 

bairros.  

No entanto, idealizadores do programa que integram o IBRAM afirmam que não 

compartilham com esta posição e que “o fator a ser priorizado pelo projeto na escolha da 

localidade seja estritamente a vontade de memória e a vontade de museu” (IBRAM, 2010, p. 

3). 

A experiência desenvolvida pelo Museu da Maré, no Rio de Janeiro é considerada uma 

das estimuladoras para a criação do Programa Pontos de Memória. Segundo Marcelle Pereira, 

que atua na Coordenação de Museologia Social e Educação do Departamento de Processos 

Museais (Comuse/DPMUS) do IBRAM,  

Em 2006, a partir da inauguração do Museu da Maré, pelo Ministro da Cultura 

Gilberto Gil, o campo museal é agitado. A presença e participação dos integrantes do 

DEMU/IPHAN agregam valor político e institucional ao Museu e fazem dele um abre 

alas para o que poderia vir a ser, em termos de inovação, a atuação da Política 

Nacional de Museus, especialmente no que se refere à Museologia Social em nível 

nacional (IBRAM, 2018, p. 120). 

 

Imagem 5 - Logo do Programa Pontos de Memória 

 

Fonte: IBRAM. 

 

                                                           
55Informação adquirida do Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-

e-programas/pontos-de-memoria/. Acesso em: 10 jan. 2020.  
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Foram escolhidos doze bairros de doze capitais brasileiras para que fossem 

implementados os primeiros pontos articulados pelo Programa Pontos de Memória. Como já 

mencionado, os critérios utilizados para as escolhas foram o índice de violência e índice de 

desenvolvimento humano dos bairros. Os Pontos de Memória e suas respectivas localizações 

foram:  

 Ponto de Memória Museu Comunitário da Grande São Pedro (Grande São Pedro - 

Vitória/ES); 

 Ponto de Memória Museu do Taquaril (Taquaril - Belo Horizonte/MG); 

 Museu Social da Brasilândia (Brasilândia - São Paulo/SP); 

 Museu Cultura Periférica (Jacintinho - Maceió/AL); 

 Ponto de Memória do Beiru (Beiru - Salvador/BA); 

 Ponto de Memória Museu Mangue do Coque (Coque - Recife/PE); 

 Ponto de Memória da Lomba do Pinheiro (Lomba do Pinheiro - Porto Alegre/RS); 

 Ponto de Memória de Terra Firme (Terra Firme - Belém/PA); 

 Ponto de Memória do Grande Bom Jardim (Grande Bom Jardim - Fortaleza/CE); 

 Ponto de Memória da Estrutural (Estrutural - Brasília/DF) ; 

 Museu de Favela (MUF - Pavão, Pavãozinho e Cantagalo - Rio de Janeiro/RJ); 

 Museu de Periferia (MUPE - Sítio Cercado - Curitiba/PR) 

Para o IBRAM, os Pontos de Memória são os projetos e ações do Programa Pontos de 

Cultura (Demu-IPHAN), que estavam adormecidos, ou momentaneamente desprezados pelas 

políticas públicas (IBRAM, 2010, p. 2). Com o objetivo de promover uma valorização dos 

múltiplos discursos e da transformação social, o programa defende a ideia de que o acesso aos 

museus não é necessariamente proporcional ao direito de memória, pois nem todas as memórias 

são lembradas, proporcionando uma seleção de memória (IBRAM, 2010, p. 3).  

O programa atuava em três eixos articulados: Mapeamento das iniciativas, Intercâmbio 

e capacitação em rede e fomento. Para que outros lugares no Brasil e no exterior pudessem 

constituir um Ponto de Memória, tiveram de se submeter a um edital, entre os anos de 2011 a 

2014, subindo de 12 para 60 Pontos. No edital “Prêmio Ponto de Memória”, de 2011, constava 

que 

 

Serão 45 prêmios de R$ 30 mil para pontos de memória no Brasil e 3 prêmios de R$ 

50 mil para pontos de memória no exterior, totalizando R$ 1,56 milhão. É voltado 

para grupos étnico-culturais como indígenas, afrodescendentes, ciganos, ribeirinhos, 
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quilombolas, rurais, urbanos, de periferia, cultura litorânea, comunidades brasileiras 

no exterior, entres outros.56  

 

Tanto para os Pontos de Memória no Brasil quanto no exterior, o valor correspondente 

ao prêmio deveria ser utilizado para despesas ligadas ao aprimoramento da iniciativa de 

memória social, sendo utilizados exclusivamente com atividades e projetos relacionados ao 

desenvolvimento do Ponto de Memória, conforme o Edital do ano de 2011, que previam: 

 

Manutenção das ações de memória social existentes; 

Realização de programações culturais regulares; 

Elaboração, desenvolvimento, execução de novas ações de memória social; 

Ampliação de acesso, educação e formação de público; 

Promoção de serviços para preservação, inventário, documentação e digitalização de 

acervo do Ponto de Memória; 

Realização de ações de difusão, divulgação e promoção.57 

 

Cada um dos Pontos de Memória deveria preencher um relatório do plano de trabalho 

executado, utilizando papel timbrado da instituição com nome, CNPJ, endereço, telefones e e-

mail dos responsáveis tanto pela instituição proponente como pelo projeto.  

Também deveria estar incluído uma breve introdução, as metas, produtos, resultados e 

um cronograma atualizado da execução das ações planejadas. Em anexo, o comprovante de 

gastos e outros documentos necessários.58 

Outros formulários em anexo aos editais também deveriam ser preenchidos, tais como: 

Formulário de apresentação de iniciativa, plano de trabalho, declaração de funcionamento 

regular, declaração de inexistência de dívida, declaração de conformidade de participação, 

formulário de recurso, termo de responsabilidade e termo de cessão de uso.  

Existiu toda uma burocratização para a efetivação desse projeto, não sendo diferente de 

qualquer edital de financiamento público. O fato de haver uma premiação em dinheiro para o 

cumprimento das atividades dos pontos, demandava toda uma prestação de contas aos órgãos 

competentes, tanto ao próprio IBRAM como ao Fundo Nacional de Cultura.  

                                                           
56Informação adquirida no Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/219938-editais-do-programa-de-fomento-aos-museus-ibram-2011/.  Acesso 

em: 10 out. 2019. 
57 Edital de Concurso Público nº 9, de 13 de outubro de 2011 – Prêmio Pontos de Memória 2011. p. 03. Disponível 

em: https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/10/Edital-Pontos-de-Memoria.pdf.  Acesso em: 15 out. 

2019. 
58 Edital de Concurso Público nº 9, de 13 de outubro de 2011 – Prêmio Pontos de Memória 2011. Disponível em: 

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/10/Edital-Pontos-de-Memoria.pdf. Acesso em: 15 out. 

2019.  
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A premiação tinha o objetivo de estimular tais iniciativas, a fim de fomentar sua 

continuidade e sustentabilidade na perspectiva da museologia social, comprovando suas 

respectivas atuações na área cultural e social. 

No edital lançado no ano de 2012, o valor da premiação para cada um dos pontos foi 

mantido o mesmo em relação ao edital de 2011. No entanto, seriam selecionados 50 pontos 

premiados no Brasil e 10 pontos premiados no exterior.59  

No terceiro e último edital, lançado no ano de 2014, seriam contemplados 44 Pontos de 

Memória no Brasil e 3 no exterior. Um novo pré-requisito cobrado em relação às condições 

para a participação era o de que o candidato não tenha sido contemplado nas edições anteriores 

do prêmio. Os valores das premiações do edital 2014 foram mantidos igualmente às edições de 

2011 e 2012.60  

Uma outra modificação em relação aos editais anteriores, a respeito da etapa de 

avaliação e seleção, correspondeu à uma distribuição dos prêmios para uma determinada 

quantidade de Pontos de Memória nas cinco regiões brasileiras. Sobre tal mudança, ficou 

estabelecido que,  

Com base na concentração regional observada nos resultados deste 

edital em anos anteriores; com 52% dos premiados no Nordeste, 29% 

no Sudeste, 12% no Sul, 6% no Centro Oeste e 1% Norte; e a fim de 

promover uma melhor distribuição dos prêmios em território nacional, 

os proponentes receberão bonificação em sua pontuação, de acordo com 

as regiões geográficas em que estejam localizados, conforme o 

estabelecido a seguir: Norte 05; Nordeste 02; Centro Oeste; 05 Sudeste 

02; Sul 03.61 

 

O programa propôs se tornar o grande diferencial do IBRAM, com a proposta de “[...] 

possibilitar a multiplicação das fontes de fomento para o trabalho com a memória social” 

(IBRAM, 2016, p.10), concretizando um dos objetivos do Plano Nacional de Museus, quando 

o então ministro da cultura na época, Gilberto Gil, afirmou que “os museus são pontos de cultura 

                                                           
59Edital de Concurso Público nº 09, de 16 de novembro de 2012. Prêmio Pontos de Memória 2012 (p. 03). 

Disponível em:  https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/05/Edital_PontosMemoria2012.pdf. 

Acesso em: 5 set. 2020.  
60Edital de Concurso Público nº 02/DDEFM, de 18 de setembro de 2014. Prêmio Pontos de Memória 2014. (p. 1-

3). Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf. Acesso em: 5 set. 2020.  
61Edital de Concurso Público nº 02/DDEFM, de 18 de setembro de 2014. Prêmio Pontos de Memória 2014. (p. 

5). Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf. Acesso em: 5 set. 2020. 
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e interessa tocá-los de acordo com a compreensão ampla do que chamei do-in62 antropológico 

(no caso, do-in museológico) ”(BRASIL, 2007, p. 11). 

Outro argumento defendido pelos idealizadores do IBRAM foi o da criação de projetos 

voltados para uma maior participação das diversas comunidades brasileiras na reconstrução de 

suas memórias e no desenvolvimento de museus comunitários que, em 2009, criou o Programa 

Pontos de Memória. No entanto, o Demu-IPHAN já desenvolvia um projeto relacionado à essa 

mesma instância.  

Segundo uma publicação no portal do IPHAN, de 22 de janeiro de 2007, intitulada Rede 

Museus, Memória e Movimentos Sociais, havia “uma agenda de desenvolvimento de projetos 

voltados especialmente para comunidades populares e movimentos sociais a partir da troca de 

experiências entre instituições que atuam no campo da cultura, memória e patrimônio” (IPHAN, 

2007).63 

 As metodologias utilizadas em ambos os projetos de reconstrução de memórias, foram 

diferentes, se percebendo no programa do IBRAM um novo perfil que, “[...]conduz à 

redefinição de papéis, [...] acentuando, portanto, o interesse do Instituto na criação de 

instrumentos de difusão da metodologia do programa” (IBRAM, 2016, p. 10). A articulação em 

rede foi um dos métodos utilizados pelo programa, como um “intercâmbio entre os Pontos de 

Memória” (IBRAM, 2010, p. 7).  

A Teia da Memória, termo dado à tal articulação, inspirado no projeto Teia da Cultura 

(IPHAN), promoveu encontros em algumas cidades brasileiras como uma alternativa de 

poderem trocar experiências, construir novos métodos e estabelecer estratégias. O primeiro 

desses encontros ocorreu em no Palácio da Aclamação, em Salvador - BA, em 2009, 

representando um “compromisso pactuado entre os participantes da Teia” (IBRAM, 2010, p.8).  

O encontro foi considerado o encerramento da primeira fase do projeto e reuniu 

representantes do Museu da Maré (RJ), do Ecomuseu da Amazônia (Belém-PA), do Museu 

Vivo do São Bento (Duque de Caxias-RJ), além de representantes do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM), do Departamento de Museus da Bahia (DIMUS), da OEI (Organização dos 

                                                           
62Gilberto Gil quer dizer com a expressão “do-in”, a atuação do Estado como estimulador da produção cultural, 

por intermédio de políticas públicas. 

 
63Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1769/rede-museus-memoria-e-movimentos-sociais. 

Acesso em: 10 mai. 2019. 
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Estados Ibero-Americanos) e do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública e 

Cidadania).64 

 O segundo encontro ocorreu em Fortaleza – CE, em 2010, com a participação de 

diversos outros pontos de cultura e memória, celebrando a parceria entre os Programa Pontos 

de Memória e o Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Esse encontro se destacou 

pela realização de uma mesa-redonda sobre o tema do poder transformador da memória e 

contou com a presença do diretor do Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro 

de Museus (DPMUS/IBRAM), Mário Chagas; do presidente da Associação Brasileira de 

Museologia (ABM) e representante do Museu da Maré, Antônio Carlos e o projeto Roda da 

Memória – atividade com metodologia aplicada pelo Museu da Pessoa.65  

O terceiro encontro ocorreu também em 2010, no Rio de Janeiro – RJ, especificamente 

no Museu da Maré, e contou com a presença de museólogos, líderes comunitários e professores, 

como Maria Célia Moura Santos (Universidade Federal da Bahia) e Antônio Motta 

(Universidade Federal de Pernambuco)66. No total, 21 Pontos de Memória (12 incluídos em 

projeto-piloto apoiado pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM e os demais considerados 

pontos parceiros) participaram da III Teia da Memória.67 

Em 2012, durante o 5º Fórum Nacional de Museus – 40 anos da Mesa de Santiago do 

Chile: entre o idealismo e a contemporaneidade, realizado na cidade de Petrópolis-RJ, ocorreu 

a participação dos Pontos de Memória do IBRAM, promovendo uma reunião entre os 

representantes dos Pontos presentes que resultou na criação de duas comissões de trabalho. Esta 

informação consta na Ata da Carta de Petrópolis em 22 de novembro de 2012: 

 

Com base na carta de princípios criada no Encontro de Redes de Pontos de Memórias 

e Museus Comunitários, entre os dias 4,5 e 6 de junho de 2012, no Auditório do 

IBRAM, que versa a respeito da “criação de uma comissão preparatória para cada 

edição da Teia da Memória com a participação dos pontos de memória e redes 

estaduais”, foi criada uma comissão composta por um representante [...].68 

 

                                                           
64Informação adquirida no Portal Jusbrasil. Disponível em: https://mj.jusbrasil.com.br/noticias/2039446/salvador-

recebe-1-encontro-teia-da-memoria. Acesso em: 13 jan. 2020.  
65Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/teia-da-memoria-vai-se-

reunir-na-teia-brasil-2010-de-26-a-28-de-marco-em-fortaleza-ce/. Acesso em: 13 jan. 2020.  
66Informação adquirida pelo Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/iii-teia-da-memoria-

reune-150-pessoas-no-museu-da-mare/. Acesso em: 13 jan. 2020. 
67Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/iii-teia-da-memoria-reune-

150-pessoas-no-museu-da-mare/. Acesso em: 13 jan. 2020.  
68Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Ata_CartaPetropolis_2012.pdf. Acesso em: 8 set. 2020.  
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 Em realização à primeira comissão criada, foi composta por dez representantes, um de 

cada ponto de memória. Em relação à segunda comissão criada: 

 

[...] é de caráter provisório e tem como objetivo acompanhar e avaliar o Programa 

Pontos de Memória, contribuindo para o seu fortalecimento e salvaguarda dos 

princípios norteadores do programa. Esta comissão inicial é responsável por pensar e 

criar mecanismo para a formação de um coletivo maior, com representação que 

contemple a participação em caráter nacional dos Pontos de Memória, iniciativas 

comunitárias em memória e museologia social que será composta e referendada na 

Terceira Teia da Memória, a ser realizada em 2013. 69 

 

O quarto encontro, realizado em Belém-PA, no ano de 2014, ocorreu pela primeira vez 

como parte da programação oficial do Fórum Nacional de Museus (FNM). Contou com 

representantes dos Pontos de Memória e de outros projetos de memória e Museologia Social. 

Na plenária de encerramento foi aprovada a minuta de portaria a ser editada pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), que iria instituir o Conselho de Gestão 

Participativa/Compartilhada do Programa Pontos de Memória (Cogepaco).70 O conselho foi 

composto por representantes do governo e da sociedade civil com o objetivo de discutir e 

construir projetos para as políticas públicas de museologia social. 

De acordo com a ata elaborada por alguns membros da comissão da IV Teia da 

Memória, na sede do Instituto Brasileiro de Museus em Brasília-DF, em 28 de agosto de 2014, 

a criação da Cogepaco já era prevista. Segundo o documento,  

 

Considerando que, nesta IV Teia da Memória, deverá ser discutida a formação do 

Conselho de Gestão Participativa Compartilhada do Programa Pontos de Memória, é 

fundamental o apoio institucional da direção do IBRAM, objetivando a garantia do 

maior número possível de passagens, a fim de assegurar ampla participação das 

representações de Pontos de Memória no debate sobre as propostas de composição do 

Conselho Gestor e o Programa Pontos de Memória no âmbito do Instituto.71 

 

Ainda no ano de 2010, cada Ponto de Memória escolheu aqueles que fariam parte de 

suas respectivas instâncias deliberativas, compostas por representantes de cada um dos bairros 

que “passaria assim a ser responsável pela representação do Programa da localidade, assim 

                                                           
69O Ponto de Memória Museu Mangue do Coque esteve presente na formação da segunda comissão e foi 

representado por Vanessa Francisca da Silva. Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: 

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Ata_CartaPetropolis_2012.pdf.  Acesso em: 8 set. 2020. 
70Informação adquirida no Site do 7º Fórum Nacional de Museus. Disponível em: 

http://fnm.museus.gov.br/noticias/iv-teia-da-memoria-encerra-com-aprovacao-de-minuta-sobre-conselho-

participativo/. Acesso em: 13 jan. 2020.  
71Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Ata_Comissao_Teia_Agosto2014.pdf. Acesso em: 8 set. 2020.  
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como pela execução e/ou coordenação das próximas ações propostas pelo Ibram” (IBRAM, 

2010, p. 10). Como já mencionado, foram divulgados editais para a seleção e premiação dos 

Pontos de Memória nos anos de 2011, 2012 e 2014, totalizando 126 Pontos no Brasil e 15 

Pontos do exterior. Até então, nenhum outro edital foi divulgado. 

 Em 2017, os Pontos de Memória foram institucionalizados. A Portaria No - 315, de 6 

de setembro de 2017, “dispõe sobre a instituição do Programa Pontos de Memória no âmbito 

do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM e dá outras providências”.72 De acordo com tal 

Portaria: 

Parágrafo único. O Programa Pontos de Memória reúne um conjunto de ações e 

iniciativas de reconhecimento e valorização da memória social, de modo que os 

processos museais protagonizados e desenvolvidos por povos, comunidades, grupos 

e movimentos sociais, em seus diversos formatos e tipologias, sejam reconhecidos e 

valorizados como parte integrante e indispensável da memória social brasileira. Art. 

2º Para fins desta Portaria compreende-se por Pontos de Memória os núcleos de 

iniciativa comunitária constituídos de forma autônoma em relação ao poder público, 

geridos de forma participativa pelas próprias comunidades, para a identificação, 

pesquisa e promoção de seu patrimônio material e imaterial, e que utilizam 

metodologias da museologia social visando ao reconhecimento e à valorização de sua 

memória coletiva.73 

 

 Em relação à essa institucionalização e à própria autonomia dos Pontos de Memória, o 

Professor José do Nascimento Júnior afirmou ter sido um desejo dos próprios Pontos. Sobre o 

processo de institucionalização,  

 

Após reuniões temáticas realizadas durante o 7º Fórum Nacional de Museus, ocorrido 

em Porto Alegre (RS), com representantes de pontos de memória e redes de 

museologia social de várias partes do Brasil, o presidente do Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram), Marcelo Araújo, e a diretora do Departamento de Processos Museais 

(DPMUS), Renata Bittencourt, assumiram compromisso pela institucionalização do 

programa.74 

 

Para José do Nascimento Júnior, existem dois lados nessa questão da institucionalização 

do Programa: 

 

Primeiro, o desejo de ter uma garantia que ia continuar os Pontos de Memória [...] a 

minha leitura é que eles não tinham confiança na gestão que estava no momento, 

                                                           
72Disponível em: http://www.in.gov.br/autenticidade.html Acesso em: 15 out. 2019. 
73Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Portaria-Pontos-de-Memoria.pdf. 

Acesso em: 15 out. 2019.  
74Informação adquirida no Portal do IBRAM. Disponível em: https://www.museus.gov.br/tag/7o-forum-nacional-

de-museus/. Acesso em: 15 out. 2019.  



65 
 

porque nunca foi necessário isso até um determinado período. Havia, antes, uma 

relação de confiança.75 

 

 O mesmo afirma que, a partir de 2013, houve um desmonte tanto da Política Nacional 

de Museus como do próprio IBRAM. Ele afirma que tal desmonte: 

 

[...] era a subordinação das ações do IBRAM ao IPHAN, porque assim que entrou o 

Angelo Oswaldo (Angelo Oswaldo de Araújo Santos, segundo presidente do 

IBRAM), que foi prefeito de Ouro Preto, e ele era contra o IBRAM e foi ser presidente 

do IBRAM. E era contra publicamente, pois tem matéria dele na Veja [...] e sempre 

enamorado do IPHAN. Então, o que ele fez como Presidente? Ele não reforçou o 

IBRAM. Subordinou. Ficava mais fácil pra ele.76 

 

 Em 2013, José do Nascimento deixou a presidência do IBRAM que, segundo o mesmo, 

ocorreu de comum acordo com a então Ministra da Cultura na época, Marta Suplicy (PT-SP). 

Em entrevista ao Jornal O Globo, intitulada “Só com saudade do futuro”, de 12 de março de 

2013, o ex-presidente do IBRAM foi perguntado como se deu a saída do Instituto: 

 

Na quarta-feira (dia 6) a ministra Marta Suplicy e eu tivemos uma conversa no 

gabinete dela e, de comum acordo, acertamos minha saída. O ministério vive um ciclo 

de mudanças. Saíram o Sérgio Mamberti (Secretaria de Políticas Culturais), o Eloi 

Ferreira de Araújo (Fundação Cultural Palmares) e o Wanderley Guilherme dos 

Santos (Casa de Rui Barbosa). Agora sou eu.77 

 

 Após a gestão de José do Nascimento Júnior, presidiram o IBRAM: Eneida Braga Rocha 

de Lemos (Presidente Substituta), entre 18/04/2011 - 22/12/2014; Angelo Oswaldo de Araújo 

Santos (09/07/2013 - 31/12/2014); Carlos Roberto Ferreira Brandão (27/01/2015 - 20/06/2016); 

Marcelo Mattos Araújo (15/09/2016 - 01/10/2018); novamente Eneida Braga Rocha de Lemos 

como Presidente Substituta (23/11/2018 - 20/02/2019); Paulo César Brasil do Amaral 

(21/02/2019 - 04/03/2020) e, atualmente, Pedro Machado Mastrobuono, desde 06/03/2020. 

Sobre o Programa Pontos de Memória, outro objetivo contemplado era o de estimular 

que estados e municípios também pudessem participar de tal projeto. Os pontos deveriam 

                                                           
75Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
76Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
77Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&section=28&ordering=8&limitstart=1660

&limit=20. Acesso em: 2 de mai. 2020. 
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reivindicar aos estados e municípios essa maior atenção com relação às políticas museológicas 

locais.  

 Em Recife-PE, o bairro do Coque foi o escolhido para a implantação do Programa 

Pontos de Memória do IBRAM. O Ponto foi intitulado como Ponto de Memória Museu Mangue 

do Coque. Segundo o IBRAM,  

O Museu Mangue do Coque trabalha com a valorização do saber e da história local 

por meio de ações de pesquisa, preservação e difusão dos patrimônios material e 

imaterial reconhecidos pelos moradores que construíram e constroem cotidianamente 

a história do bairro (IBRAM, 2016).  

 

No entanto, ocorreram divergências entre as lideranças dentro do projeto. Alguns 

integrantes não concordaram com as metodologias sugeridas pelo IBRAM, alegando que os 

moradores não tinham autonomia para definir como o Ponto de Memória seria estruturado.  

Outros alegaram que não sentiam que tinham autonomia para contar a própria história, 

assim como houveram disputas entre alguns moradores em relação às funções que eles 

exerceriam dentro do Ponto de Memória. Com isso, surge um projeto dissidente chamado 

Museu da Beira da Linha do Coque.  

Nos Pontos de Memória o que estava sendo discutido não era apenas uma narrativa, e 

sim, uma síntese de várias narrativas. 

Tais narrativas diziam a respeito da história do bairro e de como essa reconstrução 

histórica a partir das memórias dos moradores seria utilizada como mais um dispositivo de 

resistência contra a especulação imobiliária e de sua valorização a partir de uma relação de 

identidade e pertencimento. Sobre identidade territorial e a importância da reconstrução 

histórica para as lutas dos moradores do Coque, 

 

Cabe lembrar que um dos pontos estratégicos à construção de uma identidade 

territorial é o da construção histórica dos moradores, ou de movimentos, bem como o 

sentimento de pertença, geradas a partir dessas práticas e experiências que servirá 

como instrumento de estratégia nas relações com o Estado no processo de 

participação, alcançando saltos à construção do espaço do cidadão. 

De qualquer maneira, a história e a fala dos moradores do Coque mostram-nos que 

não foi fácil, mas eles conseguiram ficar no lugar escolhido, por eles mesmos, para 

viverem na cidade. A partir do que, construíram laços de pertença (solidariedade 

orgânica) que reforçaram e, ao mesmo tempo, foram usados para experienciarem 

juntos diversas práticas socioespaciais na área e na cidade (OLIVEIRA, 2010, p. 89-

90). 

 

 A proposta de unir o bairro em torno da reconstrução da história local provocou não 

apenas uma disputa de narrativas sobre sua história como também uma disputa de interesses, 
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pois “as narrativas desses agentes sociais interrompem a lógica dos fenômenos englobantes que 

imporiam um sentido homogeneizador ao comportamento dos grupos e indivíduos” 

(MONTENEGRO, 2010, p. 70). 

As lutas envolvendo a resistência por continuar morando no bairro marcaram o passado 

e continuam no presente dos moradores. É essa memória da resistência que passou a ser o centro 

de mais uma luta: o de poderem contar a sua própria história. 

 

3.3     Reflexos contemporâneos da Museologia Social nos museus tradicionais da cidade 

do Recife-PE  

 

 A cidade do Recife é conhecida pelo seu forte atrativo turístico, sendo considerada um 

dos principais polos do que se conhece por “Turismo Cultural”78  entre as capitais brasileiras. 

 Os museus foram integrados à indústria do turismo cultural, principalmente a partir da 

década de 1960, mesmo período em que ocorreram debates acerca de uma museologia mais 

inclusiva, servindo de base para a Museologia Social. Na cidade do Recife existe em torno de 

doze museus que fazem parte de um percurso turístico e que, consequentemente, recebem um 

maior público visitante: 

 Instituto Ricardo Brennand – Instituição privada e com o maior público visitante da 

cidade, localizado no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Possui um grande acervo, 

desde armaria medieval a grandes coleções de pintores como Franz Post, Rugendas e 

Debret, além de mobiliários e esculturas; 79 

 Museu Oficina de Cerâmica Francisco Brennand – Instituição privada, localizado no 

bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Antiga olaria da família Brennand, possui um 

imenso conjunto arquitetônico onde são expostas as obras em cerâmica do artista 

Francisco Brennand;80 

 Museu Cais do Sertão - Instituição pública estadual sob administração de uma 

Organização Social – Localiza-se no Bairro do Recife (Recife Antigo). Um dos museus 

mais novos da cidade, inaugurado em 2014, também recebe um grande público visitante. 

                                                           
78Segundo Cecília Ribeiro Pereira, “[...]o turismo cultural se articulava ao de massa e tinha-o como referência, 

pois considerava a atração de um grande fluxo de turistas, a previsão de grandes investimentos em infraestrutura 

básica e específica para o turismo, como a reestruturação hoteleira, e tinha o desenvolvimento econômico de uma 

região ou país na condição de meta” (PEREIRA, 2018, p. 35). 
79Acervo do Instituto Ricardo Brennand. Disponível em: 

https://www.institutoricardobrennand.org.br/index.php/acervo. Acesso em: 23 mai. 2020.  
80 Oficina Brennand.  Disponível em: https://www.brennand.com.br/oficina_01.php. Acesso em: 23 mai. 2020.  



68 
 

Considerado o museu mais interativo da cidade, possui um grande acervo audiovisual 

sobre a vida e obra de Luiz Gonzaga e o sertão de Pernambuco do passado e do presente. 

Foi ampliado recentemente para tornar-se um centro cultural;81 

 Museu Paço do Frevo – Instituição pública municipal sob administração de uma 

Organização Social – Localiza-se no Bairro do Recife (Recife Antigo). Assim como o 

Cais do Sertão, também foi inaugurado em 2014 e recebe um grande público visitante. 

Possui um acervo audiovisual, documental, bibliográfico e material (estandartes) 

voltados para a memória do Frevo do Recife;82 

 Museu do Estado – Instituição pública estadual sob a administração da Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, também estadual. Considerado o 

museu mais tradicional da cidade, localiza-se no bairro das Graças, zona norte do 

Recife. Possui um imenso acervo, desde arqueologia à cultura indígena, presença 

holandesa em Pernambuco, Arte Sacra, Cultura Afro-Brasileira, telas de artistas como 

Cícero Dias, Telles Júnior, Francisco Brennand e Burle Marx. Possui um grande número 

de coleções, como a coleção Brás Ribeiro, contendo porcelanas e exemplares de 

mobiliários do Brasil Colônia e Império;83 

 Museu da Cidade do Recife – Instituição pública sob a administração da prefeitura do 

Recife, porém, o edifício do museu é de propriedade federal, pois se trata do antigo 

Forte das Cinco Pontas, tombado pelo IPHAN. Localiza-se no bairro de São José, centro 

do Recife. Possui o maior acervo fotográfico sobre o passado da cidade do Recife, além 

de um grande acervo cartográfico, arqueológico e de objetos tridimensionais;84  

 Museu do Trem - Instituição pública estadual sob a administração da Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, também estadual. Localiza-se no 

bairro de São José, centro do Recife. Seu acervo é voltado para a memória do sistema 

ferroviário em Pernambuco, em especial, das antigas companhias de transporte 

ferroviário como a Great Western e a Rede Ferroviária Federal; 85 

                                                           
81Página do Museu Cais do Sertão no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/CaisdoSertao/. 

Acesso em: 23 mai. 2020.  
82Acervo do Paço do Frevo. Disponível em: https://www.pacodofrevo.org.br/acervo. Acesso em: 23 mai. 2020.  
83Museu do Estado de Pernambuco. Disponível em: https://www.museudoestadope.com.br/o-museu. Acesso em: 

23 mai. 2020.  
84Acervo do Museu da Cidade do Recife. Disponível em: https://museudacidadedorecife.org/acervo/. Acesso em: 

23 mai. 2020. 
85Página do Museu do Trem no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/museudotrempe/. Acesso 

em: 23 de maio de 2020. 
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 Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – Instituição municipal. Localiza-se no 

bairro da Boa Vista, centro do Recife. Possui um importante acervo sobre a arte moderna 

e contemporânea brasileira, com obras de artistas como Gil Vicente, Aloisio Magalhães, 

Abelardo da Hora, Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake, Gilvan Samico, Paulo Bruscky, 

entre outros;86 

 Sinagoga Kahal Zur Israel – Mantida pelo Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, 

localiza-se no bairro do Recife (Recife Antigo). Considerada a primeira sinagoga das 

Américas, seu acervo narra sobre a história do povo judeu em Pernambuco e no Brasil. 

O edifício da sinagoga é tombado pelo IPHAN; 

 Museu da Abolição – Sob a administração do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), 

localiza-se no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. O MAB tem por objetivo a 

preservação da memória do povo negro brasileiro e a ratificação de sua história;87 

 Museu do Homem do Nordeste – Sob a administração da Fundação Joaquim Nabuco 

(FUNDAJ), vinculada ao Ministério da Educação, localiza-se no bairro de Casa Forte, 

zona norte do Recife. O MUHNE possui um acervo bastante heterogêneo, desde objetos 

pertencentes às famílias abastadas do passado pernambucano, a objetos relacionados ao 

dia a dia da população em geral, abordando a pluralidade da sociedade brasileira. 88 

O incentivo à construção de parcerias com os museus tradicionais foi uma das propostas 

do IBRAM no que diz respeito às ações de museologia social. No entanto, apenas duas das 

instituições citadas acima tiveram atividades desenvolvidas nos últimos anos no intuito de 

estreitar as relações com os museus de inciativas comunitárias: O Museu da Abolição e o Museu 

do Homem do Nordeste. 

O Museu da Abolição (MAB), por estar sob a administração do IBRAM, foi utilizado 

como local de capacitação para os Pontos de Memória, onde ocorreram oficinas e encontros de 

redes de memórias. De acordo com o Plano Museológico da instituição: 

 

O Educativo do MAB também realiza projetos, cuja demanda parte da própria 

comunidade do entorno e dos seus colaboradores. Isto demonstra o reconhecimento 

do Museu como espaço da comunidade e parceiro no desenvolvimento de atividades 

                                                           
86Obras do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao209455/museu-de-arte-moderna-aloisio-magalhaes-mamam. 

Acesso em: 23 mai. 2020.  
87Acervo do Museu da Abolição. Disponível em: http://museudaabolicao.museus.gov.br/acervos/. Acesso em: 23 

mai. 2020.  
88Museu do Homem do Nordeste. Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/pagina-muhne. Acesso 

em: 23 mai. 2020.  



70 
 

voltadas para o interesse coletivo, potencializando o desenvolvimento de suas 

propostas socioeducativas.89 

 

 O MAB atuou de forma indireta com o Programa Pontos de Memória do IBRAM, 

funcionando como um canal de apoio e comunicação entre o Programa e o Ponto de Memória 

Museu Mangue do Coque.  

No ano de 2013, durante o evento da 7ª Primavera de Museus, foi debatido a partir do 

projeto Conversas no Museu da Abolição, a questão da mobilidade urbana no Recife, 

especificamente sobre a pertinente especulação imobiliária no bairro do Coque, o objeto de 

discussão do evento. Contou com a participação de Cláudio Aprígio, representando o Museu 

Mangue do Coque e Rildo Fernandes representando o Movimento Coque (R)existe.  

Imagem 6:  Conversas no Museu da Abolição – Mobilidade Urbana: O Caso do Coque.  

 

Fonte: Blog Sol Vermelho.90 

 

 Ainda como parte da 7ª Primavera dos Museus, entre os dias 21 e 28 de setembro de 

2013, ocorreu uma ação educativa promovida pelo Museu da Abolição no Ponto de Memória 

Museu do Mangue, intitulada: “Do Mangue ao MAB, do MAB ao Mangue. Parceria com o 

Ponto de Memória Museu Mangue do Coque.”.91 O objetivo da ação foi o de aproximar o 

Museu da Abolição do Ponto de Memória, atendendo à uma das principais finalidades do 

                                                           
89Plano Museológico do Museu da Abolição. (2012, p. 26). Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2011/07/planmuseoabolicao.pdf.  Acesso em: 20 mai. 2020. 
90 Disponível em: http://blogsolvermelho.blogspot.com/2013/09/. Acesso em: 8 jan. 2020. 
91Guia de Programação da 7ª Primavera de Museus (2013, p. 93). Disponível em: https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2013/09/guia_programacao_7Primavera.pdf. Acesso em: 8 set. 2020.  



71 
 

IBRAM, segundo consta no Capítulo da I da Lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009 que criou o 

Instituto Brasileiro de Museus:  

 

VIII - desenvolver processos de comunicação, educação e ação cultural, relativos ao 

patrimônio cultural sob a guarda das instituições museológicas para o reconhecimento 

dos diferentes processos identitários, sejam eles de caráter nacional, regional ou local, 

e o respeito à diferença e à diversidade cultural do povo brasileiro; e 

IX – garantir os direitos das comunidades organizadas de opinar sobre os processos 

de identificação e definição do patrimônio a ser musealizado (BRASIL, 2009, p. 2). 

 

 O Encontro Regional dos Pontos de Memória de PE, realizado no dia 8 de novembro de 

2014, também teve o Museu da Abolição como espaço de discussão. No evento, ocorreu a 

apresentação das ações tomadas para a criação da Gestão Compartilhada e Participativa do 

Programa Pontos de Memória – PPM (Linha do tempo); os caminhos para tramitação e 

aprovação das minutas de portaria sobre o Programa.  

A programação do evento teve como principais temas o debate sobre a Gestão 

Participativa/Compartilhada no âmbito da Lei Cultura Viva (13.018/2014), da Política Nacional 

de Participação Social – PNPS (Decreto 8.243/2014) e do Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil (13.019/2014).  

A apresentação da metodologia para recolha das contribuições às minutas de “regimento 

da Teia” e “portaria de formação do Conselho Gestor do Programa e o debate sobre a minuta 

de portaria para a instituição do Conselho de Gestão Compartilhada/Participativa dos Pontos de 

Memória e outras contribuições, também foram contemplados no evento.92 

Em 19 de agosto de 2015 chegou ao Museu da Abolição a Exposição Memórias Plurais. 

Foram apresentados painéis com experiências das Redes de Memória e Museologia Social. De 

circulação nacional, a exposição já tinha passado por Belém e Fortaleza, seguindo para Goiânia 

após sua passagem pelo Recife. Contou com “textos e imagens que apresentam ações das Redes 

de Memória e Museologia Social mapeadas pelo Programa Pontos de Memória/ Instituto 

Brasileiro de Museus – IBRAM. A exposição refletiu a respeito a pluralidade da memória 

brasileira.”93 

                                                           
92Encontro Regional dos Pontos de Memória e Museologia Social (Recife – PE). Disponível em: 

http://museudaabolicao.museus.gov.br/noticia-destaque/encontro-regional-dos-pontos-de-memoria-e-

museologia-social-recife-pe/. Acesso em: 10 set. 2020. 
93Informação adquirida no site do Museu da Abolição. Disponível em: 

http://museudaabolicao.museus.gov.br/sem-categoria/exposicao-temporaria-memorias-plurais/. Acesso em: 10 

set. 2020.  
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 A Fundação Joaquim Nabuco, por meio do circuito de arte contemporânea, promoveu 

articulado ao Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque, no ano de 2014, a exposição Museu da 

Beira da Linha do Coque, na unidade do bairro do Derby, em Recife-PE. 

Imagem 7 - Exposição “Museu da Beira da Linha do Coque” – Portal da Fundação Joaquim Nabuco (11 

de abril de 2014) 

 

Fonte: Portal da FUNDAJ.94 

 

Na matéria, a arquiteta Cristina Gouvêa, organizadora da exposição, afirmou que “desde 

os anos 70 existe uma movimentação política no bairro que vai também pelo caminho da 

linguagem, da memória [...]”95. A memória aqui referida está relacionada à reconstrução 

histórica do bairro a partir das memórias dos moradores para a construção de um valor 

identitário que se reflete no museu por eles criado.  

Esse valor identitário local 

 

[...] caracteriza-se como fator motivador das lutas sociais com base em um discurso 

que possui um caráter de luta permanente, estabelecendo-se nas ações dos 

movimentos sociais. Aos movimentos de bairros, o caráter identitário se dá sob formas 

de resistência, construída a partir do lugar de vivência e das relações de solidariedade 

(OLIVEIRA, 2010, p. 96). 

 

                                                           
94Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/ultimas-noticias/131-blog-da-fundacao/noticias/771-

exposicao-qmuseu-da-beira-da-linha-do-coqueq-tem-abertura-dia-16-de-abril.  Acesso em: 20 mai. 2020. 
95Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/ultimas-noticias/131-blog-da-fundacao/noticias/771-

exposicao-qmuseu-da-beira-da-linha-do-coqueq-tem-abertura-dia-16-de-abril  Acesso em: 20 mai. 2020. 
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Na mesma matéria, um morador e integrante do Ponto de Cultura, conhecido como 

Ricardo Coração, fala sobre a importância da exposição para a preservação e difusão da história 

do seu bairro: 

 

É um processo importante para que se dê visibilidade para a comunidade. É um marco 

político que vai nos permitir apresentar para a sociedade a nossa história. (...) E aqui 

nós temos muitos artistas, artesãos, produtores. Temos esse legado de fazer cultura, e 

a mídia não explora isso. Somos mais vinculados à violência.96  

 

  Esta exposição se configurou como o primeiro passo do Museu da Beira da Linha fora 

do território do Coque, situação essa não alcançada pelo Museu do Mangue, vinculado ao 

IBRAM, sendo atualmente a experiência museológica mais participativa entre um grupo de 

moradores de um bairro considerado da periferia da cidade com um museu tradicional no 

Recife.  

O Museu do Homem do Nordeste (MHN-FUNDAJ) possui dentro da sua coordenação 

de Museologia, a Divisão de Estudos Museais e Ações Comunitárias, sob a chefia do museólogo 

Henrique Vasconcelos Cruz Ribeiro. O setor é responsável por ações que visam aproximar a 

sociedade do museu, proporcionando eventos que possam debater a respeito de diversas 

temáticas contemporâneas relacionadas à história e à memória.  

Foram realizados eventos como o Seminário Internacional Faces da Resistência, 

ocorrido de 14 a 16 de abril de 2015, em parceria com a UFPE, no Memorial da Medicina de 

Pernambuco, bairro do Derby, Recife; a 12ª Edição do Seminário de Memória, Museologia e 

Patrimônio, ocorrido em 5 de junho de 2019 e o IV Seminário dos Programas Institucionais, 

ocorrido em 20 de junho de 2018, e que debateu sobre a participação social nos museus, 

especificamente, sobre o panorama dos museus comunitários no Brasil.  

Como parte da programação do 13º Fórum Nacional de Educação Popular, realizado em 

22 de julho de 2016 na Universidade Federal de Pernambuco, reuniram-se representantes de 

museus comunitários e de movimentos sociais do campo na Tenda da Memória, que 

proporcionou um diálogo sobre “memória, resistência e formas de se pensar práticas 

museológicas.”97 

                                                           
96Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/ultimas-noticias/131-blog-da-fundacao/noticias/771-

exposicao-qmuseu-da-beira-da-linha-do-coqueq-tem-abertura-dia-16-de-abril  . Acesso em: 20 mai. 2020. 
97Fórum Nacional de Educação Popular - Tenda da Memória recebe diálogos sobre museus e luta sindical na 

UFPE. Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/3488-frepop-tenda-da-memoria-

recebe-dialogos-sobre-museus-e-luta-sindical-na-ufpe. Acesso em: 9 set. 2020.  
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O evento contou com a participação de pesquisadores, como Fabiana Sales, do 

educativo do Museu da Abolição e Silvilene Barros, pesquisadora em museologia pela UFRJ; 

de Israel Crispim e Severino Rodrigues de Lima, representantes da Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) e de representantes de 

museus comunitários, como Rildo Fernandes (Museu da Beira da Linha do Coque) e Hildo Leal 

(Museu de Xambá, localizado na cidade de Olinda).  

Em 2019, a FUNDAJ deu início ao curso de especialização lato sensu em Museus, 

Identidades e Comunidades, oferecido na modalidade presencial, na sua unidade do bairro do 

Derby. O curso é realizado pelas Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor) e a 

Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Meca), da Fundação Joaquim Nabuco. 

O objetivo do curso de pós-graduação, que abordará a temática da museologia 

sociocomunitária, é formar especialistas capazes de desenvolver atividades 

integradoras dos museus junto às comunidades, atuando em ecomuseus, museus 

comunitários e iniciativas comunitárias de memória e patrimônio.98 

 

 Em 20 de junho de 2018, foi realizado o IV Seminário dos Programas Institucionais um 

debate a respeito da participação social nos museus na Fundação Joaquim Nabuco, no bairro de 

Casa Forte, em Recife, organizado pelos pesquisadores da Divisão de Estudos Museais e Ações 

Comunitárias do Museu do Homem do Nordeste, Sílvia Barreto e Henrique Cruz, sendo este 

último, chefe de tal Divisão. 

O evento também contou com a participação de Cláudia Braga que, junto com Henrique 

Cruz, escreveu o artigo “Cenário dos Museus Comunitários no Nordeste do Brasil - Primeiras 

impressões”, no qual é abordada uma análise sobre as diferentes experiências das práticas da 

Museologia Social na região nordeste do Brasil. 

Contou também com a participação da Mestra em Museologia pela Universidade de São 

Paulo (USP), Suzy da Silva Santos, que apresentou os resultados de sua pesquisa “Ecomuseus 

e museus comunitários no Brasil: estudo exploratório de possibilidades museológicas”. Ela 

exibiu no seminário a metodologia de sua pesquisa de forma sintética. As diferenças entre 

termos e conceitos, seguido de mapeamentos e contextualizações, finalizando com uma análise 

geral e as reflexões finais99.  

Outro participante, foi o Mestre e doutorando em Antropologia pela Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Givanildo Ferreira. Ele abordou seu projeto de pesquisa de 

                                                           
98Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/2691-fundaj-oferta-50-vagas-para-

curso-de-especializacao-em-museus-identidades-e-comunidades. Acesso em: 23 mai. 2020.  
99Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/2830-evento-debate-ecomuseus-e-

museus-comunitarios-no-brasi. Acesso em: 2 nov. 2020.  
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dissertação, desenvolvido a partir de uma análise etnográfica sobre a relação de poder entre a 

produção de conhecimento autodidata, realizado pelo ex-pescador, hoje colecionador e 

pesquisador, Josué Crispim, e o conhecimento acadêmico.100 

Imagem 8 - Silvia Barreto (à esquerda), Henrique Cruz (centro) e Cláudia Braga (à direita). Debate sobre 

Ecomuseus e Museus Comunitários na FUNDAJ – Portal da Fundação Joaquim Nabuco (20 de junho de 

2018) 

 

Fonte: Portal da FUNDAJ.101 

 

Em toda a cidade do Recife, apenas o Museu do Homem do Nordeste possui uma 

coordenação voltada para ações relacionadas à museologia social.  

 Segundo Hugues de Varine, considerado um dos fundadores do primeiro museu 

comunitário oficialmente reconhecido, o Ecomusée du Creusot Montceau-Les-Mines, na França 

(1974) e ex-presidente do ICOM102, o museu de comunidade é um processo (VARINE-

BOHAN, 2014), defendendo a ideia de que o museu comunitário está para além do museu 

enquanto instituição, pois está a um diário processo de transformação, adaptando-se à realidade 

da comunidade.  

A relação com uma instituição museológica tradicional torna o museu comunitário um 

espaço institucional, encerrando o processo de construção contínua entre o museu e a 

comunidade (VARINE-BOHAN, 2014). Para Varine, a participação de profissionais das 

diversas áreas do conhecimento em um projeto museológico comunitário é muito bem-vinda. 

                                                           
100Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/2830-evento-debate-ecomuseus-e-

museus-comunitarios-no-brasi. Acesso em: 2 nov. 2020. 
101Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/2830-evento-debate-ecomuseus-e-

museus-comunitarios-no-brasil. Acesso em: 10 jun. 2020.  
102 Conselho Internacional de Museus. 
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No entanto, o que deve ser preservado, é o protagonismo dos moradores no museu, atendendo 

em primeiro lugar os anseios deste grupo e não dos agentes externos.  

Classificando as ações museológicas comunitárias enquanto uma museologia da 

libertação, Varine afirma que 

 

[...] a museologia comunitária preocupa-se em libertar as próprias pessoas da 

alienação cultural, ou liberar sua capacidade de imaginação ou iniciativa, ou liberar a 

consciência dos seus direitos de propriedade sobre seu patrimônio, tanto material 

quanto imaterial (VARINE-BOHAN, 2014, p. 32). 

 

 Em entrevista concedida ao museólogo Mário Chagas, ao ser perguntado sobre quais 

eram as suas perspectivas museológicas para o devir, Varine-Bohan responde que:  

 

Penso, pessoalmente, não como museólogo, mas como ator de desenvolvimento local 

e militante da ação comunitária que o museu pode e deve escolher entre três formas 

principais: 

• o museu-espetáculo, destinado a públicos cativos: turistas, meios cultos, escolares 

em grupos organizados e guiados. Esses museus serão cada vez maiores, cada vez 

mais dispendiosos, cada vez mais visitados, quer dizer “consumidos”. Serão 

supermercados da cultura oficial. Ao final, serão todos parecidos; 

• o museu-coleção, destinado às pesquisas avançadas, às produções complexas, a 

públicos mais ou menos especializados, para os quais a coleção é a primeira 

justificativa. Esses museus atrairão cada vez mais públicos “inteligentes”, utilizarão 

métodos de comunicação sofisticados, abrir-se-ão tanto quanto possível às 

comunidades de geometrias diferentes. Serão todos únicos e criarão entre eles redes 

de cooperação análogas às redes universitárias atuais; 

• o museu-comunitário, saído da sua comunidade e cobrindo o conjunto do seu 

território, com vocação global ou “integral”, processo vivo que implica a população e 

não se preocupa com um público, que é ao mesmo tempo o centro e a periferia. A vida 

desses museus será curta ou longa, alguns nem se chamarão museus, mas todos 

seguirão os princípios da nova museologia (Santiago, Quebec, Caracas etc.) no seu 

espírito ou na sua escrita (teoria) (VARINE-BOHAN, 2014, p. 246). 

 

 Por possuírem maior liberdade em suas ações, não seguindo critérios específicos de uma 

normativa nacional ou internacional, os museus comunitários podem sofrer alterações. Desde a 

sua permanência enquanto comunitário, a tornar-se um museu com características próximas de 

um tradicional ou até mesmo a extinguir-se, realocando as atenções daqueles que fazem o 

museu para outras questões que possam ser consideradas de maior relevância naquele momento.  

 Para o museólogo Mário Moutinho, o museu deve ser transformado em uma entidade 

aberta sobre o meio e que tem consciência da sua importante relação com o contexto social no 

qual está inserido. Para ele, o surgimento dos museus comunitários são reflexos dessa 
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necessidade de transformação do museu. Partindo desse princípio defendido por Moutinho, 

Suzy da Silva Santos afirma que 

 

Essa abertura remete à necessidade de uma mudança de mentalidade por parte dos 

profissionais dos museus, o que exige uma formação que dê conta de esclarecer as 

transformações desse processo: o alargamento da noção de patrimônio, a redefinição 

dos objetos museológicos, a ideia de participação comunitária não apenas enquanto 

público visitante, mas na gestão do museu e definição das práticas museológicas, o 

uso de novas tecnologias da informação e da museografia como um “meio autônomo” 

de comunicação (SANTOS, 2017, p. 83). 

 

 No bairro do Coque em Recife-PE, se experimentou a partir de uma ação idealizada 

como coletiva, criar mais um meio de luta e resistência com a criação de um Ponto de Memória, 

através da atuação do programa Pontos de Memória do IBRAM, uma política de Estado. Em 

um território que há décadas tem no verbo resistir sua palavra de ordem, uma política feita “de 

cima para baixo” dificilmente seria totalmente aceita.  

Como afirma Varine-Bohan (2014), os museus comunitários são mais um processo (de 

reivindicação, ressignificação) do que um produto. No próximo capítulo, será abordado os 

processos de criação dos dois museus comunitários e de seus respectivos desdobramentos.  
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4 MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: OS MUSEUS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO DO 

COQUE  

 

4.1 O Coque: Uma história de resistência 

 

 O bairro do Coque está localizado na região central do Recife. É cortado pela estação 

de metrô Joana Bezerra, dividido entre os bairros da Ilha Joana Bezerra e de São José103, a cerca 

de 2,89 km do marco zero da cidade do Recife. Está incluído na RPA 01104, relativa aos bairros 

mais centrais da cidade e na Microrregião 1.3. 

Imagem 9 - Mapa do bairro da Ilha Joana Bezerra 

 

Fonte: Prefeitura do Recife.105 

 

O bairro surgiu na primeira metade do século XX, a partir das migrações de homens e 

mulheres que, em sua maioria, eram vítimas da seca e da fome do interior de Pernambuco e 

vinham ‘tentar a vida’ na capital. Pela falta de apoio dos órgãos governamentais, estas famílias 

                                                           
103Apesar de ser reconhecido popularmente como bairro, o Coque não é assim reconhecido na estrutura geopolítica 

da cidade do Recife.  
104Região Político Administrativa. A cidade do Recife é dividida em seis regiões político administrativas, sendo 

subdividida em dezoito Microrregiões.  
105Disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br/servico/ilha-joana-bezerra. Acesso em: 8 set. 2020.  
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foram se instalando nas áreas de morros e de mangues. A margem da linha do trem foi uma das 

áreas ocupadas, margeada pelo Rio Capibaribe e considerada regiões de difícil acesso 

(SANTANA, 2016, p. 20).  

Sobre sua localização, Oliveira afirma que: 

 

O Coque acha-se numa situação geográfica que, por si só, demonstra as desigualdades 

socioespaciais da cidade: de um lado, como pano de fundo, o nobre bairro de Boa 

Viagem (a 3,5 km), que concentra hoje grande parte da renda da cidade, juntamente 

com o restante do entorno do Coque: a Ilha do Leite, bairro que concentra um dos 

mais importantes polos médicos do Brasil[...] (OLIVEIRA, 2010, p. 77). 

 

Imagem 10 - Início da ocupação do bairro do Coque às margens da linha do trem 

 

Fonte: Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque. 

 

O bairro tornou-se popularmente conhecido por meio do jornalismo policial como sendo 

uma região de muita violência. Há anos os moradores resistem para que essa “fama” mude, 

pois, a violência lá existente também é a realidade de diversos outros bairros da cidade do 

Recife. 

 Portanto, sendo o bairro parte desta sociedade, não estaria à parte desta violência. 

Segundo Vale Neto,  

os discursos jornalísticos, contudo, tentaram dimensionar o Coque não a partir dos 

graves problemas que a comunidade enfrenta. Ao contrário, tais discursos midiáticos 

têm representado o Coque a partir de uma chave-mestra extremamente estigmatizante 

– a da violência (VALE NETO, 2010, p. 13).  
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 O que ocorre é que ser visto como violento, o marginaliza perante a população de outras 

áreas da cidade, como se fosse apenas esse adjetivo que o definisse. O bairro do Coque luta por 

continuar existindo, pois sempre é assombrado pela especulação imobiliária, que ameaça 

expulsar os moradores acionando processos de desapropriação em prol do ‘progresso da 

cidade’.   

Mesmo fazendo parte de uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social)106, os moradores 

continuam sendo assediados pelas especulações imobiliárias e por ameaças de expulsão. 

Cerca de 60% dos moradores já foram desalojados com indenizações pífias ou 

receberam cartas de despejo, fazendo com que o bairro tenha perdido cerca de 51% do seu 

território original. Movimentos como o Coque (R)Existe (2013) são uma das estratégias dos 

moradores que, através da mobilização política, criam mecanismos para permanecerem e 

manter o seu direito à moradia.  

O bairro possui uma população de cerca de 12.629 habitantes107 e, pelo fato de muitas 

pessoas viverem da informalidade e possuírem uma renda familiar baixíssima, as indenizações 

para deixarem suas residências se tornam atrativas. Sobre a questão da renda familiar dos 

moradores, Oliveira afirmou que 

 

De acordo com os dados que revelam áreas de maiores níveis de renda, fornecidos 

pelo Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife, o lugar estudado apresenta uma 

renda média de R$ 199,36; é a quarta (4ª) Zeis com a menor média de renda por chefe 

de família do Recife, perdendo apenas para Ilha de Deus, R$ 105,00 (RPA 06); 

Caranguejo Tabaiares R$ 180,00 (RPA 04), E Beirinha R$ 193,39 (RPA 05). Uma 

das maiores intensidades (33%) de pobreza é conferida ao Coque; [...] (OLIVEIRA, 

2010, p. 81). 

 

O bairro do Coque é o que poderíamos chamar de ‘periferia no centro’ e, para setores 

do poder público aliados do setor imobiliário, centro não é lugar de periferia e os(as) 

trabalhadores(as) pobres devem estar cada vez mais distantes. Sendo assim, os(as) 

moradores(as) seguem em sua luta diária por permanência e melhorias. 

Um dos seus moradores mais atuantes nas lutas, Rildo Fernandes da Cunha Filho, é 

nascido e criado no bairro. Casado, pai de quatro filhos, funcionário público municipal da 

Prefeitura do Recife há 32 anos, trabalha na Emlurb (Empresa de Manutenção e Limpeza 

                                                           
106As zonas especiais de interesse social são protegidas pelo PREZEIS – Plano de Regularização das Zonas 

Especiais de Interesse Social, LEI 14.947 de 30 de março de 1987, criada pelos moradores dos bairros carentes do 

Recife e homologada pelo então Prefeito da época, Jarbas Vasconcelos. 
107 Dados de acordo com o Censo de 2010. Disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br/servico/ilha-joana-

bezerra. Acesso em: 8 de set. 2020.  
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Urbana) como assistente administrativo, no setor de Divisão Financeira e Patrimônio. Se tornou 

uma das maiores lideranças comunitárias há quase quarenta anos, e um dos que sempre é 

apontado como referência, como alguém que sabe da história do bairro.  

A luta de Rildo e outros moradores mais antigos contra a ameaça de desapropriações 

ocorre desde a década de 1970, quando em pleno regime ditatorial, conseguiram burlar o 

autoritarismo e, coletivamente, permanecer como moradores. Hoje, como já dito, o estigma da 

violência é mais um desafio a ser vencido.  

Rildo relata como ocorreu a chegada dos primeiros moradores: 

 

O Coque antigamente, isso tudo aqui era alagado. Aí começaram a aterrar o 

Coque. Daí o pessoal passava de trem, eles colocavam uns pontilhões de ferro, 

e o pessoal via os peixes pulando, via siri, via caranguejo, via camarão, tudo 

isso assim ó, na beira do rio Capibaribe. Daí o pessoal vinha de trem do interior 

pra aqui. Mas quando chegava, cadê profissão? Daí o pessoal começou a pegar 

madeira, estopa, zinco e começaram a fazer palafitas, avançando pra a maré, 

feito uma península.108 

 

 Uma das memórias de lutas das quais Rildo tem mais orgulho em lembrar e narrar, é a 

de quando a comunidade impediu a tomada de toda a ilha Joana Bezerra por possíveis donos, 

no qual culminou com a vinda do Presidente da República João Figueiredo ao Recife. Segundo 

Rildo,  

 

Três donos do Coque apareceram aqui pra tirar a gente. Uraquitã Bezerra Leite, 

Brennand (Francisco) e Estevão Marinho. É quando surge a Sociedade da Defesa dos 

Proprietários da Ilha do Maruim [...] aí pedimos uma posição da União. Porque tem 

que ficar claro que o Coque é uma área acrescida de marinha. Ela não é nem 

municipal, nem estadual, ela é federal. Então, quem toma conta aqui do Coque, quem 

é o responsável, é o patrimônio da União. Daí o presidente disse que a terra não era 

de ninguém e veio aqui em 1979 e fez um decreto e que o prefeito Gustavo Krause 

indenizasse os foreiros.109 

Sobre essa disputa por terras no bairro do Coque, Raquel Lasalvia Correia da Silva diz 

que: 

                                                           
108Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil). 
109Foreiro é uma pessoa ou instituição que adquire direitos sobre um terreno ou um imóvel através de um contrato, 

mas não é o dono do local. No caso do Coque, segundo Raquel Lasalvia Correia da Silva, “[...] o processo de 

regularização de posse dos terrenos do Coque teve início em 12 de julho de 1979, quando a prefeitura do Recife 

encaminhou ofício para o Ministério da Fazenda solicitando o aforamento ao município de 58,2 hectares da Ilha 

Joana Bezerra que pertenciam à União, por se tratarem de terreno de marinha. Em 20 de setembro de 1979, por 

meio de portaria, a Fazenda autorizou o contrato de cessão, que transferia o domínio de área útil da terra para a 

prefeitura do Recife. Esta deveria, então, urbanizá-la e transferir o título de posse da terra à população” (SILVA, 

2018, p. 12).  

Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil).  
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[...]se espalhou pelo Coque o boato de que Uraquitã Bezerra Leite usaria da força para 

expulsá-los do terreno. O vereador Josué Pinto, do partido de oposição à prefeitura, o 

PMDB, dá entrevista sugerindo que “há algo debaixo dos panos” nessa decisão 

judicial que beneficia Bezerra Leite. O vereador acusava a municipalidade de 

demagogia, uma vez que esta prometeu a titulação das terras, sem saber de fato quem 

eram seus proprietários (SILVA, 2018, p. 95). 

 

Rildo alega que vários moradores não foram indenizados, como também ocorreram 

desvios de indenizações. No ano de 1979, em visita ao bairro de Brasília Teimosa, no bairro do 

Pina, zona sul do Recife, o Presidente da República na época, João Figueiredo, teve a sua 

promessa de indenização feita aos moradores, cobrada.  

A respeito dessa intervenção do Presidente João Figueiredo: 

 

Em palanque montado no meio das casas de tábua e zinco, João Figueiredo anunciou 

que “a terra do Coque pertence àqueles que nela moram” (DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, 19 de outubro de 1979). Este é o marco de uma 

narrativa que se inicia e desenvolve mediante a promessa presidencial de que a posse 

da terra ― alagada pela maré e coberta pelo manguezal, que fora aterrada ao longo de 

50 anos por migrantes e na qual seus mocambos foram erguidos ― pertenceria 

formalmente a eles (SILVA, 2018, p. 12). 

Imagem 11 – Moradores do Coque lembram promessa 

 

Fonte: CADERNO 1ª, Geral, p. 7 – 03 de maio de 1982.110 

Segundo Rildo, durante a gestão do prefeito João Paulo (PT), entre os anos de 2001 e 

2008, houve uma política de se criar um título de posse da terra aos moradores do Coque. Rildo 

narra que: 

 

                                                           
110VALE NETO, 2010, p. 95.  
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João Paulo queria dar um título de posse da terra, mas a gente não quis, porque não 

era título, era concessão. E a gente dizia que não, que a gente não queria uma 

concessão na terra que é da gente.[...] Daí, a gente não aceitou os títulos, porque a 

gente não queria ser inquilinos da Prefeitura do Recife. A gente quer uma terra que a 

gente possa vender, doar[...]. Brasília Teimosa aceitou esse título de concessão, menos 

nós.111 

 

 Havia o desejo dos moradores de serem, de fato e de direito, proprietários dos seus 

respectivos imóveis. O título de posse de terra transmite ao particular o direito de propriedade 

sobre a terra. No caso de regiões urbanas, sendo comprovado o uso do imóvel naquela terra por 

no mínimo cinco anos ininterruptos.  

Já a cessão de posse que, segundo Rildo, era o que a Prefeitura do Recife tentou de fato 

estabelecer, já que ela havia recebido o título de posse do Governo Federal em 1979, não retira 

o bem do patrimônio público, “mas reconhece a posse do particular, que garante a função social 

da propriedade e cristaliza valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o 

direito à moradia e o aproveitamento do solo.”112 

Vê-se nas lutas pela permanência no bairro, um “discurso de luta permanente, 

estabelecendo-se nas ações dos movimentos sociais. Aos movimentos de bairros, o caráter 

identitário se dá sob a forma de resistência, construída a partir do lugar de vivência e das 

relações de solidariedade” (OLIVEIRA, 2010, p. 88). 

Em 2008, um projeto encabeçado pelas maiores construtoras do Estado (Moura Dubeux, 

Queiroz Galvão e GL Empreendimentos) e com o aval da Prefeitura do Recife e do Governo 

do Estado de Pernambuco, compraram o antigo pátio ferroviário Cais José Estelita, abandonado 

há décadas, para a construção de 12 torres empresariais e residenciais de luxo. O Cais José 

Estelita é vizinho ao bairro do Coque, entre os bairros da Ilha Joana Bezerra e São José.  

 

 

 

 

 

                                                           
111Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil). 
112Particulares podem discutir posse de imóvel localizado em área pública. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016/2016-11-08_08-43_Particulares-

podem-discutir-posse-de-imovel-localizado-em-area-publica.aspx. Acesso em: 9 de set. 2020.  
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Imagem 12 - Redesenho do Projeto Novo Recife apresentado à Prefeitura do Recife no ano de 

2014 

 

 Fonte: Blog do Jamildo / NE 10.113  

 

O projeto privatizou uma área situada em uma região histórica da cidade, o que prevê 

impactos ambientais e patrimoniais, além de atingir áreas residenciais do seu entorno, como o 

bairro do Coque. Outros projetos como o Polo Jurídico e a ampliação do Terminal Integrado de 

Passageiros da Joana Bezerra [já construído] assombram os moradores. Para Serafim (2012), 

em sua tese sobre projetos de requalificação urbana na cidade do Recife, 

Esse projeto é uma amostra do fascínio da ideia de desenvolvimento e progresso há 

muito ultrapassada, comprometido com um modelo de cidade que é excludente, 

predatório e violento, permanecendo ao lado dos grandes empreendimentos 

imobiliários de luxo, financiando a expulsão da população pobre, através de 

valorização imobiliária sem contrapartida e desenvolvimento (SERAFIM, 2012, p. 

186). 

 

Em resposta ao projeto, surge em 2012 o movimento Ocupe Estelita com o intuito de se 

opor ao Projeto Novo Recife, mobilizando uma grande parcela da população da cidade. O 

objetivo do movimento foi discutir o modelo urbano do Recife e suas políticas públicas 

(SERAFIM, 2012), com ampla divulgação nas redes sociais, no qual alegavam “a defesa do 

                                                           
113Disponível em: https://m.blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2014/11/06/redesenho-novo-recife-atende-aos-

pedidos-da-pcr-e-amplia-em-20-area-publica-empreendimento/. Acesso em: 10 set. 2020. 
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patrimônio material e sentimental do local” (SERAFIM, 2012, p. 205). O assunto gerou um 

debate pertinente entre aqueles que defendiam e condenavam o projeto, chegando a ter 

repercussão internacional.  

Imagem 13 - Manifestação do Movimento Ocupe Estelita em 2014 

            

Fonte: JC Imagem. Foto: Alexandre Gondim.114 

 

Não se trata de se impor um sim ou um não, mas de se democratizar sobre aquilo que se 

quer fazer na cidade, pois todos por lei devem e podem participar dessas decisões. As 

intervenções urbanas devem ser feitas para garantir melhorias na qualidade de vida das pessoas 

(SERAFIM, 2012), integrando essas populações à cidade.  

Depois de vários embargos às obras, envolvendo denúncia de fraude no leilão do 

terreno, o projeto Novo Recife vence e o Cais José Estelita foi demolido em março de 2019. As 

obras já iniciaram com um novo projeto que destina 65% do terreno para o uso público e 35% 

para o uso privado.  

Muitos moradores também participaram dos protestos contra a demolição do Cais José 

Estelita, pois muitos deles se sentiam ameaçados, mais uma vez, pela especulação imobiliária, 

configurando-se em mais uma história de resistência do Coque. As memórias das lutas por 

moradia estão muito presentes nos discursos de boa parte dos moradores, principalmente os 

mais velhos, geralmente acima dos cinquenta anos de idade. Rildo, por exemplo, teme que as 

gerações mais jovens desconheçam todo esse passado de lutas. 

 

 

                                                           
114Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/05/06/movimento-ocupe-estelita-

convoca-novo-ato-contra-projeto-urbanistico-no-recife-180022.php. Acesso em: 10 out. 2019.  
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Imagem 14 - Protesto contra o Projeto Novo Recife. Rildo Fernandes (centro) segura o cartaz 

escrito: Respeito aos moradores do Coque e Josivan Silva (Matuto) está à sua direita 

 

Fonte: Blog do Museu da Beira da Linha do Coque. Foto: Ana Lira.115 

 

Nessa busca por uma reconstrução da história como um dispositivo de resistência e 

permanência, vários projetos relacionados foram criados, como o Ponto de Memória Mangue 

do Coque e o Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque, sendo este último, o que deu origem 

ao Museu da Beira da Linha do Coque. 

 Sobre o Ponto de Memória no Coque, o professor José do Nascimento Júnior afirmou 

que, inicialmente, o projeto era para ter sido no bairro de Brasília Teimosa, situado na zona sul 

do Recife. Ele disse que: 

 

Até num primeiro momento, o que a gente fez, era ‘pra’ ter sido em Brasília Teimosa. 

Era ‘pra’ ser ali. Eu fiz reuniões ali. Ainda naquele momento que Brasília Teimosa 

não era a extensão que tem. Porque ali era muito violento.116 

 

 Indagado por qual motivo o projeto não ter sido executado no bairro de Brasília 

Teimosa, ele responde:  

Porque essas questões têm que ter liga. [...] todo mundo acha bacana 

num primeiro momento, mas quando vai vendo que dá trabalho fazer 

um Ponto de Memória, estruturar, chamar pessoas, [...] Às vezes, a ideia 

de memória em movimento, você nem sempre tá com aquilo na 

comunidade. Você tem que chamar, conscientizar, dizer que aquilo é 

                                                           
115Disponível em: https://museudabeiradalinhadocoqueblog.wordpress.com/o-museu/amigos-do-museu/. Acesso 

em: 25 mai. 2020.  
116Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
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importante, e as pessoas entenderem isso. Por isso cria essas disputas 

de poder.117 

 

Um dos recursos pensados para que os moradores resistissem e permanecessem, foi 

buscar no seu passado, reunindo depoimentos da população, desde sua trajetória na região aos 

seus anseios enquanto moradores. Além de já terem vários direitos negados, o direito à memória 

é outro que vem a ser reivindicado. Sobre a importância da preservação da memória, Marco 

Antônio Rodrigues Barbosa e Paulo Vannuchi afirmam que: 

 

O direito à memória com verdade, se desrespeitado, afeta todos os cidadãos; influi no 

cotidiano de suas vidas. A preservação da memória, como registro de fato ou 

acontecimento histórico e psicológico, individual e coletivo, exerce função primordial 

na evolução das relações humanas: trata-se de um ato político que constitui a base 

sobre a qual a sociedade pode afirmar redefinir e transformar os seus valores e as suas 

ações (BARBOSA; VANNUCHI, 2009. p. 57). 

 

 Os museus do bairro do Coque ocuparam espaços de lugares de história, dando aos seus 

respectivos acervos o valor de documentos, de cultura material. Assumiram um papel de 

materializar a história do bairro e, com isso, também assumiram um lugar de reconhecimento 

público e de poder.  

  

4.2 O Ponto de Memória Museu Mangue do Coque 

 

Em “Pontos de memória: metodologia e práticas em museologia social” (2016), o 

IBRAM considerou o Ponto de Memória Museu Mangue do Coque uma das ações museais que 

“compreendem todas as formas e processos criativos de atividades comunitárias de registro, 

reconhecimento e valorização da memória local, realizadas e promovidas pelos Pontos de 

Memória” (IBRAM, 2016, p. 29). Alguns dos principais desafios elencados pelo Ponto de 

Memória, seriam: 

 Necessidades de capacitação do grupo envolvido nas atividades.  

 Potencialidades da iniciativa de memória e de Museologia Social do Ponto de 

Memória do Museu Mangue do Coque.  

 Divulgação das atividades dentro da comunidade.  

 Alcançar os grupos de dentro da comunidade que têm uma força política 

baseada em ações anteriores.  

 Financiamento para pequenas e grandes atividades.  

 Buscar voluntários que supram as necessidades do projeto.  

                                                           
117Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
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 Linguagem a ser usada nas rodas, para que a população tenha interesse em 

participar das questões relacionadas a ela (IBRAM, 2016, p. 37). 

 

Imagem 15 - Logo do Ponto de Memória Museu Mangue do Coque 

 

Fonte: Blog do Museu Mangue do Coque.118 

 

 Uma das principais ações desenvolvidas pelo museu foi a criação do projeto “Rodas da 

Memória”, no qual os moradores se reuniam para compartilhar suas memórias, experiência e 

vivências. O “Café da Memória” foi um dos eventos que integraram o Rodas da Memória, 

realizado no horário da manhã e que tinha como principal objetivo fortalecer a diálogo e a troca 

a respeito das memórias dos moradores.  

Imagem 16 - Café da Memória, parte do projeto “Rodas da Memória do Ponto de Memória Museu 

Mangue do Coque”   

 

Fonte: Página do Facebook do Museu Mangue do Coque.119  

 

Outras ações desenvolvidas foram: a Oficina de Férias, especificando a temática da 

memória; a criação do “Blog do Museu”, como resultado de uma das oficinas, a Oficina de 

Blog, para que através das mídias sociais, pudessem divulgar suas memórias; a criação de um 

                                                           
118Disponível em: http://museumanguedocoque.blogspot.com/. Acesso em: 12 dez. 2019.  
119Página do Facebook do Museu Mangue do Coque. Disponível em: 

https://www.facebook.com/museumanguecoque.mmc?epa=SEARCH_BOX. Acesso em: 12 dez. 2019.  
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Fanzine120, levando às mãos dos moradores tudo aquilo que até então vinha sendo produzido 

no Ponto de Memória, devido ao fato de nem todos terem acesso à internet.  

Também se contemplou a criação da Exposição do Museu Mangue do Coque, no qual 

“a exposição principal apresenta o ensaio “A Museologia Social sobre o universo da 

comunidade do Coque”, e as temporárias apresentam exposições itinerantes e propostas 

expositivas suscitadas pelas pesquisas sobre temas da cultura da comunidade do Coque” 

(IBRAM, 2016, p. 37).  

Outro evento importante, realizado em 2012, foi a 6ª Primavera de Museus: a função 

social do museu no Coque, com a participação do consultor Adriano Almeida durante a roda de 

diálogos promovida pelo Museu Mangue. 

Imagem 17 - 6ª Primavera de Museus: A função social do museu no Coque 

 

Fonte: Blog do Museu Mangue do Coque. 

 O Ponto de Memória possuiu uma sede própria, localizada na Avenida Martin Luther 

King, número 70, Ilha Joana Bezerra. Em um blog criado para divulgação de suas ações, foi 

realizada uma espécie de convocatória para aqueles que desejassem colaborar com o museu:  

 

O ponto de memória Mangue do coque já tem sede, localizada na AV. Martin Luther 

King ,70 na Comunidade do COQUE, RECIFE-PE.... convida você, a ser voluntario, 

participando da reconstrução da memória desta e de seu povo...o local no momento 

funciona, já estamos recebendo a visita da comunidade seja parceiro, seja voluntário, 

seja a memória.121 

                                                           
120Espécie de informativo, folheto, em formato de revista.  
121Informação adquirida do Blog do Ponto de Memória Museu Mangue do Coque. Disponível em: 

http://museumanguedocoque.blogspot.com/2012/06/ponto-de-memoria-museu-mangue-do-coqu-e.html. Acesso 

em 14 março 2020.  



90 
 

Imagem 18 - Ponto de Memória Museu Mangue do Coque 

 

Fonte: Blog do Museu Mangue do Coque.122  

 

 Sobre como ocorreu a abordagem do projeto no bairro e que fez surgir o Ponto de 

Memória, não existe um consenso nos relatos apresentados nas entrevistas realizadas. Segundo 

Erinaldo Cavalcanti, 

 

Não existe uma relação de correspondência e de sincronia entre os acontecimentos 

vivenciados em uma experiência pretérita e os relatos produzidos no ato da produção 

da fonte oral. As conexões existentes entre o objeto de estudo, ou seja, entre as 

experiências relembradas e os relatos orais produzidos para a pesquisa[...] a memória 

não pode ser operacionalizada como se fosse capaz de oferecer uma representação 

fidedigna dos fatos relembrados; como se fosse possível existir uma correspondência, 

em termos de ‘encaixe’, entre o relato oral de memória e a experiência rememorada 

(CAVALCANTI, 2019, p. 5). 

 

 Para elucidar essa relação entre o passado vivenciado e os relatos orais do presente sobre 

esse mesmo passado, podemos observar os relatos de dois moradores do Coque: Rildo 

Fernandes da Cunha Filho e Vanessa Francisca da Silva, que participaram do projeto inicial do 

Ponto de Memória, e do Professor do Departamento de Antropologia e Museologia da 

                                                           
122Disponível em: http://museumanguedocoque.blogspot.com/2012/06/ponto-de-memoria-museu-mangue-do-

coqu-e.html. Acesso em 14 mar. 2020. 
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Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Antônio Motta, que atuou como consultor no projeto 

Pontos de Memória do IBRAM/Minc no bairro do Coque. Segundo Rildo Fernandes, 

 

Primeiro veio Antonio Motta com a proposta para levar doze grupos ‘pra’ a Bahia, 

para na Bahia formar os Pontos de Memória. Aí nós fomos escolhidos porque nós 

éramos daqui mesmo da Joana Bezerra e por termos o menor IDH, né? Índice de 

Desenvolvimento Humano. Aí a gente aceitou, nos juntamos com um grupo aí ‘pra’ 

formar um museu. Aí sugeriram o Museu do Mangue. Foram escolhidos cinco 

moradores do Coque, inclusive eu. [...] chegando lá, escolheram o nome de Museu do 

Mangue. Só que quando a gente voltou, tivemos umas briguinhas entre a gente e 

saímos e passamos a formar o Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque [...] daí 

fizemos doze coordenações. Eu fiquei como coordenador geral e Matuto de 

mobilização.123 

 

 O discurso de Rildo, enquanto um relato de memória, “não pode ser entendido como um 

reflexo das experiências rememoradas” (CAVALCANTI, 2019, p. 5). Na publicação 

“Comunidade do Coque vai criar Museu do Mangue”, no Portal do IBRAM, em 22 de junho 

de 2010, foi abordado a respeito da opinião de Rildo sobre o projeto do IBRAM: 

 

Segundo o morador e um dos articuladores da iniciativa no Coque, Rildo Fernandes, 

o local onde mora é um ponto turístico que precisa ser revitalizado e ter a sua história 

contada. “Acredito que com o Museu do Mangue do Coque esse quadro vai mudar 

para o homem-caranguejo”124 

 

 No relato do professor Antonio Motta, a respeito dos objetivos do Programa Pontos de 

Memória e como o mesmo se desenvolveu no bairro, ele afirma que 

 

O objetivo dos Pontos de Memória era o de reunir a          comunidade. No entanto, 

houve um interesse maior sobre as posses das casas da comunidade do que da 

construção de um museu. As questões materiais de sobrevivência falaram mais alto.125   

 

 No relato de Vanessa Francisca da Silva, sobre como se deu a relação com o IBRAM, 

ela diz que 

O IBRAM foi como uma ferramenta de apoio para as comunidades. O Professor 

Antonio Motta foi um importante interlocutor, mas houve uma dificuldade do IBRAM 

de se comunicar com a comunidade, pois tinha uma linguagem tradicional e uma 

organização tradicional.126 

                                                           
123Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil) 
124Disponível em: http://www.museus.gov.br/comunidade-do-coque-vai-criar-museu-do-mangue/ Acesso em: 20 

out. 2019.  
125 Entrevista com o Professor Antonio Motta em 20 de março de 2019 na cidade do Recife – PE (Brasil) 
126 Entrevista com Vanessa Francisca da Silva em 23 de fevereiro de 2019 na cidade do Recife – PE (Brasil) 
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 É perceptível como cada um dos entrevistados que vivenciaram tais acontecimentos 

fazem um “relato de si” (CAVALCANTI, 2019, p. 6), e que nem sempre é possível que tais 

relatos possam “preencher” possíveis fissuras deixadas em suas memórias narradas, assim 

como afirmou François Dosse, quando diz que “o acontecimento contém um segredo, uma 

lacuna, uma falta, um não dito que fugiria ao olhar que se militasse ao explícito, ao manifesto, 

ao visível” (DOSSE, 2013, p. 51).  

 A criação de um Ponto de Memória articulado pelo IBRAM passa a ser visto por alguns 

moradores como mais uma alternativa de luta e passam a defender a criação de um museu 

comunitário como um dispositivo de resistência.   

No entanto, segundo José do Nascimento Júnior, sobre a criação do programa Pontos de 

Memória, “a ideia era de arejar a política museológica. Não era tornar os Pontos em museus, se 

não, se tornariam museus tradicionais”127.  

Odalice Priosti, em sua tese intitulada “Memória, comunidade e hibridação: 

museologia da libertação e estratégias de resistência” (2010) ao defender a ideia de 

proporcionar à comunidade utilizar um museu como espaço de representação e afirmação, 

participando de decisões coletivas e ações em função dos interesses da comunidade, afirma que 

 

Os museus comunitários se instituem como uma estratégia de resistência política aos 

modos de produção da subjetividade – e da memória – pelo poder.  Eles intuem que a 

não participação ou a passividade das comunidades, face às decisões que afetam seu 

cotidiano reflete uma situação na qual as subjetividades se recolhem ou se deixam 

amortecer, ainda que temporariamente (PRIOSTI, 2010, p. 87). 

 

 Possuindo um “tecido socioespacial fragmentado” (OLIVEIRA, 2010, p. 95) e com 

interesses diversos por parte de seus habitantes, mesmo estando todo o bairro vivenciando uma 

problemática em comum (como por exemplo, da especulação imobiliária) ocorreram disputas 

em seu interior. 

 Para Vanessa, que viria a ser uma das integrantes do Conselho Gestor do Museu Mangue 

do Coque,  

 

O Programa Pontos de Memória foi uma importante ferramenta de apoio para as 

comunidades. No entanto, houve uma divisão da mesma entre aqueles que detinham 

o acervo material de parte da memória local e aqueles que quiseram continuar 

apoiando o IBRAM. Essa rivalidade de grupos enfraqueceu o projeto128  

                                                           
127Entrevista com o Professor José do Nascimento Júnior em 22 de abril de 2019 na cidade do Rio de Janeiro – RJ 

(Brasil). 
128Entrevista com Vanessa Francisca da Silva em 7 de fevereiro de 2019 na cidade do Recife-PE (Brasil). 
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 Em 2012 foi criado o Conselho Gestor do Ponto de Memória, “composto pelos 

moradores Wilton Francisco da Silva, Vanessa Francisca da Silva, Aldemar Carneiro, Cassia 

Ribeiro, Quézia da Silva, Josivania Barbosa, Eliane Sotério, José Adeilton e Rosilda 

Francisca.”129  

Imagem 19 - Conselho Gestor do Ponto de Memória Museu Mangue do Coque 

 

Fonte: IBRAM. 

 

O IBRAM apontou como umas das dificuldades sentidas pelo Museu Mangue do Coque, 

“as mudanças da equipe do IBRAM e do Minc, a burocracia, o primeiro módulo do Conselho 

Gestor que não funcionou e a disputa interna pelo poder” (IBRAM, 2016, p. 87).  

Quadro 2 - Avaliação dos 12 Pontos de Memória – Ponto de Memória Museu Mangue do Coque 

 

Fonte: IBRAM.130 

 

 Segundo Vanessa, alguns dos integrantes não concordaram com algumas determinações 

tomadas, como as de quais funções que cada um deles teriam dentro do projeto. Por se tratar de 

                                                           
129Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/tag/museu-mangue-do-

coque/. Acesso em: 13 jan. 2020.  
130Disponível em: IBRAM, 2016, p. 87. 
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um ponto de memória, em retaliação aos desentendimentos ocorridos, moradores que possuíam 

algum tipo de acervo material sobre o passado do bairro passaram a se negar a contribuir com 

o projeto.  

 Sobre as divergências internas entre os integrantes a respeito do ponto de memória, 

Marcele Pereira diz que a 

 

trajetória do Ponto e as etapas provenientes da metodologia proposta pelo IBRAM, 

devem ser consideradas uma vez que conflitos tangenciaram os anos iniciais desta 

prática. Conflitos narrados por consultores demonstram a situação limite e 

rompimento entre integrantes da comunidade (PEREIRA, 2018, p. 191). 

 

Com desarticulações internas e a falta de apoio por parte do IBRAM, o Ponto de 

Memória Museu Mangue do Coque segue no momento sem atividades. No entanto, o mesmo 

ainda se comunica com os demais Pontos de memória pelo Brasil, assim como com alguns dos 

consultores do IBRAM. Com a dissidência de parte dos integrantes, surge o Museu da Beira da 

Linha do Coque.  

 

 

4.3 O Museu da Beira da Linha do Coque 

 

Oriundo da dissidência com o Ponto de Memória Museu Mangue, o Museu da Beira da 

Linha teve como proposta ser um museu audiovisual e itinerante, utilizando de um triciclo 

denominado de Ciclotela, acompanhado de um equipamento de projeção para poder exibir as 

memórias do Coque tanto pelas ruas do bairro quanto fora do mesmo. O Ponto de Cultura 

Espaço Livre do Coque lançou o projeto “Contadoras e Contadores de Histórias do Coque” 

que, a partir dos relatos dos moradores sobre as histórias do bairro, criaram o acervo do museu.  

Foram gravadas dezesseis entrevistas com os moradores mais antigos, além de outros 

vídeos relacionados a temas diversos considerados relevantes na época, como o da defesa pela 

preservação do Sítio do Cajueiro e a campanha pelo financiamento da ciclotela.131 

 

 

 

 

 

                                                           
131Para assistir aos depoimentos dos moradores do Coque para o projeto Contadoras e Contadores de Histórias do 

Coque, acessar a página do Museu da Beira da Linha do Coque no YouTube. Disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UC3LZj0SIQOs3gynj5Nerq-w/videos?view=0&sort=da&flow=grid. Acesso 

em: 25 fev. 2020.  
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Imagem 20 - Ciclotela no Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque 

                

                 Fonte: Robson Santana, 2014. 

 

Segundo Gleyce Kelly Heitor, a ciclotela era um exemplo do que se pode chamar de 

Museologia da Informalidade (2017), um novo dispositivo utilizado pela comunidade nesse 

novo museu. A respeito da ciclotela, Heitor diz que:  

 

[...] a ciclotela é filha da cultura brega, de massas, fortemente difundida no bairro. 

Partilha da linguagem dos carros de venda e difusão de Cds e Dvds piratas que 

circulam tacitamente na cidade do Recife. É também um desdobramento das 

anuncicletas – estratégia informal de propaganda, que roda na cidade, fazendo 

divulgação de empreendimentos pequenos, para consumidores de baixa renda 

(HEITOR, 2017, p. 11). 

 

 A respeito do Ponto de Cultura, Heitor afirma que não é formalmente um ponto de 

cultura, pois não possui certificação do Ministério da Cultura (HEITOR, 2017, p. 12). No 

entanto, o mesmo possui uma legitimidade dada por seus integrantes e daqueles que se sentem 

representados por suas ações. Segundo Rildo Fernandes, o ponto de cultura foi registrado em 

cartório, possuindo um CNPJ.  

 O Museu da Beira da Linha contou com a ajuda de vários parceiros de dentro e fora da 

comunidade, tais como a Associação Esperança do Coque; Biblioteca Popular do Coque; 

Centro de Estudos Budistas Bodisatva de Pernambuco; Cine Coque; Coquearte; NEIMFA – 

Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis; Rede Coque Vive, Coque 

(R)Existe entre outros.  
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Os Amigos do Museu, núcleo chamado de “Voz Passiva” do Coque, tiveram uma 

participação direta na criação da oficina "Narrativas e auto registro na construção da memória 

coletiva", ocorrida no ano de 2015, na construção das temáticas e produção audiovisual das 

entrevistas que formaram o arquivo do museu.  

 Segundo Maíra Acioli, a respeito das narrativas presentes nas entrevistas dos moradores,  

 

[...] percebeu-se que a principal preocupação por parte dos integrantes do museu se 

dava em relação à completude e à fidedignidade da abordagem dos entrevistados em 

relação aos temas abordados. Um dos membros se propôs a pesquisar de forma mais 

aprofundada o tema do esporte a fim de sanar essas questões. Isso revela o zelo dos 

integrantes do museu com a qualidade das informações que serão disponibilizadas 

para o público visitante do site.132 

 

 Essa preocupação relatada sobre as narrativas dos moradores, remete à análise que 

Arlette Farge (2015) faz a respeito da palavra, do testemunho e da memória. Farge afirma que 

“Falas tiveram lugar”: elas produzem acontecimento e fazem surgir novas situações 

observáveis. Tratando-as no jogo de sua instância, no momento de sua vinda, aceita-

se em primeiro lugar lidar com uma população de acontecimentos dispersos. A 

heterogeneidade vira norma, em seguida advinham formas de pensamento, alteridades 

ou contradições que reforçam o real com seus desvios e disjunções (FARGE, 2015, p. 

77). 

 

 As narrativas nunca são neutras. São precedidas de interesses, de relações de força e, a 

partir do discurso, constrói uma identidade da palavra através das palavras (FOUCAULT, 

1996). A partir das narrativas é possível perceber a posição que o narrador ocupa dentro do 

acontecimento. 

Para a produção dos vídeos, foi a realizada a oficina Arquivo-Vivo, no ano de 2014. 

Essas atividades foram supervisionadas por uma equipe pedagógica, tendo a arquiteta Cristina 

Gouvêa a frente dessa assessoria.  

Outra importante atividade desenvolvida pelo museu foi a criação do Mapa dos Fatos 

Urbanos do Coque. Um mapa digital baseado no reconhecimento do território e no registro 

cartográfico da memória do bairro a partir das narrativas dos Contadores de Histórias 

registradas nos vídeos que compõem o acervo do museu. O mapa teve um total de 8 camadas 

preenchidas com informações que puderam ser acessadas pelo visitante ao site do museu. As 

camadas foram divididas em: localização do bairro; expulsões; invasões; lugares históricos; 

                                                           
132A Narrativa sobre o lugar se faz, quarto encontro. Blog Histórias do Coque – Museu da Beira da Linha do 

Coque. Disponível em: https://historiasdocoque.wordpress.com/2015/01/27/a-narrativa-sobre-o-lugar-se-faz-

quarto-encontro/. Acesso em: 3 jun. 2020.  
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ruas antigas e que mudaram de nome; campos, clubes e centros comunitários; pontes e 

travessias; a maré.133 

Como mencionado no capítulo anterior, no ano de 2014, o Museu da Beira da Linha em 

parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, promoveu uma exposição na Galeria Vicente do 

Rego Monteiro (FUNDAJ), no bairro do Derby, no Recife. A exposição foi um passo 

importante na implementação das atividades desenvolvidas para a criação do site do museu, 

assim como para tornar público o projeto museológico desenvolvido. Sobre a criação do Museu 

da Beira da Linha, Cristina Gouvêa disse que ele foi 

 

Criado por meio de um processo independente, resultante de reflexão crítica, surgida 

no processo de mobilização e luta comunitária do Ponto de Cultura Espaço Livre do 

Coque, o museu possui um acervo cujo núcleo é formado por um cadastro de 

Contadores e Contadoras de Histórias do Coque e por uma coleção de seus 

depoimentos registrados em vídeo em constante ampliação. Esses vídeos, gravados 

pela equipe do Ponto de Cultura, são realizados em formato de entrevistas com os 

moradores cadastrados que então recebem do Museu certificados de Contador(a) de 

Histórias do Coque.134 

 

Em 9 agosto de 2015 foi lançado oficialmente o site do Museu da Beira da Linha com 

o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA – PE), com acesso 

livre, onde se pôde encontrar os vídeos dos depoimentos de alguns moradores e as principais 

atividades realizadas (SANTANA, 2016, p. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133Blog Histórias do Coque – Museu da Beira da Linha do Coque. Disponível em: 

https://historiasdocoque.wordpress.com/category/atividades/cartografia/. Acesso em: 12 mai. 2020.  
134Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/area-de-imprensa/3997-museu-da-beira-da-linha-do-

coque-na-fundacao-joaquim-nabuco-exposicao-e-mesa-redonda.  Acesso em: 4 jan. 2020. 
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Imagem 21 - Cartaz da Programação do Lançamento do site do Museu da Beira da Linha do Coque 

 

Fonte: Robson Santana. 

 

 O lançamento teve uma grande cobertura da imprensa local, sendo divulgada em alguns 

dos principais jornais do Recife.  

 

Imagem 22 – Museu da Beira da Linha do Coque lança site em festa cultural neste domingo 

 

Fonte: JC Online – 08/08/2015.135 

                                                           
135Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2015/08/08/museu-da-beira-da-linha-do-

coque-lanca-site-em-festa-cultural-neste-domingo-193504.php. Acesso em: 4 jan. 2020.  
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Imagem 23 – Moradores relembram histórias do Coque a partir do legado de suas memórias 

 

Fonte: Diário de Pernambuco – 07/08/2015.136 

 

Segundo os membros do Ponto de Cultura/Museu da Beira da Linha, não havia a 

pretensão de se criar um Museu fixo, ‘de pedra e cal’. Antes de surgir a proposta de se criar um 

museu, havia a vontade de se escrever um livro sobre o bairro, no entanto, escrito pelos próprios 

moradores. Com a proposta do Programa Pontos de Memória do IBRAM, a ideia de um museu 

começou a ser delineada.  

  “Eles (Museu Mangue do Coque) não tinham história pra contar”,137 a afirmação feita 

por Matuto, mecânico, nascido na cidade de Vicência – PE, morador e coordenador de 

urbanização do Ponto de Cultura, nos remete quando se compreende que a fala é um 

acontecimento, e, quando a “atenção se desloca para dar estatuto de veracidade a essas falas” 

(FARGE, 2015, p. 77). Na percepção de matuto, seu amigo e companheiro de lutas, Rildo, é o 

detentor da história do bairro.  

O fato de Rildo ser uma liderança política atuante na defesa das pautas reivindicadas 

pelos moradores e por possuir uma significativa quantidade de materiais como fotografias e 

recortes de jornais que remontam às memórias dessas lutas, o legitima perante parte dos 

moradores, ao ponto de liderar uma dissidência do museu anterior. 

 

 

                                                           
136Disponível em: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2015/08/moradores-resgatam-

historias-do-coque-a-partir-do-legado-de-suas-memorias.amp.html. Acesso em: 4 janeiro 2020.  
137Entrevista com Josivan Silva, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-PE (Brasil). 

Josivan é mais conhecido na comunidade como “Matuto”, sendo esse o nome por ele preferido para se referir à 

sua pessoa. Portanto, Matuto será o nome a ser utilizado em tal pesquisa.  
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Imagem 24 – Rildo Fernandes e a ciclotela do Museu da Beira da Linha 

 

Fonte: Ponte de Cultura Espaço Livre do Coque.138 

 

As entrevistas concedidas a mim por Rildo e Matuto foram realizadas na varanda da 

residência deste último. Por vezes interrompidas devido a chegada de alguém chamando por 

algum dos entrevistados ou por algum veículo com músicas altas passando pelas ruas, 

ocorreram de uma forma muito leve, numa mistura de saudosismo, orgulho e esperança. 

Por vezes fui convidado por ambos para auxiliar no que eles chamaram de “trazer o 

museu de volta”. Disse-lhes que pensaria com carinho e que aguardaria uma posição dos 

mesmos a respeito de algum encontro com outros moradores sobre o retorno das atividades do 

Museu da Beira da Linha. Fui comunicado a respeito de reuniões que haveriam no bairro, mas 

em nenhuma delas a pauta era especificamente sobre o museu.  Devido a outros compromissos, 

não pude participar dessas duas reuniões que ocorreram em dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Disponível em: https://www.facebook.com/pc.livredocoque.  
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Imagem 25 - Entrevista com Rildo Fernandes e Josivan Silva (Matuto) 

 

Fonte: Robson Santana. 

Antes das entrevistas serem gravadas, Matuto se antecipa afirmando que só Rildo iria 

falar, pois ninguém melhor para contar sobre a história do Coque do que o próprio Rildo. Rildo 

se sente muito à vontade com a confiança depositada nele em narrar sobre o bairro, não apenas 

por Matuto, mas também por outros moradores.  

Essa relação de testemunho e narrativa remete a o que Paul Ricoeur pensa a respeito da 

autenticidade do testemunho, quando ele diz que  

 

[...] consiste no fato de que a asserção de realidade é inseparável de seu acoplamento 

com a autodesignação do sujeito que testemunha. Desse acoplamento procede a 

fórmula típica do testemunho: eu estava lá. O que se atesta é indivisamente a realidade 

da coisa passada e a presença do narrador nos locais da ocorrência. E é a testemunha 

que de início se declara testemunha. Ela nomeia si mesma (RICOUER, 2017, p. 172). 

 

No entanto, Rildo insiste para que o Matuto também participe da entrevista pois, 

segundo ele, ambos participaram da criação do Museu da Beira da Linha. 

 Perguntado sobre por qual motivo ocorreu a dissidência, Rildo Fernandes traz à tona a 

questão do nome escolhido para o Ponto de Memória: 

Porque Antonio (Motta) puxava mais pra Guerreiro (morador e participante do Ponto 

de Memória Museu Mangue do Coque), que era o dono do prédio. [...] quando ele 

veio com essa proposta, pra a gente formar o museu daqui ele já foi muito duro: Não, 

porque o Museu do Mangue é melhor, e a gente queria outro nome. Esse nome era 
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Museu da Beira da Linha, é porque o Coque começou na beira da linha [...] mas ele 

brigou, brigou, e convenceu os meninos e a gente formou outra direção.139 

 

Guerreiro, citado por Rildo, é Wilton Francisco da Silva, irmão de Vanessa Francisca 

da Silva. Os irmãos tiveram uma importante liderança inicial junto ao IBRAM, no projeto do 

Museu do Mangue. No entanto, outras lideranças também começaram a se organizar em torno 

do projeto e uma disputa por posições dentro do Ponto de Memória passaram a ocorrer.  

Em entrevista, Rildo relata sobre a sua insatisfação com o grupo de Guerreiro, afirmando 

que por várias vezes alertou o Professor Antonio Motta a respeito, afirmando que “esse pessoal 

não dá pra somar com a gente”140. Rildo relata que o ápice desse conflito ocorreu em uma das 

reuniões realizadas no Ponto de Memória: 

 

Houve uma reunião grande [...], na Martin Luther King. Em frente ao campo, tinha o 

Museu do Mangue com um nome bem grande lá [...] A gente formou a diretoria. A 

irmã de Guerreiro anotou tudo. Quando a gente foi assinar a ata, ela botou do jeito que 

eles quiseram. [...] a gente levantou e aí teve o “racha”.141 

  

 Essa divisão ocorrida dentro do projeto do ponto de memória foi mais um dos vários 

conflitos internos existentes no bairro, caracterizado por apresentar “um espaço diversificado 

tanto pela relação entre os moradores da própria comunidade quanto pelos lugares construídos” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 95). 

 Oliveira (2010) descreve em sua dissertação sobre o tecido social existente no bairro, 

como por exemplo, nas plenárias do Orçamento Participativo142, que “notou-se um 

distanciamento entre os moradores dessa localidade, dificultando o fortalecimento da histórica 

coesão na sua organização socioespacial[...]” (OLIVEIRA, 2010, p. 95).  

A autora tem uma interpretação negativa a respeito das divergências existentes entre as 

diferentes localidades que formam o Coque, como as áreas da Vila, da Areinha e da Resistência, 

                                                           
139Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil). 
140Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil). 
141Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-

PE (Brasil). 
142O Orçamento Participativo (OP) foi criado no Recife no ano de 2001, pelo então prefeito João Paulo (PT). Tal 

mecanismo governamental tinha como principal objetivo proporcionar uma maior participação da população a 

respeito das prioridades a serem dadas em relação ao investimento dos recursos públicos. Eram escolhidos 

delegados que representariam seus respectivos bairros e votavam em quais obras queriam que a prefeitura 

realizasse.  
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que possuem estruturas físicas e demográficas diferentes, e que “dificultava o fortalecimento 

da histórica coesão na sua organização socioespacial” (OLIVEIRA, 2010, p. 95). 

Para Marcele Pereira (2018), tais divergências não prejudicam as ações museológicas, 

que tinham por objetivo, ser mais um instrumento de luta e resistência no bairro. Sobre a 

dissidência ocorrida no Ponto de Memória, a autora afirma que: 

 

Ressaltamos este episódio de conflito entre as instâncias deliberativas, pois a partir 

desta tensão criada na condução do Ponto de Memória, houve uma dissidência e uma 

nova experiência surge, na comunidade do Coque: o Museu da Beira da Linha do 

Coque, esta experiência é importante, pois demonstra a riqueza das práticas de 

memória do Coque, demonstra as fragilidades do processo comunitário e também 

permite analisarmos a sobreposição de lideranças que por motivos diversos não 

conseguem dialogar. No entanto, essas ações só enriquecem o território, tornando as 

práticas ainda mais interessantes do ponto de vista de seus resultados para a 

comunidade e fortalecem a prática museal insurgente e desafiadora da lógica 

colonizadora e segregadora que recai sobre estas comunidades (PEREIRA, 2018, p. 

191-192). 

 

 Nas entrevistas, Rildo e Matuto narram sobre os conflitos entre as diferentes áreas do 

bairro, relatando desde as divergências relacionadas aos vários projetos existentes, aos conflitos 

violentos que envolvem o tráfico de drogas e outras rivalidades.  

 Rildo lamenta, por exemplo, o fechamento da Escola Nossa Senhora do Carmo, 

inaugurada no mandato do ex prefeito Miguel Arraes. Para ele, não houve a mobilização 

necessária para impedir o fechamento da unidade escolar. Matuto alega que 

 

Na realidade, no Coque ficou mais difícil de lutar. Porque o povo não quer sair de 

casa mais não. É o que Rildo diz: o cara tem a sua rua calçada, sua energia, sua água, 

né? Aí o cara não sai de casa mais.143 

 

 Ambos concordam que criar os museus fez reacender em muitas pessoas a vontade de 

continuar lutando pela defesa e melhorias do bairro. Hoje, o Ponto de Cultura Espaço Livre do 

Coque é um dos projetos mais atuantes, tendo Rildo Fernandes como seu coordenador geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143Entrevista com Josivan Silva (Matuto), no dia 13 de novembro de 2019, no bairro do Coque em Recife-PE 

(Brasil). 
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Imagem 26: Membros do Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque/Museu da Beira da Linha 

 

Fonte: Rildo Fernandes. 

 

Sobre o Ponto de Cultura, Rildo menciona a importância de Matuto na constituição 

desse espaço: 

 

Matuto cedeu a sede pra a gente e cedeu o nome, né? Que o nome Ponto de Cultura 

era da Associação dele. [...]Tudo era com Matuto. A gente queria calçar uma rua era 

com Matuto. Tudo era Matuto e outros colegas.144 

 

Desde o ano de 2016, o Museu da Beira da Linha não vinha executando as atividades 

de gravação do Projeto Contadoras e Contadores de História. A falta de tempo e 

principalmente de recursos são alguns dos principais argumentos de Rildo e Matuto. Segundo 

Rildo, foi recebido pelo projeto aprovado na FUNDARPE, um total de 50.000 reais. Mas, como 

diversas outras pessoas de fora do bairro também atuaram no projeto, alegaram que o museu 

ficou com cerca de 6.000 a 7.000 reais.  

Matuto alegou que as pessoas do bairro nunca tinham se envolvido em um projeto 

museológico e, por isso, tiveram que pagar para que o projeto fosse organizado dentro dos pré-

requisitos exigidos.  

Hoje, segundo eles, se faz necessária a ajuda de algum profissional que possa reativar o 

site do museu, já que o mesmo passou os últimos quase quatro anos sem o respectivo pagamento 

e, portanto, sem ser alimentado com novos materiais. Rildo alega que todo o material 

                                                           
144Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, na comunidade do Coque 

em Recife-PE (Brasil). 
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audiovisual está pronto e o que está faltando é ter a ajuda de algum voluntário para elaborar um 

novo projeto e concorrer aos possíveis programas culturais que por ventura possam ocorrer.  

 Em 9 de novembro de 2019, foi realizado um evento em comemoração aos 19 anos do 

Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque e aos 6 anos do Museu da Beira Linha. Foi um dia 

inteiro de festa, com apresentações musicais e alguns serviços de assistência social.  

Imagem 27 - Comemoração dos 19 anos do Ponto de Cultura Espaço Livre do Coque É Font  

 

 

Fonte: Rildo Fernandes. 

 

 Além da comemoração de aniversário do Ponto de Cultura, foi realizada uma 

homenagem a Ricardo Coração, morador, coordenador de cultura do Ponto e um dos membros 

mais atuantes do Museu da Beira da Linha. Ricardo havia falecido há poucos dias. Um retrato 

dele foi ilustrado na Praça Ator Barreto Júnior. A autoria, foi da artista plástica Brasília Morena.  

O objetivo do museu agora é retomar suas atividades, com novas gravações, entrevistas 

e, se possível, submeter o Museu ao Programa Pontos de Memória do IBRAM, caso seja 

publicado algum edital. Perguntado sobre o que ele pensava sobre a dissidência ocorrida, Rildo 

encerra sua fala dizendo: 

 

Quem perdeu foi o Coque, né? Porque poderia ter surgido uma associação bem mais 

forte. Mas, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Se dividiu, hoje a gente tem o Museu 

da Beira da Linha.145 

 

 

 

                                                           
145Entrevista com Rildo Fernandes da Cunha Filho, no dia 13 de novembro de 2019, na comunidade do Coque em 

Recife-PE (Brasil). 
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4.4 O Bairro do Coque: Um Lugar de Memória 

 

Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma 

consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora (NORA, 1993, p. 

12-13). 

 Para Nora (1993), não existe memória e esquecimento sem um lugar de memória. Os 

lugares de memória estão para muito além das instituições. É impossível narrar tudo, lembrar 

de tudo. Por isso, não existe um lugar de memória [e também de esquecimento], sem um lugar 

de memória. 

 Pensar no bairro Coque como um lugar de memória é pensar em um lugar em que, na 

medida que a construção de dois museus em seu interior, não existe mais uma memória 

espontânea. Essa acumulação de testemunhos dos moradores, traduzidas como acervos, tanto 

do Museu do Mangue como do Museu da Beira da Linha, buscam reforçar que, para preservar 

a memória do bairro, é necessário se inventar uma identidade coletiva.  

Ponte de Fernandinho; Ponte da Gaiola; Gurita do Trem; Delegacia-Casarão do 

Comissariado; Gasômetro; Sítio do Cajueiro, ao serem rememorados por Garrincha, Biata, 

Zezinho, Manoel Messias, Matuto, Rildo, Vanessa, Guerreiro, e outro moradores, “fazem uma 

reconstrução continuamente do passado” (CANDAU, 2012). Esses lugares passam a ser 

problematizados por diferentes narrativas, criando dispositivos em que os moradores passam a 

se reconhecer.  

 A relação entre as memórias coletivas e a história contemporânea (HARTOG, 2013) 

pode ser observada através dos museus comunitários a partir da intervenção de uma política de 

Estado, que será vista como uma alternativa para mudar para melhor a situação em que o bairro 

se encontra. Mesmo não utilizando dos procedimentos técnicos exigidos pela museologia, essa 

vontade de memória dos moradores demonstra uma inquietação pertinente em relação àqueles 

que sempre falaram por eles. E é essa “vontade” que o torna um lugar de memória.  

 Tradicionalmente, os lugares de memória, como os museus, cristalizam a cultura 

material e imaterial daqueles que pertencem às classes dominantes. No caso dos museus 

comunitários, apesar de estarem em uma realidade social de subalternidade, faz das 

experiências museológicas, “com suas estratégias de apropriação de saberes, fazeres e 

procedimentos, uma demonstração de que existe uma diversidade que não está pronta para ser 

catalogada, pois é criada e experimentada cotidianamente, nas negociações pelos lugares” 

(HEITOR, 2017, p. 9) 
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 Em 3 de março de 2011 foi realizado o primeiro encontro da teia de memória dos 

contadores e contadoras de histórias do bairro do Coque, organizado pelo Ponto de Cultura 

Espaço Livre. O encontro ocorreu logo após a dissidência com o Museu do Mangue, e herda 

muitas das metodologias do projeto anterior, como a criação da teia de memória e da ciclotela. 

O objetivo principal do encontro era cadastrar os contadores e contadoras de histórias e iniciar 

o registro das entrevistas, elaborando um documento constando os objetivos, metodologias e o 

cadastro de voluntários para as entrevistas. Em sua introdução, o documento diz que o Coque 

 

É uma comunidade carente, é o menor IDH do Recife, é discriminada e explorada por 

pesquisadores, ONG’s, Estudantes Universitários e Políticos que se aproveitam da 

miséria dos moradores para fazerem teses, revistas, jornais e se elegerem, tudo em 

benefício próprio sem que a comunidade participe desses benefícios.146  

 

 A oportunidade de poderem contar a própria história surge como uma forma de suprir 

mais uma carência sentida pelos moradores e que não se configura como uma ação de ode ao 

passado, mas de ação política para aquele lugar. Sobre o sentido da produção de memórias no 

Coque, Gleyce Kelly Heitor afirma que 

 

A motivação desses sujeitos pela produção de memórias não necessariamente ligadas 

ao passado distante é uma estratégia que ao mobilizar a forma “museu” busca fazer 

funcionar o presente. Neste sentido a coleção de entrevistas, denominada Cadastro 

dos Contadores e Contadoras de Histórias do Coque, é um inventário/arquivo de 

pessoas, que antes de disputar identidades ou passados comuns, buscam afirmar sua 

permanência no bairro e na cidade, através da reescrita da história do lugar e de seus 

cotidianos pela eliminação de porta-vozes ou intermediários (HEITOR, 2017, p. 11). 

 

Quando se fala em memória social/coletiva está sempre se tentando buscar a sua 

dimensão material. Para o exercício da memória é necessário estar ancorado em algo, ter uma 

dimensão material.  

Os lugares de memória são permeados por relações de poder que envolvem tensões e 

conflitos. No bairro do Coque, a materialização de sua história e as disputas que ocorreram em 

torno de como e por quem esse processo seria conduzido, configuram esse bairro como um 

lugar de memória.  

 

                                                           
1461º Encontro da Teia de Memória de contadores (as) de histórias do Coque. Disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/0B4sUjKxSGz6QQ1I5Rk9waTE5bWs/view. Acesso em: 5 jan. 2020. No ano de 

2014, um outro documento relacionado ao Museu da Beira da Linha do Coque foi elaborado por Rildo Fernandes. 

Disponível em: 

https://docs.google.com/document/d/1L0TSyd1snOMryjgJx62QwOHDIistXm92t4xuBQmJM1I/edit#bookmark

=id.8yl4hxpxna7. Acesso em: 5 jan. 2020.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O lugar, a maneira, as condições da inscrição de um acontecimento no tecido social 

formam sua irredutível singularidade, aquela que faz de sua aparição não uma 

evidência mas uma interrogação, aquela que constrói seu desvio definitivo em relação 

a outro e que por essa razão deve ser analisada enquanto tal (FARGE, 2015, p. 75). 

 

As experiências vivenciadas tanto pelas instituições culturais federais como o IPHAN e 

o IBRAM, quanto pelos museus comunitários do bairro do Coque e seus respectivos 

desdobramentos, remontam a ideia de que o futuro não é algo determinado. 

Koselleck (2014) investiga a reciprocidade entre a dimensão temporal de passado e de 

futuro, assim como faz uma análise semântica da constituição linguística das experiências 

temporais. Ele ressalta que é por meio do conceito que é possível demonstrar os mecanismos e 

formas que colaboraram com uma determinada experiência, na qual só puderam ocorrer a partir 

do advento da História, sempre vivida como um tempo novo, inédito.  

  As múltiplas questões que ocorrem quebram a ideia de causa e efeito e que, através da 

experiência, se é possível ressignificar, reelaborar. Pois, para Koselleck, “a singularidade, por 

fim, resulta de todo presente concebível com passados mutáveis e futuros que também se 

alteram” (KOSELLECK, 2014, p. 232). 

Analisar como se constituíram as políticas culturais no Brasil, especificamente aquelas 

voltadas para a preservação e difusão da memória museológica, é poder verificar como essas 

políticas foram desenvolvidas para, na maioria das vezes, atender aos interesses do Estado no 

intuito de satisfazer suas necessidades e não as da população brasileira. Mesmo quando as 

políticas de Estado se definem enquanto democráticas, coletivas, o processo se 

institucionalização a que são submetidas, dificultam ou até mesmo impedem de serem, de fato, 

públicas.  

É importante salientar que tais políticas são assim elaboradas por uma escolha que se 

faz e que, não necessariamente, isso se torna um defeito. Elas são resultadas das formas de 

como e por quem são operadas. Neste caso, a respeito da memória museológica no Brasil, é 

importante observar de forma analítica como ocorreu a criação das instituições responsáveis 

pelo seu fomento, assim como daquelas que irão usufruí-las, como por exemplo, os museus. 

Tanto no processo de criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e o seu 

desligamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como na 

criação do Programa Pontos de Memória do IBRAM e a dissidência ocorrida no bairro do 
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Coque em Recife-PE, entre os Museus do Mangue e da Beira da Linha do Coque, são processos 

oriundos de disputas de poder que se desdobraram em uma disputa pela memória.  

 Com apenas 10 anos de existência, o IBRAM quase foi extinto no ano de 2018 com a 

criação da Medida Provisória n° 850, de 2018, que autorizaria o Poder Executivo federal a 

instituir a Agência Brasileira de Museus - Abram. Segundo o Ministro da Cultura na época, 

Sérgio Sá Leitão, “a criação da Abram é necessária para atender à necessidade de mudar o atual 

modelo de gestão, governança e sustentabilidade dos museus brasileiros, garantindo fonte 

contínua de recursos”.147.  

Segundo especialistas, essa medida fragilizaria o setor museológico que a tão pouco 

tempo conseguiu instituir um órgão exclusivo para os museus brasileiros e que, ao invés de 

extingui-lo, deve-se fortalece-lo. Tal medida, mostra ainda o caráter frágil em que se encontra 

as políticas culturais no Brasil, tanto a nível federal quanto estadual e municipal. 

No momento, o IBRAM permanece enquanto instituição responsável pelo setor 

museológico brasileiro. No entanto, o Ministério da Cultura foi extinto, estando o IBRAM agora 

atrelado ao Ministério do Turismo. Foi criada para substituir o antigo Minc, a Secretária 

Especial de Cultura, também vinculada ao Ministério do Turismo.  

Sendo o museu um dispositivo configurado a partir de políticas culturais, os museus 

comunitários ao produzirem suas próprias narrativas, dentro das mesmas perspectivas, podem 

gerar a falsa impressão de que existe ali um processo democrático de reconstrução da história. 

Bruno Brulon Soares afirma que o museu comunitário, 

 

Politicamente ele tinha como objetivo maior o de mudar as formas do jogo de poder 

estabelecido em uma comunidade, tornando a totalidade da população consciente de 

sua autonomia e de seu próprio desenvolvimento. Mas essa seria uma iniciativa de 

alguns líderes e especialistas que se dedicariam ao projeto, buscando a mobilização 

mais ampla do grupo (BRULON SOARES, 2014. p. 41). 

 

 Ou seja, não necessariamente deixaram de ser verticalizadas por ser um projeto de 

caráter comunitário e de comum acordo, assim como a institucionalização dessas iniciativas 

não necessariamente iriam garantir a estabilidade das mesmas.  

O projeto de institucionalização do Programa Pontos de Memória (Portaria nº 315, de 6 

de setembro de 2017), por exemplo, pode não só estabelecer uma relação mais estreita com o 

                                                           
147Informação adquirida no Portal do Ibram. Disponível em: http://www.museus.gov.br/especialistas-rejeitam-

extincao-do-ibram-em-audiencia-publica-sobre-mp-850/. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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IBRAM no que diz respeito à uma sobrevivência desses pontos como também ao próprio 

estreitamento da autonomia dos mesmos, criando novos conflitos.  

 Tratar o museu em conjunto com o seu entorno que, no caso dos museus do bairro do 

Coque tem como fundo de análise a questão da moradia/território/resistência, traz a questões 

maiores, que não são simplesmente o apego ao objeto museu, a defesa irrestrita do museu 

comunitário ou uma tentativa de provar que o museu está sim, fazendo grande diferença na vida 

das pessoas.  

 Rildo aponta como uma das maiores vitórias conquistadas pelo bairro, a partir da 

articulação direta dos projetos museológicos, foi o de impedirem a construção de um prédio 

que sediaria a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 2013, como relatado no portal da 

Prefeitura do Recife: 

 

A Prefeitura do Recife vai devolver à comunidade do Coque o terreno onde seria 

construída a nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco 

(OAB-PE). A decisão foi anunciada pelo prefeito Geraldo Julio, na manhã desta 

segunda-feira (9), durante assinatura de um termo de compromisso entre a PCR e a 

entidade cancelando a cessão do terreno, feita em 2012. O governador Eduardo 

Campos e outras autoridades do Estado e do Município participaram do ato, realizado 

na Prefeitura [...] 

O terreno, que possui uma área de 4.338,23 metros quadrados, foi cedido pela PCR à 

OAB no final do ano passado. O espaço está localizado em uma Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS). A partir da assinatura do termo, a PCR reitera o interesse de 

que o espaço seja priorizado para a construção de equipamentos públicos voltados 

para a comunidade.148 

 

Para Vanessa, Rildo e Matuto, as palavras Coque e Resistência são sinônimas. A atuação 

não só dos museus, mas dos diversos outros projetos construídos em anos de luta são processos 

que conduzem à resistência e não produtos prontos e totalmente eficientes para que nem sempre 

vão atender às expectativas dos moradores. 

A relação entre o IBRAM e o e os museus do Coque foi marcada incialmente pela 

intervenção e, posteriormente, pelo negligenciamento. Tal experiência reflete a maneira como 

as políticas públicas culturais no Brasil são estabelecidas. 

 É necessário se compreender a respeito de quais políticas de Estado voltadas para o setor 

museológico estão por trás dos museus. Tanto os instituídos, tradicionais, quanto os museus 

experimentais que vão surgir à margem daquilo que o Estado está permitindo acontecer nos 

museus centrais.  

                                                           
148Prefeitura devolve terreno à comunidade do Coque. Disponível em: 

http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/09/09/2013/prefeitura-devolve-terreno-comunidade-do-coque-0. Acesso 

em: 10 set. 2020.  
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 Os museus não pairam sobre a política e a sociedade. Eles estão totalmente indissociados 

aos projetos políticos de nação construídos. São espaços de conflitos e disputas e, tais 

divergências, apesar de problemáticas, são fundamentais para modificar aquilo que até então 

estava estabelecido.  
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