
��������	
	����	��
�	������
������

�������	��������
������
���
���
	
��

�����
	������������
����������������
��
�
���
	��������������	�����	�����

�

�

�

�

�

����������
���������� ��!�"�

�

�

�

�

�

�����������	���
�	����

��������������������������������������������������������������	������� !!"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��#�$��%�&''(�



�

����������
���������� ��!�"�

�

�

�

�

�

�����������	���
�	����

��������������������������������������������������������������	������� !!"�

�

�

�

�

�

�

�)�*��+������#��#�,"-�������".)����/�

�����",*��.�����0���1)�!� -�2��#����

)�3,�"�.���1�)#�����0���*.�� -������4)�,�

�����".)�2�"�*�����)���.� -�������)�$56��

	)56��7�!������)����)���-�����
4,��)�

�

�

�

�

�

�

��#�$��%�&''(�

�



Gonçalves, Eliane de Almeida 
      Uma casa para Clarice : proposta para criação de 
um Museu Interativo para a cidade do Recife, 2009 / 
Eliane de Almeida Gonçalves.  – Recife : O Autor, 
2009.
      242 folhas : fig. , abrev. e siglas. 

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Administração, 2009. 

      Inclui bibliografia, apêndice e anexo. 

      1. Cultura.   2. Museu interativo.  3. 
Desenvolvimento sustentável (Recife).  4. Memória.  5. 
Administração pública.  I. Título. 

      658                     CDU (1997)                         UFPE  
      658                   CDD (22.ed.)            CSA2009-110  





AGRADECIMENTOS

A minha professora e orientadora a Doutora Sylvana Maria Brandão de 

Aguiar pelo incentivo, paciência e cooperação, que facilitou meu Trabalho de 

Conclusão de Mestrado – TCM, enriquecendo meu conhecimento e sua imensa 

amizade.

Aos meus queridos pais, Ilza e Paulo, exemplos de minha vida e meu 

companheiro Carlos, pela compreensão e apoio nos momentos de dificuldades 

nessa etapa, e pela ajuda e paciência sempre com muito carinho. 

A todos os professores do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 

desenvolvimento do Nordeste – MPANE, da Universidade Federal de Pernambuco, 

pois proporcionaram aulas dinâmicas e construtivas que muito me enriqueceram de 

novos conhecimentos, em especial aos professores doutores Jorge Zaverucha e 

José Raimundo Vergolino. 

Meus agradecimentos à Coordenação do Curso, aos estagiários do 

Mestrado, pela competência no atendimento às minhas solicitações. 

As minhas colegas de trabalho pelo incentivo e ajuda durante o período de 

realização do curso em especial a Mary Freitas e Rosa de Fátima Cavalcanti, como 

também pela parceria dos colegas do mestrado, pelo companheirismo durante as 

aulas e na apresentação dos seminários. Em especial ao meu amigo Ricardo pela 

parceria e opiniões no desenvolvimento da dissertação.  

Aos meus entrevistados que me acolheram e deram opiniões que              

enriqueceram a minha dissertação.  

Especial agradecimento a Deus que me acompanha em todos os momentos 

de minha vida, nos momentos alegres e nos difíceis, dando-me forças e conforto. 



Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 
mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do 
mundo.
E que posso evitar que ela vá a falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 
apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de 
crise.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 
se tornar um autor da própria história. 
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um 
oásis no recôndito da sua alma . 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 
É saber falar de si mesmo. 
É ter coragem para ouvir um 'não'. 
É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. 

Pedras no caminho? 
Guardo todas, um dia vou construir um castelo... 

(Fernando Pessoa) 

�



RESUMO 

A partir da análise da Política Pública Cultural da Prefeitura da Cidade do Recife 
para o período entre os anos de 2009 a 2019, ainda em fase final de elaboração, 
cuja promulgação já foi anunciada para maio do ano corrente, o cerne desta 
dissertação é a proposição para a criação de um museu interativo para Clarice 
Lispector, escritora, contista e poetisa de repercussão internacional que aqui viveu 
entre os anos de 1925 e 1935. 

Do que foi argumentado, faz-se necessário registrar que não se trata de uma 
avaliação de uma política pública cultural como um todo, apenas no que diz respeito 
à administração dos museus de gestão municipal e, nesse universo, considerando o 
imenso legado de Clarice, demonstrar que é viável a edificação de mais um museu 
para Recife; como já ressaltado, nos moldes interativo, próprio do mundo 
globalizado. Ainda aqui, para além da conceituação de museu, buscou-se também, 
enquanto abordagem teórica, a vinculação ao Desenvolvimento Sustentável, dada a 
compreensão de que a promoção da cultura é também vetor de desenvolvimento 
econômico, social, naturalmente decorrente da captação de recursos provenientes 
de parcerias públicas privadas e de fomento à capacitação de mão de obra 
especializada.

Para construção do eixo teórico confluíram pesquisadores das áreas de Museologia, 
Políticas Públicas Culturais, Memória, História Oral e Desenvolvimento Sustentável, 
onde sucessivamente destacaram-se Maria das Graças Rua, Bresser Pereira, 
Jacques Le Goff, Antonio Torres Montenegro, Krishan Kumar e Ignacy Sachs. Para 
construção temática, e reconstrução dos cenários de Recife, entre as décadas de 
vinte e trinta do século XX foram fundamentais os textos de Gilberto Freyre, Antonio 
Paulo Rezende e Edvania Torres. Naturalmente biógrafos e críticos literários não 
poderiam deixar de constituir este universo, assim também compõem o texto autores 
como Nadia Battella Gotlib e Teresa Cristina Montero Ferreira.

Esta pesquisa define-se pela natureza qualitativa. Quanto aos fins e aos meios, 
segundo taxonomia adotada por Vergara, constitui-se por ser exploratória, descritiva, 
explicativa, bibliográfica, documental e pesquisa de campo, em especial, entrevistas 
semi estruturadas com atores que ocupam cargos administrativos nas áreas de 
cultura, sejam estes, oriundo das esferas municipal, estadual e privada. A densidade 
da obra e do legado de Clarice Lispector exigiu, naturalmente, o registro de outros 
olhares como, por exemplo, poetas, escritores e jornalistas. 

Palavras chave: Cultura; Museu Interativo; Desenvolvimento Sustentável; Memória 



ABSTRACT 

Based on the analysis of the Public Cultural Policy of the Town Hall of the City of 
Recife for the period from 2009 to 2019, which is still in the final stage of drafting, and 
the promulgation of which has already been announced for May of this year, the core 
of this dissertation is to put forward the proposal for creating an interactive museum 
for Clarice Lispector, the writer, poetess and story-teller of great international 
standing who lived here between 1925 and 1935.

From what has been argued, it is necessary to record that this is not about an 
evaluation of a public cultural policy as a whole, but rather only with regard to the 
administration of the museums under municipal management and, in this universe, 
taking into consideration Clarice’s legacy, to demonstrate that it is viable to build 
another museum in Recife; as has already been emphasized, along interactive lines, 
a feature of the globalized world. Even here, in addition to the how to conceive of the 
museum, the linkage to Sustainable Development has also been sought, as a 
theoretical approach, given the understanding that the promotion of culture is also a 
vector of economic, social development, naturally arising from attracting resources 
from public-private partnerships and one which fosters the training of a skilled labor 
force.

In order to construct the theoretical axis, researchers from the areas of Museology, 
Public Cultural Policies, Memory, Oral History and Sustainable Development pooled 
their expertise, special mention being due to Maria das Graças Rua, Bresser Pereira, 
Jacques Le Goff, Antonio Torres Montenegro, Krishan Kumar and Ignacy Sachs .In 
order to construct the theme and to reconstruct scenes from Recife, in the 1920s and 
1930s, what were fundamental were the texts of Gilberto Freyre, Antonio Paulo 
Rezende and Edvania Torres. Naturally biographers and literary critics could not fail 
to be part of this universe, as well as authors such as Nadia Battelle Gotlib and 
Teresa Cristina Montero Ferreira having a place in the text. 

This search is defined by its qualitative nature. As to the purposes and means, in 
accordance with the taxonomy adopted by Vergara, it is deemed to be exploratory, 
descriptive, explanatory, bibliographic, based on documents and field research, in 
particular, semi-structured interviews with actors who occupy administrative positions 
in the areas of culture, no matter whether these arise from the municipal, state or 
private spheres. The density of the work and legacy of Clarice Lispector required, of 
course, the record of other points of view, such as from other poets, writers and 
journalists.

Keywords: Culture; Interactive Museum; Sustainable Development; Memory 
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INTRODUÇÃO

O principal amálgama teórico desta pesquisa é a reflexão sobre a 

nova concepção de museu como espaço interativo, a partir da compreensão e 

sistematização dos conceitos e discussões que buscaram relacionar os museus às 

políticas públicas da área cultural. Como estudo de caso propusemos um museu 

destinado à memória de Clarice Lispector, demonstrando que é viável a edificação 

de mais um museu na cidade do Recife. 

Inicialmente, a nossa preocupação foi compreender a concepção 

de museu, de forma a ampliar as nossas reflexões e revisar as posturas 

tradicionais sobre o espaço museal. A literatura relativa à concepção de museu 

como ambiente interativo é ainda reduzida, porém, bastante enriquecedora sobre o 

processo de comunicação em museus. 

Também buscamos analisar as políticas públicas para a cultura, 

visando inserir nossa proposta de museu interativo para Clarice Lispector em um 

conjunto de procedimentos que fomentem o desenvolvimento cultural e 

sustentável, buscando combinar demanda social, determinação política e 

conhecimento técnico. 

Na análise de nosso trabalho utilizamos metodologicamente dois 

critérios básicos, quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins usamos     

pesquisa exploratória, pois consideramos que é viável a criação de um museu em 

Recife, dada a natureza de sondagem e que trará a tona fontes inéditas, seu 

caráter necessariamente decorre precipuamente de explorações, quer seja 

documental, quer seja bibliográfica.  

Essa pesquisa tem como finalidade proporcionar maiores 

informações sobre o assunto pesquisado tornando-a mais explícita, construindo 

hipóteses. Estes fatores proporcionaram maior familiaridade com o tema. Foi  

necessário planejamento, porém flexível, que possibilite a reflexão dos mais 

variados aspectos do fato estudado. 
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Na pesquisa exploratória, geralmente trata de fatores humanos, por 

isso, a busca das fontes de pesquisa e os critérios de seleção são pertinentes, 

fidedignos, e atuais na busca de respostas às nossas perguntas, com a finalidade 

de adquirir qualidade.

Nessa pesquisa sua característica mais significativa está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e 

a observação sistemática, destacando o objetivo de estudar as características de 

um grupo ou pessoa, suas opiniões, atitudes e crenças. Através de uma narrativa 

densa, a descrição minuciosa de um fenômeno sob suas variáveis possíveis. 

Enquanto pesquisa explicativa, tomada na acepção atual, 

explicação deve ser compreendida muito mais como processo de compreensão. 

Assim sendo nossa investigação muito mais que explicar, procura compreender o 

processo de inexistência de um tributo a Clarice Lispector, ao mesmo tempo que 

explicará que é viável a criação de um museu como vetor de desenvolvimento 

cultural e desenvolvimento sustentável. 

Neste tipo de pesquisa é a que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o porquê das coisas e por isso está mais sujeita a 

erros. Os seus resultados fundamentam o conhecimento científico. 

 Na nossa pesquisa, o fator intervencionista atuou diretamente na 

realidade estudada para modificá-la. Contudo, faz-se necessário registrar que isso 

é uma ambição, mais uma vez registramos que nosso projeto é propositivo, assim 

sendo a construção de um museu de Clarice Lispector na cidade de Recife, para 

além de fundamentação acadêmica deste TCM, naturalmente decorre da 

sensibilidade e conjunção de forças políticas federais, estaduais e municipais e, até 

mesmo, particulares.

Em relação aos critérios básicos considerando os meios utilizamos 

em nosso trabalho, pesquisa de campo, para além do caráter abstrato que ocorre 

sobre a compreensão daquilo que há escrito e registrado no imaginário coletivo 

sobre Clarice Lispector, naturalmente esta pesquisa possui um fundamento 

essencial, que são dados empíricos. Decorre dessa premissa que serão 

fundamentais entrevistas coletadas no local de ocorrência do fenômeno. 
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Através de análise e interpretação de dados, baseada numa 

fundamentação teórica consistente, compreendemos e explicamos o problema 

pesquisado. Esse tipo de pesquisa tem por finalidade verificar os diferentes 

aspectos de uma realidade, por meio de levantamento bibliográfico que torna a 

pesquisa mais profunda. 

Foi necessária a definição das técnicas que foram empregadas no 

registro e análise para facilitar a interação entre seus componentes. As mais 

comuns são as observações direta do fato estudado e de entrevistas. Onde o 

estudo de campo o pesquisador realizara o trabalho pessoalmente pela importância 

dele ter uma experiência direta com a situação de estudo e, portanto costumam ser 

mais fidedignas. 

Outro meio para análise, trata-se da investigação documental, dada 

a natureza do objeto, pois é imensa sua composição de documentos. Tais fontes 

primárias estão espraiadas em acervos particulares e órgãos públicos, tanto quanto 

jornais, filmes, documentários, entrevistas, fotografias, diários e cartas pessoais. 

Assemelha-se à pesquisa bibliográfica porem a diferença entre 

ambas está na natureza das fontes. Está baseada em materiais, tanto os que não 

receberam tratamento analítico quanto os que ainda podem ser reelaborados 

conforme o objeto de pesquisa. 

As fontes são mais diversificadas e dispersas, documentos que não 

receberam nenhuma análise (documentos públicos e privados, fotografias diários 

etc) e os que de alguma forma foram analisados (relatórios de pesquisa, tabelas 

estatísticas etc) 

A pesquisa documental consta de uma série de vantagens. A 

primeira é que os documentos possuem fonte rica e estável de dados. A segunda é 

o seu custo baixo porque a análise dos documentos só precisa de tempo e 

capacidade do pesquisador. A terceira é que não é necessário contato com os 

sujeitos da pesquisa. 

Portanto a nossa pesquisa bibliográfica foi fartamente documentada, 

provenientes de livros fontes bibliográficas por excelência, como de revistas, 

crônicas, jornais, Internet e redes eletrônicas. A principal vantagem da pesquisa 
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bibliográfica é o fato de permitir ao pesquisador a cobertura de uma enorme 

quantidade de fenômenos muito mais amplos do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente.

Foi de fundamental importância as contribuições de diversos 

autores sobre o assunto, porque oportunizou conhecer várias visões que 

enriqueceram a pesquisa. 

Outro critério básico foi o estudo de caso, considerando que esta é 

uma pesquisa qualitativa que pressupõe um caráter de profundidade e 

detalhamento, mesmo que a compreensão de museu interativo exija uma 

abstração de redes de museus interativos, este estudo é realizado em campo daí 

sua natureza específica que o configura como estudo de caso. 

Segundo Yin1 “estudos de caso para fins de pesquisa permanece 

sendo um dos mais desafiadores de todos os esforços das ciências sociais. Seu 

objetivo é projetar bons estudos de caso e coletar, apresentar e analisar os dados 

de forma imparcial”. 

Consiste no estudo profundo de um objeto, que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. É o delineamento mais adequado para a investigação de 

um fenômeno dentro de seu contexto real. Seu propósito é o de proporcionar uma 

visão global do problema ou de identificar fatores que o influenciam ou são por eles 

influenciados. 

A nossa pesquisa foi realizada sobre um cenário do universo da 

compreensão dos museus interativos mundiais e no Brasil, como aqueles já 

instalados na cidade de Recife, como o da Fundação Gilberto Freyre 

Realizamos uma amostra estratificada, em uma investigação que 

selecionou atores diretamente relacionados ao tema, a acessibilidade que nega 

qualquer procedimento estatístico, dado que a natureza de nossa pesquisa é 

qualitativa e não quantitativa. Necessário registrar que o elemento tipicidade será 

impar, vez que a pesquisa é constituída pela seleção de atores que consideramos 

������������������������������������������������������������
1 YIN, Robert K. ESTUDO DE CASO Planejamento e Métodos, 3º edição, Bookman, Porto Alegre: 
2005, p.19 
�



19�
�

�

representativo da população alvo, dito de outra maneira, atores que detém 

profundo conhecimento e experiência do estudo em foco.  

 Gestores de museus, museólogos, secretários de cultura da área 

municipal e estadual, a Santa Casa de Misericórdia, o locatário da casa que 

pretendemos instalar o museu, poetas, familiares de Clarice Lispector entre outros.

Essa pesquisa tem por objetivo generalizar os resultados obtidos 

para a população da qual os sujeitos pesquisados constituem uma amostra. As 

populações são amplas e é impraticável considerá-las em sua totalidade, portanto 

significa que o pesquisador deve selecionara alguns sujeitos para estudá-los.

Entretanto toda pesquisa possui limitações em seu método pois 

como foi ressaltado anteriormente trata-se de uma pesquisa propositiva, cuja 

natureza abrange variáveis abstratas e empíricas. Nossa ambição é que o museu 

interativo para Clarice Lispector seja erguido na cidade do Recife para o patrocínio 

da cultura material e imaterial como vetor de desenvolvimento sustentável. Todavia 

mais uma vez registre-se que este é um estudo acadêmico e que sua efetivação 

depende da sensibilidade e engenharia de forças políticas locais, estaduais e 

federais.

De maneira a discorrer sobre estas questões, dividimos nossa 

pesquisa em quatro capítulos. No capítulo I, intitulado MUSEUS INTERATIVOS E 
GLOBALIZAÇÃO, refletiremos teoricamente sobre a história da instituição museal, 

analisando a relação entre a sociedade e o patrimônio cultural. A ampliação dos 

conceitos de Políticas Públicas para o patrimônio resultou na ampliação do 

conceito de museu, tornando-o necessariamente interativo. No mesmo capítulo 

também analisamos a história oral e a memória como veículos de representação do 

passado, através de sua utilização em pesquisas históricas e sociológicas, com a 

finalidade de recolher informações com pessoas que vivenciaram e objetos que 

identificaram fatos que contribuíram para a construção da sociedade 

contemporânea.

Estudamos também a concepção de globalização e mundialização 

cultural, sua influência na atual inserção de novos instrumentos, e novas 
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tecnologias, de comunicação, com a finalidade de subsidiar uma proposta 

renovadora de museu interativo para Clarice Lispector. 

No capítulo II - RECIFE: POESIA E MODERNIDADE - analisamos 

a cidade do Recife do início do século XX, destacando as décadas de vinte e trinta, 

com a finalidade de mostrar os cenários da época em que Clarice morou aqui, suas 

transformações sociais, estruturais e culturais, traçando um panorama das 

memórias que serão comunicadas através do Museu que propomos para Clarice 

Lispector.

Com a mesma finalidade analisamos, no capítulo III – CLARICE 
LISPECTOR: VIDA E OBRA -, a vida e obra da escritora, contista e poetisa Clarice 

Lispector. Esta análise evidenciara os elementos da trajetória de vida da autora 

como a sua obra diferenciada quebrando paradigmas ultrapassou épocas e não 

envelheceu que continuando atual em nossos dias, tornando-se temas 

imprescindíveis para serem comunicados através do Museu para Clarice. 

Por fim, no capítulo IV, intitulado MUSEU: DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL, enfocamos as concepções de Políticas Públicas sobre museus, 

destacando os seus elementos propiciadores de desenvolvimento cultural e 

sustentável. Analisamos as propostas de políticas públicas para museus na esfera 

federal, estadual e municipal, centrando-nos na análise dos aspectos referentes a 

museus, presentes no Plano Municipal de Cultura da Cidade do Recife.

Também analisamos os resultados da pesquisa de campo que 

realizamos com profissionais que trabalham com cultura na cidade do Recife, 

através de opiniões sobre a viabilidade da construção de um museu interativo para 

Clarice Lispector em Recife. 

Ainda no quarto capítulo, apresentamos nossa proposta 

arquitetônica do espaço museal destinado à Clarice Lispector. Muito embora 

tenhamos buscado algumas reflexões na área de informática, as idéias aqui 

apresentadas não se inscreveram com a verticalidade nessa área, mas sim como 

forma de aclarar e aprofundar as questões técnicas e de linguagem expositivas 

que, esperamos, contribuirão para o aperfeiçoamento dos processos museológicos 

e para as políticas públicas de cultura em Recife. 

�
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CAPITULO I 

MUSEUS INTERATIVOS E GLOBALIZAÇÃO 

Este capítulo aborda a concepção de museu interativo mostrando 

seu percurso na história e para entender o que seja museu, talvez seja mais fácil 

entender para o que ele serve. Segundo Suano2 a instituição museu teve origem na 

Grécia Antiga, onde um espaço, o mouseion ou casa das musas, era uma mistura 

de templo e instituição de pesquisa, voltado sobretudo para o saber filosófico. As 

musas,foram geradas a partir da união mítica entre Zeus (o poder e a vontade) e 

Mnemósine (a memória). As musas donas de memória absoluta, imaginação 

criativa e de previsão, viviam nesse espaço, passavam seus dias dançando e 

ouvindo música. O museu era então esse local privilegiado, onde a mente 

repousava e onde o pensamento profundo e criativo, liberto dos problemas e 

aflições cotidianas, poderia se dedicar às artes e as ciências. 

Porém, toda instituição museal apresenta um determinado discurso 

sobre a realidade e é a um só tempo: lugares de memória e de poder. Estes dois 

conceitos estão permanentemente articulados, como afirma Chagas3.

Seguindo na análise de Barão4 esta nos informa sobre a origem de 

práticas museológicas na Antiguidade Clássica e no Renascimento europeu: 

Na Alexandria, estes espaços eram reconhecidos como 

centros de convivência da elite; em Roma, o início das 

coleções foram frutos de saques a outros povos. No 

Renascimento, surgiram na Europa, as galerias, gabinetes de 

curiosidades, os quais expunham o exótico e a memória do 

poder, através da coleção das famílias reais. 

������������������������������������������������������������
2 SUANO,Marlene.O QUE É MUSEU, Coleção Primeiros Passos, editora brasiliense, São Paulo p. 11 
3 CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a ótica museológica de Mario 
de Andrade, Coleção Histórica, Argos, Chapecó, 2006, p.30 e 31 
4�BARÃO, Adriana. Apud. HTTP://br.geocities.com/vilmacarvalho4/museu_texto.htm  Acesso dia 24 
de abril de 2009 
�



22�
�

�

Entretanto, o museu de Alexandria apresentava uma dinâmica 

diferente para a época, pois, além de possuir estátuas e obras de arte, 

instrumentos cirúrgicos, e astronômicos, peles de animais raros, pedras e minérios 

trazidos de terras distantes, dispunha de biblioteca, anfiteatro, observatório, salas 

de trabalho, refeitório, jardim botânico e zoológico. Dentre o acervo apresentado 

pelo museu, figurava um dicionário de mitos, um sumário do pensamento filosófico 

e um detalhado levantamento sobre todo o conhecimento geográfico de então5.

Transportando para os séculos XV e XVI os museus eram 

denominados de “gabinetes de curiosidades”, um amontoado de objetos sem 

relação entre si, sem nenhuma classificação ou ordenação, que praticamente não 

transmitiam nenhuma informação. Nesse período em que o homem vivia uma 

verdadeira revolução do olhar, resultado do espírito científico e humanista do 

Renascimento e da expansão marítima, o colecionismo torna-se moda na Europa6.

Surge na Europa do século XVII, uma mudança social com novo 

estilo de vida, de costume e organização social, trazendo avanços consideráveis 

para boa parte da população, é o advento da modernidade de um conjunto estável 

de valores e modos de vida cultural e política, levando a mudanças profundas do 

eu e da sociedade7.

Os museus modernos foram criados no século XVII a partir das 

doações de coleções particulares às cidades, como a doação das famílias Grimani 

a Veneza, dos Crespi a Bolonha e dos Maffei a Verona.  Em 1683, na Inglaterra 

Elias Ashmole ávido colecionador de curiosidades, artefatos e manuscritos doa sua 

coleção e sua biblioteca à Universidade de Oxford, quando é criado o “Ashmolean 

Museum”. Nesse mesmo período surgem inúmeros museus, com a mesma 

característica, entretanto o acesso era reservado a visitantes credenciados8.

Com o avanço do conhecimento provocado pela Revolução 

Francesa surge o conceito de coleção como instituição pública, chamada museu. 

Assim o primeiro e verdadeiro museu público foi criado na França pelo Governo 

������������������������������������������������������������
5 SUANO,Marlene.O QUE È MUSEU,Coleção Primeiros Passos, Editora Brasiliense, São Paulo p. 11 
6 WWW.museus.gov.br/cadernodiretrizes Acesso dia 04 de setembro de 2008 
7 KUMAR, Krishan. DA SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL À PÓS-MODERNA, Novas Teorias sobre 
o Mundo Contemporâneo. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1997 p. 7  
8 WWW.museus.art.br Acesso dia 12 de agosto de 2008 
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Revolucionário de Robespierre em 1793, o “Musèe Du Louvre”, acessíveis a todos, 

com o objetivo recreativo e cultural9.

 Este museu está instalado em Paris em um antigo palácio que foi 

sede do governo monárquico francês desde a época medieval até o reinado do 

Luis XIV, que já no ano de 1692 ordenou a criação de uma galeria de esculturas 

antigas em uma de suas salas. No mesmo ano a familia real se transfere para o 

campo, em Versalhes e o prédio do Louvre recebe em suas instalações a 

Academia Francesa, e logo a Academia de Belas Artes e a Academia Real de 

Pintura e Esculturas. É quando inicia os tradicionais salões de arte promovidos pela 

Academia de Pintura e Escultura, que atraiam multidões. Tendo em vista o sucesso 

dos salões o então Superintendente Geral dos Edifícios do Rei Marquês de 

Marigny desenvolveu a idéia de tornar o palácio de Louvre um museu 

permanente10.

Assim, inaugurado como Museu Central das Artes em 10 de agosto 

de 1793, com um acervo formado principalmente por pinturas confiscadas à família 

real e aos aristocratas que haviam fugido da Revolução Francesa. No período do 

governo de Napoleão iniciam-se reformas e embelezamentos no edifício, e suas 

conquistas sobre outros países renderam uma grande quantidade de novas peças 

para o Louvre. Aos poucos o museu vai crescendo, desde a sua estrutura até a 

aquisição de coleções de antiguidades, pinturas, esculturas e artes decorativas. 

Hoje é um dos maiores e mais famosos museus do mundo onde se encontra 

enormes coleções de artefatos do Egito, dos etruscos, arte medievais e 

renascentistas, da civilização greco-romana, artes decorativas e aplicadas, e 

numerosas obras primas dos grandes artistas da Europa como Ticiano, Goya, 

Michelangelo numa das maiores mostras do mundo da arte e cultura humanas11.

O século XIX foi a época em que surgiram muitos dos maiores e 

mais importantes museus em todo o mundo. Surgem na Europa e são formados 

por coleções particulares que se tornam públicas. Entre eles o Museu Mauritshuis 

em Amsterdã, o Museu do Prado em Madri, o Museu Hermitage em São 

������������������������������������������������������������
9 SANTOS, Fausto Henrique dos. METODOLOGIA APLICADA EM MUSEUS, Mackenzie, São 
Paulo:2000 p. 21 
10  WWW.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/franca Acesso dia 21 de junho de 2009 
11 IDEM Acesso dia 21 de junho de 2009 
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Petersburgo, o Museu Britânico em Londres entre outros, criados com o espírito 

pedagógico de formar o cidadão, através do conhecimento do passado, 

participando do processo de construção das nacionalidades12.

Em relação ao Brasil13 o primeiro museu foi criado no começo do 

século XIX com a chegada da família real portuguesa ao Brasil no Rio de Janeiro. 

Fundado por Dom João VI em 1818. O Museu Real teve como função: 

propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais 

no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos 

dignos de observação e exame e que podem ser empregados 

em benefício do comércio, da indústria e das artes. 

Inicialmente o Museu Real abrigou peças trazidas pela corte 

portuguesa e tinha por objetivo coleções de materiais botânicos de animais 

empalhados, de minerais, de obras de arte e de máquinas. Herdou da “Casa dos 

Pássaros” ou Casa de Historia Natural, instituição criada em 1784 pelo Vice-Rei D. 

Luiz de Vasconcellos e Sousa algumas das aves empalhadas que colecionou, 

armazenou e preparou, por mais de vinte anos. No decorrer do século XIX, 

refletindo as preferências de Dom Pedro II tornou-se Museu Nacional e passou a 

investir nas áreas de antropologia e arqueologia, dessa forma o museu 

modernizou-se e tornou-se o centro mais importante da América do Sul em História 

Natural e Ciências Humanas14.

Entretanto, para Novaes15 o Brasil no início do século XIX passa por 

um processo de emancipação nacional, marcado por uma sucessão de mudanças 

de afirmação da monarquia renovando a representação do rei como expressão 

integral de poder. O Império variava entre dois aspectos: a representação de uma 

realeza civilizada e a relevância econômica do tráfico de escravos e desse tipo de 

mão-de-obra que se espalhava por todo o território. Enredado por essa 

contradição, o Império cria um discurso de memória com o esforço de costurar uma 

boa imagem para dentro e fora do país, destacando-se então a atuação do Instituto 

������������������������������������������������������������
12 WWW.unesco.org.br  Acesso dia 01 de setembro de 2008 
13 WWW.museus.art.br  Acesso dia 12 de agosto de 2008 
14 WWW.ihgb.org.br Acesso dia 14 de junho de 2009 
15 NOVAES, Adauto, A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
2003, p. 352 
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Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB. O Instituto daria a monarquia brasileira 

uma nova história, com uma iconografia original e uma literatura épica. Nesse local, 

enquanto o passado era relembrado de forma enaltecedora, a partir de uma 

natureza grandiosa e de indígenas em cenários românticos, a realeza surgia como 

um governo acima de qualquer instituição e a escravidão esquecida.

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro16, nasceu em 21 de 

outubro de 1838 da aspiração de uma identidade que refletisse a nação brasileira, 

que conquistara há pouco tempo a sua independência. Contou com o patronato do 

imperador Dom Pedro II que incentivou e financiou pesquisas e fez doações 

valiosas. Destaca-se a biblioteca formada por milhares de livros, periódicos e 

folhetos desde o século XVI ao XIX, tornando-se por excelência e raridade do seu 

acervo uma importante fonte de pesquisa bibliográficas sobre História do Brasil. 

A partir da segunda metade do século XIX é que surgiram outros 

museus pelo país. Em Pernambuco surgem o Museu de Ciências Naturais do 

Ginásio Pernambucano em 1861 e o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico 

em 1862. O museu de Mineralogia e Geologia da escola Nacional de Minas e 

Metalurgia em Minas Gerais17.

Os museus brasileiros do século XIX tiveram sua organização 

baseada em discursos europeus; de colaboração com projeto de construção ritual e 

simbólica da nação; buscam dar corpo a um sonho de civilização bem sucedida; 

guardam e apresentam sobras de memória dessa matéria de sonho. Sonho das 

elites aristocráticas tradicionais, que sonha o sonho nacional distante da presença 

popular, dos negros, dos índios, dos jagunços e dos sertanejos18

Segundo Novaes19 o Brasil do século XIX, necessitava de uma 

identidade, sua nacionalidade estava sempre em questão e a própria delimitação 

da cidadania. Para isso selecionaram determinados ícones, prontamente 

transformados em símbolos da nacionalidade e investiram na recuperação e 

������������������������������������������������������������
16�NOVAES, Adauto, A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
2003, p. 353 
17 WWW.museus.art.br  Acesso dia 14 de junho de 2009 
18CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a ótica museológica de Mario 
de Andrade, Coleção Histórica , Argos, Chapecó: 2006 p 44 
19 NOVAES, Adauto, A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
2003, p. 351 
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idealização de um ideário nacional e na conformação de um imaginário que 

colocava o rei à imagem do Estado e afastava a população do fórum de 

discussões. Muitos foram os momentos privilegiados, como exemplo a declaração 

da Independência em 1822.

Aproveitando esse momento, poucos meses após a Proclamação 

da Independência, surgiu a primeira proposta de erigir um monumento a 

independência do Brasil no próprio local onde ela havia sido proclamada, às 

margens do riacho do Ipiranga. Porém por falta de verba e de decisão quanto ao 

tipo de monumento a ser construído somente após sessenta e oito anos é que a 

ideia se concretiza com a inauguração de um edifício monumento. Para isso foi 

solicitado ao arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi um projeto 

de um monumento-edifício, com objetivo de mostrar aos visitantes o protagonismo 

do povo paulista na Historia do Brasil20

Aprovado o projeto, iniciou-se a construção do edifício com uma 

profusão de elementos decorativos e ornamentais com estilo eclético, baseado nos 

palácios renascentistas. A técnica empregada foi a da alvenaria de tijolos de 

cerâmica, uma novidade para a época (as construções da cidade eram feitas com 

taipa de pilão). Fica pronto em 15 de novembro de 1890, no primeiro aniversário da 

República. Tem um grande acervo de objetos, mobiliário e obras de arte com 

relevância histórica, especialmente aquelas que possuem alguma relação com a 

Independência do Brasil. Cinco anos mais tarde, foi criado o Museu de Ciências 

Naturais, que se transformou no Museu Paulista. Em 1909 o paisagista belga 

Arsênio Puttemans executou os jardins ao redor do edifício21

O acervo do Museu Paulista tem sua origem em uma coleção 

particular reunida pelo coronel Joaquim Sertório e hoje conta com mais de 125 mil 

artigos, entre objetos, esculturas, quadros, jóias, moedas, medalhas, movéis, 

documentos, utensílios de bandeirantes e índios e iconografia desde o século XVI 

ate meados do século XX que servem para compreensão da sociedade brasileira, 

������������������������������������������������������������
20 WWW.mp.usp.br Acesso dia 22 de junho de 2009 
21 IDEM Acesso dia 22 de junho de 2009 
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com especial concentração na história de São Paulo. O acervo é tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN22.

Analisando a história dos museus no Brasil devemos destacar o 

Museu Nacional de Belas Artes – MNBA no Rio de Janeiro que se apresenta como 

o principal museu de arte brasileira, no que diz respeito à produção do século XIX. 

Criado com iniciativa do ministro Gustavo Capanema em 1937, o MNBA tem 

origem na Escola Nacional de Belas Artes – ENBA, antiga Academia Imperial de 

Belas Artes. Através de um decreto a coleção de obras da ENBA passa a construir 

o núcleo principal da coleção do novo museu. O acervo inicial é formado por 54 

obras que Joachim Lebreton traz para o Brasil em 1861 como chefe da Missão 

Artística Francesa, como também, peças da coleção pessoal de Dom João VI e 

adquiridas ao longo do século XIX em salões e exposições anuais da Academia e 

doações de artistas23.

Por um período da história, o museu foi perdendo o glamour e a 

atração, pois, tornou-se simplesmente acúmulo de coleções, de celebração da 

memória daqueles que alardeiam os louros da vitória, um campo neutro sem 

significado.  

Com a intenção de reconquistar a credibilidade da sociedade, 

enquanto instituições culturais relevantes é que nos anos 80 começou a nova visão 

de Museologia24.

Chagas 25diz que é de fácil compreensão a visão mitológica e que 

os museus podem ser espaços celebrativos da memória do poder ou equipamentos 

interessados em trabalhar com o poder da memória. O reconhecimento de que a 

memória tanto pode servir para a dominação e domesticação dos homens quanto 

para a sua libertação. A memória, provocada ou espontânea, é construção e não 

está aprisionada na dimensão inter-relacional entre os seres, e entre os seres e as 

coisas. Então, é necessário para o entendimento que os elementos de constituição 

dos museus celebrativos da memória do poder, decorre da vontade política de 

������������������������������������������������������������
22 WWW.mp.usp.br Acesso dia 22 de junho de 2009 
23 WWW.forumpermanente.incubadora.fapesp.br Acesso dia 22 de junho de 2009 
24 WWW.museus.art.br Acesso dia 14 de agosto de 2008 
25 CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a ótica museológica de Mario 
de Andrade, Coleção Histórica , Editora Argos, Chapecó: 2006 p.31 
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indivíduos e grupos representando os interesses de determinados segmentos 

sociais.

Le Goff26 quando analisa o sentido da memória social, faz uma 

trajetória histórica da sociedade, desde a sociedade sem escrita até os dias atuais. 

Inicia definindo memória na esfera científica como a capacidade de conservar 

certas informações, a um conjunto de funções psíquicas às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas. Porém, a memória sofre 

perturbações mais ou menos graves como por exemplo o esquecimento, que não é 

só individual mas também perturbações coletivas das pessoas como das nações, 

gerando graves perturbações da identidade coletiva. A memória é entendida com 

sentido muito extenso, como base sobre a qual se inscrevem as concatenações de 

atos. Apoderar-se da memória e do esquecimento é uma das preocupações das 

classes, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. 

Iniciaremos o estudo com as sociedades sem escrita que é 

caracterizada com a presença de especialistas da memória, homens-memória, 

guardiões das leis reais, historiadores da corte. São a memória da sociedade que 

simultaneamente são os depositários da história objetiva e da história ideológica, 

como também com a função de manter a coesão do grupo27.

Em relação a memória coletiva nas sociedades sem escrita 

organiza-se em três grandes interesses: a identidade coletiva do grupo, baseada 

em mitos; o prestigio da família dominante, que se manifesta pela genealogia; e o 

saber técnico, que se transmite por fórmulas práticas fortemente embebidas de 

magia religiosa28

Com o surgimento da escrita, a memória coletiva se transforma 

permitindo um duplo progresso e desenvolvimento através de duas formas de 

memória: uma de comemoração que é a celebração de um acontecimento de um 

momento celebrativo onde a memória assume a forma de inscrição. Com ela surge 

uma ciência auxiliar para a história, a epigrafia. A outra forma de memória ligada a 
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26 LE GOFF, Jacques. HISTORIA E MEMÓRIA, IIº volume Memória, edições 70, Lisboa, Portugal, 
2000 p. 09 
27 IDEM p. 09 
28 IDEM p. 16 
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escrita é o documento, registrado em um suporte como em ossos, pele, tecido, 

papiro etc e finalmente papel29.

 Mas todo documento tem em si um caráter de monumento e não 

existe memória coletiva bruta.  Neste tipo de documento a escrita tem duas 

funções, a de armazenamento de informações que permite comunicar através do 

tempo e do espaço e a de reordenar frases e até palavras isoladas passando da 

esfera auditiva para a visual30.

Le Goff se refere a memória na Idade Média como memória 

coletiva, formada por diferentes classes sociais que passa por transformações com 

a propagação do cristianismo como religião e como ideologia dominante, levando a 

igreja ao quase monopólio do domínio intelectual. O domínio do cristianismo e um 

pouco do judaísmo, em muito contribui para a preservação da memória, pois 

seriam segundo Le Goff31, por excelência religiões da recordação. Nessas duas 

religiões, a lembrança é uma das suas principais bases de existência e divulgação, 

já que é necessário relembrar-se dos atos divinos e das palavras sagradas para 

assegurar a salvação espiritual32. Outro aspecto da memória medieval é que ao 

lado de uma experiência vivida pelos homens comuns, existiria um 

desenvolvimento da memória escrita entre os clérigos e os literatos. Isto indica que 

existia entre o grupo dominante equilíbrio entre memória escrita e oral. 

Ainda para Le Goff outra época da história da memória que se 

desenvolve no Ocidente é o da escrita no Renascimento aos nossos dias, 

caracterizada com o surgimento da imprensa que dificilmente se distingue entre a 

transmissão oral e a transmissão escrita. Mas os efeitos da imprensa só se farão 

sentir no século XVIII após o progresso da ciência e da filosofia terem transformado 

o conteúdo e o mecanismo da memória coletiva. Em nenhum momento da história 

da humanidade se presenciou tamanha ampliação da memória coletiva. Com isso 

entra em cena a opinião pública, tanto nacional como internacional. As 

manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, encontra-se no 

surgimento de dois fenômenos. O primeiro é a construção de monumentos aos 
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29 LE GOFF, Jacques. HISTORIA E MEMÓRIA, IIº volume Memória, edições 70, Lisboa, Portugal, 
2000 p. IDEM p. 16 
30 IDEM p. 18 
31 IDEM p. 27 
32 IDEM p. 33 



30�
�

�

mortos e em segundo a fotografia, que revoluciona a memória, multiplica-a e 

democratiza-a dando uma verdade visual permitindo guardar a memória do tempo 

e da evolução cronológica33.

Já no século XX o desenvolvimento da memória constitui uma 

verdadeira revolução e a memória eletrônica é a mais espetacular. Em definitivo, a 

memória assim como um computador é realizada em três operações fundamentais 

como a escrita, a memória e a leitura. A evolução e a importância da sociedade 

clarifica a importância da memória coletiva afirmando ser um dos elementos mais 

importantes das sociedades desenvolvidas e das sociedades em desenvolvimento, 

das classes dominantes e dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, por 

sobreviver e por progredir34.

Finalizando Le Goff35 define como memória social; 

um elemento essencial do que se costuma chamar a 

<identidade>, individual ou colectiva, cuja busca é uma das 

actividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje, na febre e na angústia. 

Mas a memória colectiva não é apenas uma conquista: é 

também um instrumento e um objectivo de poder. As 

sociedades nas quais a memória social é principalmente oral, 

ou as que estão em vias de constituir uma memória colectiva 

escrita, permitem melhor compreender esta luta pelo domínio 

da recordação e da tradição, esta manipulação da memória. 

Pensando em consonância com Le Goff, outros autores analisam 

que ao longo dos tempos, estudos foram levados a aproximar a memória a 

fenômenos integrantes da esfera das ciências humanas e sociais, como explica 

Pierre Janet36:
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33 LE GOFF, Jacques. HISTORIA E MEMÓRIA, IIº volume Memória, edições 70, Lisboa, Portugal, 
2000 p. IDEM p. 48 
34 IDEM p. 57 
35 IDEM p. 57 
36 JANET Pierre, Apud LE GOFF, Jacques. HISTORIA E MEMÓRIA, IIº volume Memória, edições 
70, Lisboa, Portugal, 2000 p. 10 
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considera que o acto minemónico fundamental é o 

‘comportamento narrativo’ que se caracteriza antes de mais 

pela sua função social, pois é uma comunicação a outrem de 

uma informação feita na ausência do acontecimento ou do 

objecto que constitui o motivo. 

A atividade de desenvolvimento da memória fora da escrita é uma 

atividade constante não só nas sociedades sem escrita como nas que a possuem, 

como frisou J.Goody:37

Na maior parte das culturas sem escrita, e em numerosos 

sectores da nossa, a acumulação de elementos na memória 

faz parte da vida quotidiana. 

Na análise de Michael Pollak38 os elementos que constituem a 

memória são acontecimentos vividos pelos indivíduos em dois momentos, 

pessoalmente ou pela coletividade, a qual a pessoa pertence. Outro elemento são 

as pessoas/personagens, encontradas no decorrer da vida de forma direta ou 

indireta, mas que se transformaram em conhecimentos. Mais um elemento 

constitutivo da memória são os lugares, ligados a uma lembrança pessoal ou nos 

aspectos públicos da pessoa, são lugares de comemoração. Estes três critérios, 

acontecimentos, personagens e lugares conhecidos direta ou indiretamente dizem 

respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, de experiências 

fundamentadas em fatos concretos. A memória é socialmente construída, assim 

como a documentação, por isso não há diferença fundamental entre fonte escrita e 

fonte oral, pois, é historia de vida, e tornou-se claramente um instrumento 

privilegiado para abrir novos campos de pesquisa. 

Trabalhar museu é também trabalhar memória e conseqüentemente 

história oral de pessoas que conviveram com personagens, acontecimentos e fatos 

de determinada época. Segundo Antonio Montenegro39 “A representação do 
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37 GOODY, J. Apud LE GOFF, Jacques. HISTORIA E MEMÓRIA, IIº volume Memória, edições 70, 
Lisboa, Portugal, 2000 p. 13 
38 WWW.codoc.fgv.br/revista/arq/104.pdf. Acesso dia 28 de abril de 2009 
39 MONTENEGRO, Antonio Torres, HISTÓRIA ORAL E MÉMORIA a cultura popular revisitada. Contexto, 
São Paulo: 2007 p.15 
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passado que predomina na memória coletiva e individual tem uma significativa 

participação no governo do corpo individual e social”.  

A memória passa a ser utilizada em pesquisas históricas e 

sociológicas, com a finalidade de recolher informações com pessoas que 

vivenciaram certo(s) fato(s), como valorização das memórias e recordações. É 

parte integrante da nossa existência e contribuiu de maneira determinante para 

preservar a identidade cultural.40

Para Montenegro41 “A história opera sempre com o que está dito, 

com o que é colocado para e pela sociedade, em algum momento, em algum lugar” 

e “a memória tem como característica fundante o processo reativo que a realidade 

provoca no sujeito. Ela se forma e opera a partir da relação, dos efeitos, do impacto 

sobre o grupo ou indivíduo, formando todo um imaginário que se constitui em uma 

referência permanente de futuro”. A memória resgata os sentimentos, desejos 

individual e coletivo, enquanto a história opera com o que se torna público ou é 

exposto na sociedade junto com a mistura de cultura, temas e metodologia do 

pesquisador. 

Afinal compreendemos a história como diz o autor42 “... que, ao 

resgatar o passado (campo também da memória), aponta para formas de 

explicação do presente e projeta o futuro” Esses dois instrumentos de pesquisa 

ajudam a salvaguardar a memória da humanidade para que as gerações futuras 

tenham acesso à produção do conhecimento gerado pelas civilizações que nos 

antecederam.

A história oral também é identificada com a história popular porque 

mostra a visão da vida e do mundo, como meio privilegiado para o resgate da vida 

cotidiana, tendo em vista que esta mantém firmemente na memória. Johnson e 

Graham43 dizem que “O que importa na história oral não são os fatos acerca do 
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40 SANTOS, Fausto Henrique dos. METODOLOGIA APLICADA EM MUSEUS, Mackenzie, São 
Paulo:2000 p. 24 e 25 
41 MONTENEGRO, Antonio Torres, HISTÓRIA ORAL E MÉMORIA a cultura popular revisitada. Contexto, 
São Paulo: 2007 p.19 e 20 
42 IDEM p.32 
43 JOHNSON, Richard, GRAHAM, Dawson, Apud: MONTENEGRO, Antonio Torres, HISTÓRIA ORAL E
MÉMORIA a cultura popular revisitada. Contexto, São Paulo: 2007 p.16 
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passado, mas todo o caminho em que a memória popular é construída e 

reconstruída como parte da consciência contemporânea”. 

Vemos em Chagas44 que os museus celebrativos da memória do 

poder – com sua origem e modelo do século XVIII e XIX – continuaram 

sobrevivendo e proliferando durante o século XX e alcançaram o século XXI. Não 

falamos de museus esquecidos e perdidos no tempo, ao contrário continuam a ditar 

regras. Para estes museus, a celebração ideológica é o marco. O culto à saudade, 

aos acervos valiosos e gloriosos é o fundamental. Constituem-se em espaços 

pouco democráticos onde prevalece o argumento de autoridade, onde o que 

importa é celebrar o poder ou o predomínio de um grupo social, étnico, religioso ou 

econômico sobre outros grupos. Os objetos são modelos de poder e indicadores de 

prestigio social. Longe da ideia de documento, querem ser apenas monumentos. O 

poder, nestas instituições, é concebido como alguma coisa que tem luz própria e 

vida independente. Nesta perspectiva o poder está concentrado em indivíduos ou 

grupos sociais, distribuídos entre diversos feixes de relações que interligam os 

seres com os outros seres, e os seres com as coisas e com o mundo 

Nunca antes os museus foram tão discutidos positivamente. A 

UNESCO, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura funciona 

como laboratório de ideias e como agência do conhecimento com a finalidade de 

disseminar e compartilhar a cooperação internacional entre seus membros. No 

aspecto da cultura, o órgão desenvolve atividades para salvaguardar o patrimônio, 

proteção e estímulo da diversidade cultural ; como também fomenta o pluralismo e 

o diálogo entre culturas e civilizações, para o desenvolvimento sustentável dos 

povos e da sociedade. Ao mesmo tempo é ator e instrumento do diálogo entre 

nações com a visão de favorecer o desenvolvimento cultural45.

A UNESCO define museu como: 

instituições, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de 

seu desenvolvimento, abertas ao público, que adquirem, 

conservam, pesquisam, divulgam e exibem, para fins de 
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44�CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a ótica museológica de Mario 
de Andrade, Coleção Histórica , Argos, Chapecó: 2006 p.32 
45 WWW.unesco.org.br  Acesso dia 01 de setembro de 2008 
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estudo, educação e fruição, evidência material dos povos e de 

seus ambientes46

Em 1964, foi criado o ICOM47 - Conselho Internacional de Museus - 

organização não governamental que mantém relações formais com a UNESCO, 

executando parte de seu programa para museus. Suas atividades e programas são 

coordenados por sua Secretaria Executiva, sediada em Paris. Fazem parte do 

ICOM 140 países que participam de atividades como: oficinas, publicações, 

programas de formação, intercâmbio e de promoção de museus por meio do dia 

Internacional de Museus comemorado no dia 18 de maio a nível nacional, regional 

e internacional A cada três anos os países membros participam de uma 

Assembléia Geral para discussão e realização dos programas propostos.  

As atividades do ICOM correspondem às necessidades e desafios 

profissionais dos museus e são orientados sobre os temas: Cooperação e 

intercambio profissional; Difusão de conhecimentos e aumento da participação do 

público em museus; Formação pessoal; Prática e formação de ética profissional; 

Atualização de padrões profissionais; Preservação do patrimônio mundial e 

combate ao trafico de bens culturais48.

É nesse contexto que surge a concepção ampliada de museu com 

múltiplos significados e diferentes pontos de vista, definições com compromisso 

social, com o resgate do Patrimônio, da Memória e da Cultura Erudita e Popular. 

Organizada pelo ICOM na Mesa-Redonda de Santiago do Chile em 1972 e na 

Declaração de Quebec em 1984, fica bem definida a função do museu e o caráter 

global nas suas intervenções49

Na Mesa-Redonda de Santiago do Chile50 define-se uma nova 

concepção de Museu Integral, considerando que museu pode e deve desempenhar 

um papel decisivo na educação da comunidade, afirma a função social e o caráter 

global de suas intervenções como: 
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47�PRIMO, Judite. MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO: Documentos fundamentais – Organização e 
Apresentação. Cadernos de Sociomuseologia, nº 15, ULHT, Lisboa,1999 p, 189 
48 IDEM p.189 
49 IDEM p.191 
50 WWW. Revistamuseu.com.br/legislação/museologia/mesa_chile.htm Acesso dia 14 de maio de 
2009. 
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uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 

integrante e que possui nele elementos que lhe permitem 

participar na formação da consciência das comunidades que 

ele serve; que ele pode contribuir para o engajamento destas 

comunidades na ação, situando suas atividades em um 

quadro histórico que permita esclarecer os problemas atuais, 

isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se nas 

mudanças de estrutura em curso e provando outras 

mudanças no interior de suas respectivas realidades 

nacionais 

 Doze anos após, a Declaração de Quebec51 surgem os princípios 

de base de uma nova museologia utilizando cada vez mais a interdisciplinariedade, 

de métodos contemporâneos de comunicação comuns ao conjunto da ação cultural 

e igualmente dos meios de gestão moderna que interajam os seus usuários. 

A museologia deve procurar, num mundo contemporâneo que   

tenta integrar todos os meios de desenvolvimento, estender 

suas atribuições e funções tradicionais de identificação, de 

conservação e de educação, a práticas mais vastas que estes 

objetivos, para melhor inserir sua ação naquelas ligadas ao 

meio humano e físico 

Significativa desta nova visão de museologia, e a interação entre 

museu, educação e desenvolvimento, é o tema adotado pelo dia Internacional de 

Museus deste ano de 2009: o tema “Museus e turismo”. Esta inter-relação indica 

que

museus e turismo têm entre si relações bastante estreitas, a 

começar pelo fato de que são práticas sociais e culturais que 

resultam da criatividade humana, da capacidade humana de 

criar, expandir e transformar universos simbólicos.
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Este mesmo tema foi o da sétima Semana Nacional de Museus, no 

período de 17 a 23 de maio envolvendo, seminários, exposições, oficinas, visitas a 

museus, mesas redondas e um enorme e diversificado conjunto de atividades 

espalhadas por todas as regiões do país. Especialmente essa semana, marcará a 

celebração da criação do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM a mais nova 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura52.

Além de participar do projeto proposto pelo ICOM, o Fórum dos 

Museus de Pernambuco53 também apresentou um projeto denominado “Visite os 

museus de Pernambuco, aproveite para conhecer sua história” com a finalidade de 

fomentar a visita aos museus como espaço social. 

 O Fórum dos Museus de Pernambuco54 foi criado em 1992 com o 

objetivo de discutir, planejar, coordenar e executar ações que levassem a 

integração de museus e espaços culturais de Pernambuco proporcionando 

intercâmbio e melhor desenvolvimento das ações museológicas. São seus 

representantes profissionais ligados a museus desde a esfera federal, estadual e 

municipal, de instituições semelhantes como espaços culturais, memoriais e 

galerias, de sociedades de amigos de museus, do conselho Regional da 

Museologia – COREM, da Associação Brasileira de Museologia – ABM, do 

Conselho Internacional de Museus – ICOM, entre outros. As ações do fórum 

buscam renovar o conceito de museu como espaço de preservação da memória a 

serviço da sociedade. 

Do que foi registrado segundo Santos “museu é um fórum de 

debates e uma das formas de efetivação desse fórum, é o estabelecimento de 

múltiplas relações com a comunidade. Por causa disso ele é produtor de 

conhecimento”55.

 A primeira missão do museu é dar ao visitante a compreensão da 

evolução da sociedade, “é uma situação capaz de compreender o passado, 

entender o presente e projetar o futuro” é quando o objeto é a linguagem do 
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54 IDEM Acesso dia 28 de maio de 2009 
55 SANTOS, Fausto Henrique dos. METODOLOGIA APLICADA EM MUSEUS, Mackenzie, São Paulo, 
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museu, sendo o museu um recuperador de informações. “conceituar o museu a 

partir de uma reflexão sobre o que é o objeto e o seu papel”56

Para Chagas os museus são redescobertos como arenas, espaços 

de conflitos, campos de tradições e contradições com vários significados, vozes e 

pontos de vista com diálogos e instrumentos de fazer pensar, questionar, refletir 

com o objetivo de mudar, inspirar e afetar. Tornar-se uma ferramenta ao serviço da 

sociedade com estímulo às novas produções.57

O museu se torna um espaço móvel de estudo, pesquisa e reflexão, 

conectando a instituição museal com a pulsante vida social, tendo compromisso de 

colocar o público diverso em contato com produções culturais diversificadas e 

plurais. Essa nova visão que entende museu distante de espaço neutro e apolítico 

que denominamos de interativo, pois, tem como finalidade maior o jogo dialético58.

Como afirma a museóloga Waldisa Russio Camargo Guarnieri59, a 

proposta é a “construída entre duas partes: o museu e a sociedade”, onde uma 

atua sobre a outra, uma implica na outra e uma intervém sobre a outra. As duas 

partes são dependentes entre si, os museus só existem porque existe o público e o 

público de museu só existe porque há museus, mas é complexo porque há de criar 

formas de diálogo e de participação por parte do público, formas de interação 

entendida como discussão e negociação das mensagens museológicas e da 

(re)construção dos discursos enunciados pelos museus e apropriados e 

(re)elaborados criativamente pelo público-visitante. Interação é encontro dos 

horizontes do museu e do público.  

Por meio do Decreto nº 4.805 de 12 de agosto de 2003, o Governo 

Federal aprovou a reestruturação do Ministério da Cultura - Minc - e uma das 

primeiras ações é a proposição de uma política nacional voltada para o setor 

museológico brasileiro. Após um longo e proveitoso debate com entidades 

vinculadas à Museologia, meio universitário, profissionais da área e secretarias 

estaduais e municipais de cultura, foi lançando no mês de maio de 2003, as bases 
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da política do governo federal para o setor, com a apresentação do caderno 

Política Nacional de Museus – Memória e Cidadania60

O objetivo da Política Nacional de Museu é 

promover a valorização, a preservação e a fruição do 

patrimônio cultural brasileiro, considerado como um dos 

dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 

desenvolvimento e da revitalização das instituições 

museológicas existentes e pelo fomento à criação de novos 

processos de produção e institucionalização de memórias 

constitutivas da diversidade social, ética e cultural do país61.

Com essa percepção a política nacional de museus tem o 

reconhecimento internacional.

Em 11 de maio de 2009 foi criado o Instituto Brasileiro de Museus – 

IBRAM, uma autarquia federal vinculada ao Minc, com a finalidade de coordenar as 

ações da Política Nacional de Museus, tendo como uma de suas metas principais a 

criação de unidades museológicas em municípios de pequeno porte, favelas, áreas 

quilombolas e indígenas, como parte da política de inclusão e acesso da população 

aos serviços e bens culturais do país62.

Na visão de Nascimento Junior,63 a Política Nacional de Museu tem 

em sua gênese um caráter democrático e participativo, rompendo com a lógica de 

barões e vassalos, ampliando os interlocutores, e continua recebendo diversas 

contribuições que chega de toda a parte para aperfeiçoar esse processo colocado 

em marcha ao longo dos anos. Afirmar que a instituição museal tem que 

sensibilizar cada vez mais a sociedade para a preservação da memória e para 

pensar os museus como ferramentas para todas as classes sociais, como 

instrumentos de mudança social e desenvolvimento.
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O então ministro da Cultura Gilberto Gil Moreira64 em suas palavras 

sobre a Política Nacional de Museus diz que “a contribuição de cada um foi a 

certeza da construção de um projeto criativo, multifacetado e consistente, na forma 

que o setor museológico requer, de maneira que os diferentes tipos de museus, em 

termos de tipologia, vinculação institucional e representatividade, pudessem ser 

abarcados” a Política Nacional de Museus portanto, tem em suas bases o reflexo 

de uma multiplicidade de vozes, uma vez que construída a várias mãos. 

Chagas65 está em consonância com a Política Nacional de Museus 

quando diz que museu é um lugar privilegiado de construção de memória, e uma 

das instâncias concretas de imediação, interação entre o sujeito e o objeto.

Na concepção da Política Nacional de Museus, os museus devem 

ser processos e estar a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, unidades 

de investigação e interpretação, de mapeamento, documentação e preservação 

cultural, de comunicação e exposição dos testemunhos do homem e da natureza, 

com o objetivo de propiciar a ampliação do campo das possibilidades de 

construção da identidade e a percepção crítica acerca da realidade cultural 

brasileira66

 Outra meta do governo federal foi a criação do Sistema Brasileiro 

de Museus – SBM, órgão responsável pela gestão da Política Nacional de Museus. 

Sua estrutura abrangente e democrática visa tornar o museu um instrumento 

legítimo de desenvolvimento do setor museológico brasileiro67. Esse 

estabelecimento cumpre a constituição de uma ampla e diversificada rede de 

parceiros que, somando esforços, contribuam para a valorização, a preservação e 

o gerenciamento do patrimônio cultural brasileiro sob a guarda dos museus, de 

modo a torná-los cada vez mais representativo da diversidade étnica e cultural do 

país68

Nos dias de hoje não podemos construir e refletir sobre qualquer 

instituição sem deixar de falar de globalização que é um processo que vêm se 

manifestando simultaneamente no campo social, econômico, político e cultural 
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Segundo Bresser Pereira69 que efetivou análises do ponto de vista 

econômico a globalização é um desafio, um fato histórico que decorre 

fundamentalmente da redução brutal do custo dos transportes e das comunicações 

neste últimos 50 anos. Com os países mais próximos, a concorrência aumentou 

enormemente acarretando o aumento da competição internacional em escala 

nunca vista. 

Segundo Ortiz70 que apresenta análise mais voltada para as 

questões culturais o mundo das últimas décadas transformou-se radicalmente e o 

indício da globalização tem avanço inegáveis. Os homens encontram-se 

interligados independente de suas vontades, somos todos cidadãos do mundo, 

mesmo quando não nos deslocamos, o que significa dizer que o mundo chegou até 

nós, penetrou no nosso cotidiano modificando nossos hábitos, nossos 

comportamentos, nossos valores. Para tanto é necessário distinguir, globalização 

de mundialização, seu sentido, função e conceitos fundamentais para 

compreensão geral do seu objeto.

Para Ortiz71 a globalização é um processo econômico e 

tecnológico, um fenômeno de natureza qualitativamente nova, ligado a produção 

distribuição e consumo para um mercado mundial, no qual as partes, antes 

internacionais se fundem agora numa mesma síntese: o mercado mundial.

No que se refere a mundialização Ortiz72 analisa que é específica 

da cultura, que pressupõe um desenvolvimento do processo tecnológico e 

econômico da globalização mas se preserva no seu interior. É necessário afastar a 

ideia de cultura como “reflexo da economia” ou da ordem material, pois o universo 

da cultura é em si, diverso, não existe, nem existira uma cultura global, mas sim um 

processo de mundialização. Um processo histórico no duplo sentido, da história 

incorporada, isto é, a história já feita, no presente e no futuro no qual o novo se 

insere e o velho longe de desaparecer, redefini-se. 
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No Brasil existem cerca de 2.106 instituições museológicas que 

apresentam uma grande diversidade, são museus de caráter nacional, regional e 

comunitário, públicos e particulares, históricos, artísticos, antropológicos e 

etnográficos, científicos, tecnológicos, museus de tudo e de todos73

Baseada em vários autores, hoje existe uma nova concepção de 

museu que não pode ser outra se não a da interatividade como vimos na exposição 

acima. Vale ainda salientar outras definições de museu interativo que segundo 

Chagas 74 são casas provocadoras de sonhos que influencia e sofre influências, 

local de interação entre sujeito e objeto e lugar de memória e agências 

privilegiadas de preservação. Espaços que constrói e reconstrói diálogos com as 

diferentes formas de leituras e interpretação da denominada cultura brasileira. 

Outra concepção de museu interativo é quando o museu possui 

três importantes parâmetros: o da pesquisa, da preservação e da comunicação. Do 

que se refere a pesquisa, a importância é a construção do conhecimento e assim 

alimenta a ação museológica. Em relação a preservação, segue um critério e inicia 

com a coleta, depois classifica e registra com o objetivo de conservar e finalmente 

sensibilizar o público. Enquanto a comunicação tem o objetivo de refletir, criar, 

expor e interagir conectado com a vida social. Estes parâmetros possibilitam a 

interação com diversos públicos através da elaboração de projetos sociais de 

relacionamento entre os museus e a pesquisa75.

Revendo Chagas76 museu é visto como espaço de estudo e 

reflexão como instrumento capaz de servir a sociedade, como instituição 

catalisadora e ao mesmo tempo resultante da conjugação de forças diversas, como 

âncora de identidade cultural

Segundo Nascimento Junior77 para que a sociedade se aproprie de 

suas múltiplas possibilidades, os museus aprofundam suas ações de comunicação, 

educação e pesquisa, que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento de novas 

ações de caráter inclusivo. Isso torna a instituição museu uma das mais complexas 
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criadas pelo ser humano, com diversas expressões em mais de uma centena de 

países.

 Hoje o mundo é cenário da história que funciona com a 

perspectiva de interação com os indivíduos, através da troca de informações e 

influências. É nessa perspectiva que o mundo interativo vive o fenômeno que 

ultrapassa as fronteiras do particular para atingir o global. 

A sociedade está mundializada em todos os seus aspectos, 

econômico, meio ambiente, esporte, propaganda, turismo, moda... e 

indiscutivelmente a cultura, com a comunicação entre as pessoas que convivem 

por meio de diálogos, tratos e contatos. Este fato implica que a sociedade nacional 

está dentro da sociedade global. 

Baseada nesse cenário é que propomos museu interativo como 

instituições inerentes à globalização. Museus inseridos no processo de 

mundialização, com papel de discutir ações e relações entre os membros de um 

grupo ou entre grupos de uma comunidade, uma relação compartilhada com novas 

relações, processo e estruturas que estão se transformando no dia a dia. É nesse 

processo de interação que os museus devem ser propostos, tanto na sua ideologia 

como na sua prática.

Neste contexto, Cury78 reflete sobre como as pessoas aprendem 

no museu e como os museus ensinam, associados aos processos cognitivos 

trazendo aos museus e as exposições a preocupação de prepará-las sob a ótica do 

público, oferecendo a oportunidade para um comportamento ativo cognitivo 

(intelectual e emotivo) na interação com a exposição.

Entretanto, devemos observar a maneira de exposição dos museus 

que segundo Cury79 conceber e montar uma exposição significa construir e 

oferecer uma experiência de qualidade para o público estando de acordo com o 

princípio da continuidade de interação. Pois a exposição é o local de encontro e 

relacionamento entre o que o museu quer apresentar e como deve apresentar 

visando um comportamento ativo do público e a sua subjetividade. 
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Na concepção de Cury80 as exposições são concebidas com vistas 

a experiência do público como meio e como transmissora de mensagens, 

entendendo a exposição como espaço de construção de valores, sendo o conteúdo 

dado pela informação científica e pela concepção de comunicação como interação. 

Para isso são necessárias equipes que provoquem uma atitude ativa no visitante 

como equipes interdisciplinares formadas por pesquisadores, educadores, 

designers e museólogos.

Os museus, no aspecto interativo, têm papel fundamental no 

processo de transformação da nova sociedade, pois pode assumir o papel de 

intervenção, ação, afetando e/ou influenciando o desenvolvimento, por ser 

construtor de conhecimento.

No nosso ponto de vista, museu interativo é também mediado por 

sistemas e programas tecnológicos que subsidiam a troca de informações e 

conhecimento, através da máquina, como novo e decisivo agente, numa rede 

virtual. Através das informações virtuais, o museu interativo fornece ao público uma 

viagem sensorial e subjetiva guarnecida de equipamentos que incluem filmes, fotos 

e audição de leituras, não ficando presa a objetos em um espaço de participação e 

produção de diversos públicos como escritores acadêmicos que permita a 

circulação de informações.

Portanto museu interativo é um espaço de encontro privilegiado 

com alta participação dos visitantes, pois, ao entrar em contato com o passado e o 

presente, possam pensar na construção do futuro e perceber a pluralidade social. 

O museu interativo facilita a conexão da antiga com a nova geração, visto que a 

sociedade sem história não tem perspectiva de futuro. 
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CAPÍTULO II 

RECIFE: POESIA E MODERNIDADE 

Para compreender a época que Clarice Lispector viveu em Recife, 

iremos mostrar a cidade e seus múltiplos cenários. Iniciaremos com a denominação 

da palavra Recife que resulta do acidente geográfico ao qual Bento Teixeira 

chamou “a cinta de pedra, inculta e viva, onde quebra Netuno a fúria esquiva” 

(Prosopopéia 1601). Sua designação é registrada pela primeira vez no Diário de 

Pero Lopes de Souza, que denomina o seu porto natural de Barra dos arrecifes 

(1532) e no chamado Foral de Olinda (1537), no qual o primeiro donatário, Duarte 

Coelho Pereira, nomeia-o Arrecife dos Navios81

Gravura 1: Istmo do Recife, s/d 

  Fonte: WWW.recife.pe.gov.br  Acesso dia 22 de junho de 2009 

A formação geográfica da cidade do Recife se assenta numa 

planície aluvional, provocada por grande volume de águas correntes dos rios e do 

mar – composta de ilhas, penínsulas, alagados e mangues, marcada em quase 

toda sua extensão por uma linha de arrecifes de arenito. Essa baixada aluvional 

era uma larga enseada onde desaguava o rio Capibaribe e foi paulatinamente 

aterrada pela ação conjunta de diversos fenômenos: rio, mar, vento e vegetação82.

As condições naturais do porto pela existência dos arrecifes e a 

calmaria de suas águas, possibilitaram o surgimento do assentamento de 
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pescadores, desenvolvendo atividades portuárias de mercadorias, principalmente 

do pau-brasil e da cana-de-açucar.. O bairro do Recife foi um dos poucos que não 

surgiu em conseqüência da fundação de um engenho e sim da produção deles 

todos83.

Para Rezende84, quem vê o Recife no presente se esquece do 

que se esconde na memória dos bairros e ruas antigas, cenários que cotêm 

lembranças que a modernidade não conseguiu apagar. 

A história das cidades está inscrita na sua paisagem e nas 

ruínas, no silêncio aparente das construções mais antigas e 

no murmurar das testemunhas que, não só viveram na 

cidade, mas quiseram conservá-la através dos seus escritos. 

Desde cedo escutamos histórias das origens do Recife e para 

isso é necessário situar-se no tempo, fazendo um breve desenho histórico do que 

foi o Recife a partir do século XVI. O Brasil foi ocupado pelos portugueses que 

vieram a procura de ganhos materiais, e a capitania de Pernambuco rica em Pau 

Brasil e produtora da preciosa mercadoria a cana de açúcar, despertou grande 

interesse nos exploradores.85 Recife, um povoado portuário, onde viviam 

pescadores, marinheiros e mercadores começa a se desenvolver a partir das suas 

atividades mercantis, porque seu porto era porta de saída da produção açucareira 

e de entrada de tantas outras mercadorias, chegando a ser o porto de maior 

movimento da America portuguesa. A simples povoação aos poucos vai se 

transformando, se expandindo através das atividades comerciais, tornando-se um 

núcleo urbano que estreitava seus laços com os hábitos do mundo europeu86.

Na analise feita por Gomes87 os holandeses no século XVII, em 

1630, invadem Pernambuco com interesse no açúcar e se instalam no vilarejo. 

Chega para governar a cidade o Conde Mauricio de Nassau, com pretensões de 

expandir o núcleo urbano e para isso trouxe com ele pessoas das mais diversas 
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edição, p. 68�
85 IDEM p. 22 
86 IDEM p. 27�
87�GOMES, Edvânia Tôrres Aguiar, RECORTES DE PAISAGENS NA CIDADE DO RECIFE Uma 
abordagem geográfica. Editora Massangana, Recife, 2007, p.72 



46�
�

�

áreas do saber: desenhista, pintores, arquitetos, médicos, cientistas... O vilarejo 

sofreu transformações, desde o comércio a obras de engenharia, sucessivos 

aterros de mangues e drenagem de alagados. Na arquitetura, projetos de 

urbanização e ampliação da cidade para outros espaços como a ilha de santo 

Antonio O Recife mostrava sinais de prosperidade com ares de cidade moderna, 

tornando-se a mais cosmopolita das cidades das Américas88

                              Gravura 2: Cidade Maurícia de Pieter Schenck, cerca de 1645 

Fonte: WWW.leomedeirosolinda.blogspot.com  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Para Almeida89 nesse mesmo período Recife torna-se palco de 

fusão, onde conviviam personagens diversos, que passavam pelo branco, negro, 

índio, mestiço, pelo católico, protestante ou judeu, pelo português, flamengo, 

africano, inglês ou alemão, plebeu, fidalgo ou cristão-novo, gente das mais diversas 

procedências, que deu origem à nossa diversidade Para Gomes90 o povo recifense 

sempre lutou pela sua liberdade e identidade, sempre perseguiu o ideal de 

nacionalidade, contra o autoritarismo do governo imperial e centralização dos 

impostos pelos dominadores.

O crescimento do Recife é visível no século XVIII, o porto 

mantinha sua importância e o comércio prosperava, atraindo a imigração de 

portugueses. Em 1709, a antiga povoação dos mareantes e pescadores foi elevada 

a Vila, Vila de Santo Antonio do Recife.  Eclode em 1710 a Guerra dos Mascates 

provocada pelos habitantes de Olinda, nobres e senhores de Engenhos, 
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abordagem geográfica. Editora Massangana, Recife, 2007, p.72 
90  REZENDE, Antonio Paulo O RECIFE Histórias de uma cidade. Coleção Malungo, Vol. VI, 2ª 
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inconformados com a emancipação e importância da Vila de Santo Antonio do 

Recife, invadiram a Vila. Culminou com a derrota dos Olindenses e a instalação 

definitiva da Vila de Santo Antonio. Nesse período, sucessivos aterros e pontes 

deram início às ligações do Recife com áreas afastadas do porto. Começa o 

crescimento dos arredores do centro urbano do Recife (sítios, pomares, hortas e 

roças)91.

            Gravura 3: Porto do Recife, s/d 

Fonte: Museu da cidade do Recife 

Ainda em 1800, século XIX, para Gomes92 período marcado pela 

extensão urbana da planície da cidade do Recife, foram construídas estradas para 

facilitar o acesso aos novos bairros: Apipucos, Monteiro, Aflitos, Caxangá, Casa 

Forte, Torre e Afogados regiões de engenhos de açúcar que se mudam para o 

interior dando espaço aos novos subúrbios. Com a abertura dos portos em 1808 às 

Nações amigas, período de ascensão e contato direto com o mercado europeu e 

com o resto do mundo tráz idéias democráticas e revolucionárias junto ao 

comércio. O plano do porto acena para a expansão do futuro bairro da Boa Vista 

com aterros dos rios e mangues com construção de residências, igrejas e sítios.  

Segundo Gomes93, era de modernização, com idéias liberais, são 

adotadas pelos administradores e população novas posturas sobre o espaço e 

normatização do solo urbano, no dizer de Foulcault um processo de 

disciplinamento. Dentre eles está a: proibição de calhas desaguando nas ruas; 

Impedimento de abertura de janelas e portas para fora com prejuízo para os 
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transeuntes; Proibição de criação de animais domésticos livremente; restrição de 

áreas de lavar roupas para além dos arcos; normatização das calçadas e fachadas 

com alinhamentos, larguras e alturas, evitando-se degraus e a obrigação de tapar 

buracos na rua com areia, osso queimado ou cal, pelos proprietários das casas em 

frente aos buracos.

Também no século XIX, a história do Recife está diretamente 

marcada pela luta política, a Revolução de 1817, a Confederação do Equador 

1824, e a Revolução Praieira em 1848 e a cidade vivia constantemente com lutas e 

rebeldias, não se subordinava ao poder central, desafiando as suas ordens, lutando 

pela sua autonomia94.

Conforme Rezende95 até hoje faz parte da memória do Recife a 

identidade heroica. As rebeliões tinham fortes relações com a modernidade, com o 

projeto que se ampliava e conquistava sobretudo na cultura ocidental. As 

mudanças não se davam apenas, nas idéias ou na liberdade política, também nos 

espaços urbanos, nos costumes sociais, quando a burguesia claramente dita suas 

regras, certamente mais sedutoras e sutis. Porém, a modernidade apresentava 

suas contradições entre o antigo e o moderno, existindo inúmeros contrapontos 

como a independência política com influências liberais, mas não havia acabado 

com a escravidão ou seja, confusão entre liberais e conservadores nas suas 

práticas e escolhas políticas 

Oficialmente, Recife é elevada a capital de Pernambuco em 1827 

e contava aproximadamente com 25.578 habitantes. Com o status de capital, 

apresenta grande dinamismo, com a comercialização do algodão e do açúcar. Os 

serviços urbanos: abastecimento d’água, coleta de lixo, esgotos, iluminação 

pública, drenagem e transportes eram arrematados por particulares (firmas 

inglesas e francesas) e a construção de pontes, estradas e edifícios públicos eram 

de competência dos órgãos públicos96
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Apesar das contradições, uma administração pública ficou 

gravada na memória da cidade, foi no governo do presidente da província de 

Pernambuco Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista, nos anos de 1837 a 

1844 que importou a idéia de modernidade. Apesar de conservador, inicia 

mudanças e tinha como modelo Paris, cidade emblemática do mundo ocidental, de 

onde exportou as idéias, os trabalhadores e os técnicos. Vieram profissionais de 

várias áreas, engenheiros, artistas, modistas, médicos, cozinheiros ...  A 

modernização mudou a paisagem e os hábitos da cidade.  Em meados do século 

XIX Recife era a terceira cidade do Brasil, concentrada em quatro bairros: Recife e 

Santo Antonio centralizados pelo comércio, São José e Boa Vista local de belas e 

grandes residências97.

A modernidade em Recife se apresenta carregada de 

ambigüidades, ao mesmo tempo que oferece segurança, oferece perigo, em que 

oferece confiança, oferece risco. É um período em que a cidade é acometida por 

mudanças onde a intercomunicação nos interage com diferentes partes do mundo, 

mas no entanto o desenvolvimento das forças de produção trouxeram melhoras na 

qualidade de vida da sociedade98. Os autores que debatem a modernidade 

sentiram a dimensão que teve essa mudança nas artes e na cultura no final do 

século XIX e no início do século XX. Entre esses autores Kumar99 define 

modernidade “como uma designação abrangente de todas as mudanças – 

intelectuais, sociais e políticas – que criaram o mundo moderno”.

Na opinião de Leitão100 a modernidade é descrita como ”um estilo, 

um costume de vida ou organização social”, surgido na Europa a partir do século 

XVII e que devido a sua influência veio a se tornar mundial. É um período histórico 

que ao mesmo tempo é passado e presente e extremamente importante para que 

possamos compreender os fenômenos sociais do nosso tempo. Ocorreram 

profundas transformações sociais, econômicas e políticas, sobretudo entre o início 

do século XIX até os dias de hoje. Entretanto, no século XX há tensões naturais 

decorrentes dos conflitos étnicos, religiosos e militares.
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Sentir a cidade. Evocar seu passado, partilhar do seu presente, 

sonhar com o seu futuro101. É com essa perspectiva que a cidade do Recife chega 

ao século XX com ideal de modernização, empreendedorismo e efervescências de 

idéias que partiram das elites como também do povo mais humilde, que dá vida 

cultural à cidade. Vida cultural que não pode ser única devido ao tamanho da 

riqueza e da multiplicidade na sua origem102

O modernismo, movimento representativo na década de vinte, 

época de ebulição permanente em que fluem eventos artísticos com várias 

representatividades desde o maracatu a Manuel Bandeira, de Gilberto Freyre a 

Mestre Salustiano. Recife história e cultura, em desigualdade e luta, diversidade e 

fusão, urbanismo e humanização, necessidades para uma etapa que dá seqüência 

à construção cotidiana da história103.

Falando em Recife, fala-se em um diálogo constante entre o 

passado e presente com uma importância fundamental para o conhecimento de 

sua historia que apesar de passar por transformações trazidas pela modernidade, 

há muita coisa que ainda resiste.

Segundo Rezende104 a cidade é na verdade: 

a grande moradia dos homens, ponto de encontro e 

desencontro dos seus desejos, cenário principal dos tempos 

modernos. O Recife tem sua singularidade, experiências 

históricas, que lhe dão uma identidade, que o fazem diferente.      

No início do século XX, o mundo passa por uma crise econômica 

que interfere diretamente nas colônias que viviam voltadas para o mercado externo 

causando grande impacto. As colônias são obrigadas a substituírem as 

importações e voltarem sua economia para os setores de subsistência. Essa 

situação atinge fortemente o Recife, pois sua economia era praticamente voltada 

para o mercado externo. Por volta de 1904, inicia as obras de “modernização” e 
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editora LTDA, Recife, 2000, p. 18 
102 ALMEIDA, Magdalena. Apud. REZENDE, Antonio Paulo O RECIFE Histórias de uma cidade. 
Coleção Malungo, Vol. VI, 2ª edição, p.10  
103 IDEM p.11 
104 REZENDE, Antonio Paulo O RECIFE Histórias de uma cidade. Coleção Malungo, Vol. VI, 2ª 
edição, p. 18 



51�
�

�

reforma dos bairros da Boa Vista e Santo Antonio com alargamento e calçamento 

de ruas, reforma de praças, e melhoramento da iluminação a gás105. Tem inicio em 

1909 as reformas do bairro do Recife, com o melhoramento e remodelação do 

porto, construindo o Molhe e o Quebra-mar. O bairro assume outro aspecto, com 

demolições de ruas e edifícios, e abertura das ruas Marquês de Olinda e Rio 

Branco, com o objetivo de ligar a zona portuária à metrópole. Nesse período é 

inaugurado o sistema de bonde elétrico e serviço de pronto-socorro106

Acerca da Modernidade, especificamente em Recife analisamos o 

trabalho de Antonio Paulo Rezende que estuda de que forma a sociedade recifense 

representava o novo e o velho, o moderno e o antigo nas décadas de vinte e trinta 

representado nas fotografias que seguem. 

                               Fotografia 01: Aranha céu na Praça da Independência dos anos de 1920 

             Fonte: WWW.skyscrapercity.com� Acesso dia 22 de junho de 2009 
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                       Fotografia 02: Bonde na Praça da Independência – 1930 

                

                Fonte: WWW.skyscrapercity.com  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Nas duas primeiras décadas do século XX, as experiências de 

modernização foram importantes porque estavam sintonizadas com as mudanças 

que ocorreriam devido a expansão do capitalismo. Em 1904 o então prefeito 

Eduardo Martins, tomou medidas disciplinadoras, como a coleta de lixo, porém não 

agradou a população. O governador, Dantas Barreto na década de 10, trouxe 

propostas de modernização para Administração do Estado, uma reorganização do 

núcleo de poder dominante, buscou articulações com os trabalhadores urbanos e 

adotou um discurso salvacionista.Também destacou o plano de obras para a 

estrutura urbana do Recife107

Recife na década de 20 tinha importante destaque na região, um 

setor de serviços significativo, desenhos urbanos diferenciados, mas também de 

lutas por causa das crises conseqüentes da economia agroindustrial açucareira.  

Nesta época a população teve um crescimento significativo que passou dos 113 mil 

habitantes para aproximadamente 239 mil. Vários debates ocorreram sobre a 

modernização, a reorganização dos serviços públicos de higiene e saúde 

comandada por Amaury de Medeiros e as reformas urbanas que teve seu ápice no 

governo de Sérgio Loreto (1922 – 1926) que tinha como palavra de ordem 

“urbanizar, civilizar e modernizar”. O maior incentivo foi na construção de casas 

populares para a erradicação dos mocambos, além dos aterros dos mangues, a 
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ampliação dos serviços de luz elétrica, abertura de ruas e avenidas. A cidade se 

expandia para outras áreas, mas surge algumas polêmicas no processo de 

urbanização da praia de Boa Viagem, porém seguia modelos externos, 

remodelando o cenário urbano108.

                    Fotografia 03: Hidroavião aterrissado no Marco Zero - 1922 

              Fonte: WWW.adufepe.com.br��Acesso dia 22 de junho de 2009 

Entretanto, a formação das cidades no seu processo de 

modernização, não são totalmente civilizatórios, também expressam conflitos que 

se desenvolvem no seu cotidiano, acarretando luta dos desfavorecidos por 

melhores condições de vida e trabalho.

A modernização não estava restrita somente com as reformas 

urbanas, mas nas inquietações dos intelectuais com a repercussão da Semana de 

Arte Moderna realizada em São Paulo no ano de 1922, evento que tinha por 

objetivo a renovação da linguagem desprovida de regras na poesia, na música e na 

pintura, na busca da experimentação, na liberdade de criação e na ruptura com o 

passado. Na verdade a Semana de Arte Moderna não foi mais do que uma 

efervescência de novas idéias libertadoras, nacionalista em busca de sua própria 

identidade e de uma nova maneira de expressão109.

Apesar do movimento modernista em São Paulo ser o ícone do 

levante artístico e cultural, outras manifestações e formas de expressão 
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apareceram pelo Brasil. Os intelectuais de Pernambuco, um dos mais tradicionais 

pólos culturais do país, já apresentavam fortes características da modernidade 

anos antes de estourar o movimento em São Paulo. Foram diversas áreas que os 

modernistas pernambucanos atuaram. Na arquitetura com Luis Nunes e sua equipe 

caracterizada com a ausência de ornatos e da racionalização em prol do funcional; 

no cinema representado pelo “Ciclo do Recife” com produções de cineastas como 

J. Soares, Ary Severo e Edson Chagas com enredo e narrativa com complexidade; 

na fotografia onde Recife é o segundo pólo do Brasil; na literatura com o livro de 

poemas EU de Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira como o melhor poeta de sua 

geração e Gilberto Freyre com suas idéias renovadoras para a sociologia, marcada 

pela polêmica; nas artes plásticas com pintores como Vicente do Rego Monteiro, 

Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres com a temática que explorava o regionalismo e 

no paisagismo de Burle Marx que começou a pensar nas praças e jardins como 

espaço com significado estético, cultural e social110.

Temos que destacar a literatura de Gilberto Freyre, pois deu 

entusiasmo ao debate intelectual da época tendo sua obra o inegável valor para se 

entender a formação da sociedade brasileira. Na década de vinte, antes de 

escrever suas obras mais destacadas como Casa-Grande & Senzala, Sobrados e 

Mucambos, Região e tradição, caminhava por situações de provocação não se 

juntando com outros intelectuais que se encantavam, mas sem criticar a 

modernidade. Colocava limites e censuras aos projetos de modernização, 

enfatizando o valor das tradições, alimentando o saudosismo dos velhos tempos do 

Recife, mas a seu modo dizia-se modernista. Em 1926 Freyre lança o manifesto 

regionalista com o sentido inverso ao de 1922, movimento que não exalta a 

inovação da cultura brasileira em relação ao exterior, mas que ao contrário, 

preservaria a tradição geral e especificamente a de uma região economicamente 

atrasada. Desenvolve basicamente dois temas interligados: a defesa da região 

como unidade de organização nacional e a conservação dos valores regionais e 

tradicionais do Brasil em geral e do nordeste em particular111.
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Essa denúncia de Gilberto Freyre112 está em todos os campos, na 

arquitetura quando coloca que “num Recife que vai todo virando confeitaria ... onde 

o que se quer é o arrebicado; o açucarado; o confitado” no mobiliário onde as 

cadeiras muito mal dizem ‘bom dia’, não convidam ninguém a sentar. E onde é 

mais forte no urbanismo denunciando a destruição das vielas, das praças, dos 

edifícios que caracterizam o Recife.

Hoje para recolher uma impressão, mesmo fortuita, do velho 

Recife é preciso ir aos dois ou três becos quase mouriscos 

que ainda nos restam, ao pé das insolentes avenidas novas 

(...) o pitoresco está a desaparecer tão depressa do Recife 

que já se pode falar dele como de um moribundo. É pena. 

Porque no pitoresco local está o caráter da cidade: quando 

ele morre é sinal de estarem a morrer valores morais sérios 

E o paladar? Que segundo Freyre vai-se desnacionalizando “há 

um perigo num paladar desnacionalizado. O paladar é talvez o último reduto do 

espírito nacional; quando ele se desnacionaliza está desnacionalizado tudo o 

mais”. E nos transportes “para viajar nos elétricos do Recife é quase indispensável 

ser acrobata de circo ou ter as pernas numa Companhia de Seguros”113. O mesmo 

acontece com as regras de convivência e com a educação. Na opinião de Freyre o 

que passa pela alfândega, demasiada generosa face às estrangeirices, não é o 

moderno mas a modernice, que entra não através da boa arte, da literatura de bom 

nível, mas via formas equivocadas  como o cinema114

Entra em cena Joaquim Inojosa115 representando o contraponto 

do discurso de Gilberto Freyre, que sem dúvida incorporou ao discurso de 1922 e 

se denomina como o mais fiel representante no Nordeste. Suas polêmicas ficaram 

famosas e através da imprensa recifense conquistou mais adeptos divulgando sua 

trajetória e as discussões com seus opositores. Com isso deixou amplos registros 

em três volumes, fartamente documentados, com o titulo O movimento modernista 
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em Pernambuco. Como tinha acesso fácil a imprensa local, fundou a revista 

Mauricéa. Teve como companheiro de suas idéias o poeta Augusto Costa 

Apesar de todas as discussões sobre a modernidade entre 

Gilberto Freyre e Joaquim Inojosa, essas discussões não abrangiam a maioria da 

população, as idéias eram restritas as elites intelectuais e políticas. Porém no 

cotidiano da cidade o processo de modernização já se fazia presente em algumas 

áreas como os serviços públicos, os costumes que mexiam com as tradições, 

através dos jornais e das revistas. Havia um diálogo entre o moderno e o 

tradicional com seus signos e projetos116.

Embora prevalecesse na política o interesse dos grandes 

proprietários da agroindústria açucareira, formava-se uma camada média da 

sociedade que tinha um papel importante na discussão intelectual da época com 

participação na imprensa.  Era significativa a quantidade de jornais e revistas que 

circularam na época, com destaque dos jornais para A Província, Diário de 

Pernambuco fundado em 1825, o mais antigo em circulação da America Latina, 

Jornal do Comércio fundado em 1919 que dizia-se defensor dos interesses das 

classes conservadoras e via-se como instrumento para promoção do progresso, 

Jornal Pequeno e Jornal do Recife. Em relação as revista se destacam a Mauricéa, 

A Pilhéria, Revista do Norte, Revista da Raça e Revista de Pernambuco. 

Divulgavam as novas que circulavam pela cidade como também anúncios que 

mostravam a preocupação com a saúde da população117.

 Podemos enfatizar a revista A Pilhéria fundada em 1921 durando 

até 1931 por ter se destacado como um semanário moderno, cheio de poesias, 

matérias sobre cinema e arte, imagens e propagandas com cerca de duas páginas 

onde o mais importante era retratar os acontecimentos da semana com humor, 

fazendo uma pilhéria, sem contudo esquecer o lado político118

Enfatizando na década de vinte o ciclo de cinema no Recife por 

se destacar na cinematográfica nacional, Recife era conhecida como a Hollywood 
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brasileira. Através da produção da Aurora-Filme, Edson Chagas e Gentil Roiz 

chegaram a produzir 13 filmes no período de oito anos entre os anos de 1923 – 

1931, destacando como clássicos A filha do advogado e Aitaré da praia entre 

outros. Os produtores contaram com o entusiasmo do proprietário do cine Royal 

Joaquim Matos, que fazia de cada exibição uma verdadeira festa119.

O cinema em Recife foi tão expressivo nos anos de vinte e trinta, 

que o mercado de distribuição cresce rapidamente e as salas de exibição se 

multiplicam por toda parte, tanto no centro da cidade como nos bairros. Salas com 

arquitetura expressiva, volumes puros, sem ornamentação historicista, letreiros 

luminosos, sinônimo de modernidade e progresso. Destacam-se o Cosmorama na 

Rua da Imperatriz, o Teatroscópio na Rua Rosa e Silva nº 61, o Pathé na Rua 

Barão da Vitoria nº 45 com 320 lugares os Carlos Gomes e Cine Palace no bairro 

da Várzea, o Cine Glória na Rua Direita nº127, o Royal na Rua Nova, o Cine-

Teatro Helvética na Rua da Imperatriz, o Politeama, o Moderno, o Teatro do 

Parque na rua do Hospício nº81 que em 1921 tambem funciona como cinema e o 

Santa Isabel como o mais luxuoso da região120.

                   Fotografia 04: Cine Moderno inaugurado em 

                   1913 como teatro e em 1915 passou a ser 

Teatro e cinema   Fotografia 05: Cine Glória                       

       

                      Fonte: Jornal do Comércio em 26/09/1996    Fonte: WWW.docomomo.org.br 
                                                                                             Fotografado por Isabella Trindade 

Algumas transformações que ocorreram nos serviços urbanos e 

que colaboraram com a modernização da cidade tiveram sua inauguração ainda no 

������������������������������������������������������������
119 WWW.encontro2008.rj.anpuh.org XIII Encontro de Historia Anpuh – Rio. Acesso dia 23 de junho 
de 2009 
120 WWW.docomomo.org.br Acesso dia 02 de junho de 2009. 



58�
�

�

século XIX como a estrada de ferro Recife-Olinda-Beberibe, serviços telegráficos e 

serviço telefônico manual. No inicio do século XX inaugura o serviço de bondes 

elétricos, nova rede de esgoto, inauguração do trafego aéreo Recife-Rio-Buenos 

Aires, entre outros121. Essas mudanças não transformavam as relações entre o 

público e o privado que ao mesmo tempo que causa impactos causa admiração e 

receio.

As diversões em Recife eram variadas, os teatros traziam artistas 

famosos e entre eles a companhia de Lea Candidni e a Companhia Velasco de 

teatro de revista espanhola, famosas na época. Com a inauguração da Rádio 

Clube em 1924 localizada na Rua da Aurora teve como seus primeiros anunciantes 

o Café São Paulo, a Fratelli Vita, fabrica de refrigerantes, a Telefunken e a Philips 

do Brasil. cada anunciante pagava 30 mil reis por mês e era só o suficiente para 

financiar o pagamento de dois funcionários o servente e o locutor122.

O carnaval, festa popular, onde todos se misturavam que agitava 

o Recife desde as décadas de vinte e trinta com diversas sociedades 

carnavalescas e recreativas, entre elas dois clubes se destacavam o Clube 

Internacional do Recife e o Clube Português do Recife. O carnaval de rua 

realizava-se nas ruas da Concórdia, Imperatriz e Nova com desfiles de mascarados 

e com o advento do automóvel trouxe um desfile diferente: o corso. Os veículos 

eram ornamentados e os rapazes e moças desfilavam cantando marchas da 

época, acompanhadas de fanfaras e jogavam um nos outros água e talco. Nos 

anos trinta, surgiram as batucadas antecessoras das escolas de samba 

pernambucanos. Destacam-se a Gigante do Samba, Galeria do ritmo e Batutas de 

São José entre outras que perduram até hoje123.

Um acontecimento marcante nos anos vinte foram algumas 

greves de operários com participação efetiva dos trabalhadores da Gret Western 

(companhia ferroviária) paralisando atividades e criando confrontos. As greves 

mostravam a insatisfação com as condições de vida e contra a proposta tributária 

do governo. Em 1922 fundava-se o Partido Comunista e Recife teve uma atuação 
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intensa, aspecto importante da história da cidade com luta social nas ruas. O 

discurso da modernização alcança e aprofunda a dimensão da cidadania, 

reivindicando uma sociedade mais justa124.

Nas artes plásticas aconteceram vários fatos como o I Salão 

Pernambucano de Belas Artes no dia 03 de maio de 1929, liderado pelo pintor  

Mario Nunes no Teatro de Santa Isabel. Logo depois acontece outras exposições 

destacando a do pintor Murilo La Greca e em 1932 inaugurou a Escola de Belas 

Artes incentivando as artes plásticas em Recife125

Chegamos aos anos 30, a cidade crescia, mas não tinha estrutura 

adequada para seus habitantes. Nas áreas ribeirinhas moravam cidadãos que 

como toda cidade moderna passavam por dificuldades e contradições sociais como 

bem disse Castro126. Homens arrastando-se, acachapando-se como os 

caranguejos para poderem sobreviver. “Parados como os caranguejos na beira da 

água ou caminhando para trás como caminham os caranguejos” Recife feita de 

alagados, nos mangues do Capibaribe nos bairros miseráveis da cidade: Afogados, 

Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite etc. A lama dos mangues do Recife, fervilhando 

de caranguejos e povoada de seres humanos “feitos de carne de caranguejos, 

pensando e sentindo como caranguejos”. Alimentados desde a infância com caldo 

de caranguejo: este leite de lama. Seres humanos que se faziam assim, irmãos de 

leite dos caranguejos. Aprendiam a engatinhar e a andar com os caranguejos da 

lama e que depois de terem bebido na infância este leite de lama, de se terem 

enlambuzado com o caldo grosso de lama dos mangues, de se terem impregnado 

do seu cheiro de terra poder de maresia, nunca mais se podiam libertar desta 

crosta de lama que os tornavam tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos 

com as suas duras carapaças também enlambuzados de lama.  Recife com sua 

miséria acumulada, empastada em grupo de ilhas que flutuam sonolentas, entre os 

braços dos dois rios: o Capibaribe e o Beberibe. 

No início dos anos trinta um golpe armado, resultado das 

dissidências entre as elites dirigentes do país, denominada de Revolução de 30. 
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Foi um movimento que trouxe redefinições no poder central e resultou com o 

comando político de Getulio Vargas. Um fato marcante aconteceu aqui em Recife, 

o assassinato de João Pessoa, candidato derrotado à vice-presidência da 

República. Porém, o movimento não trouxe mudanças estruturais e o povo 

insatisfeito foi para a rua mostrar suas insatisfações onde tornaram-se palco de 

conflitos causando incêndio de residências e estabelecimentos comerciais. Neste 

período foi nomeado um interventor, Carlos de Lima Cavalcanti pertencente às 

oligarquias locais com a difícil tarefa de situar-se politicamente entre os que 

exigiam reformas e os conservadores127 O seu discurso de modernização era o de 

criar em Recife um dos principais pólos arquitetônicos modernos do país e em 

1934 através de projetos e obras de equipamentos públicos, inicia várias obras que 

vão de açougues populares, escolas, mercados e hospitais de grande porte128.

Costurando alianças, Getulio Vargas em seus discursos afirmava 

que a questão social não era mais caso de polícia e que o Brasil precisava 

modernizar-se economicamente. Travando uma luta política os integralistas e os 

comunistas queriam ampliar suas influências e participar do poder político e Recife 

também era palco dessas disputas. Em 1937 com a criação do Estado Novo, após 

um golpe dado por Getulio Vargas que findou numa constituição centralizadora, 

estabelecendo a ditadura. Em Pernambuco foi nomeado o interventor Agamenon 

Magalhães e suas ações foram ditatoriais como o controle do movimento sindical, 

perseguiu os cultos afro-brasileiros, fundou dois jornais para difundir suas idéias 

persuadiu os meios de comunicação e de produção cultural com a finalidade de 

controlar seus governados. O Estado Novo com o apoio da Ação católica tomam 

atitudes ditas sociais como a erradicação dos mocambos, a criação da Escola de 

Serviço Social. Nomeou para prefeito Antonio Novaes Filho ligado às oligarquias da 

cana-de-açucar, tinha projeto de modernização, a pavimentação e construção de 

grandes avenidas com, o inicio da avenida Dantas Barreto, porém demolindo 

edificações coloniais como a Igreja de Nossa Senhora do Paraíso e o Hospital João 
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de Deus para dar lugar a novas construções inspiradas no neoclassicismo francês, 

como o Parque 13 de Maio e a substituição da iluminação a gás por elétrica129.

Mesmo passando por esse momento difícil, Recife virou festa, as 

19h28 do dia 22 de maio de 1930 com a chegada do dirigível alemão Graf Zeppelin 

vindo de Sevilha na Espanha.  Após evoluções sobre a cidade, atracou na torre do 

campo de Jiquiá e foi recebido por uma multidão superior a 15 mil pessoas, atraída 

pela nova maravilha do século130

                                 Fotografia 06: Graf Zepellin 1930

               Fonte: WWW.skyscrapercity.com   Acesso dia 22 de junho de 2009 

Neste período Recife já contava com claros sinais de 

modernização, pois já possuía 1.148 empresas nos mais variados ramos: bebidas, 

moveis, óleos, massas, cigarros, entre outros, além de possuir uma industria têxtil 

de grande expressão com 5.453 operários. Outro fator determinante é referente à 

habitação com 23.210 mocambos e 23.869 prédios, com a população que variava 

em torno de 238 mil em 1920 e 348 mil em 1940, independente da mortalidade 

infantil a população crescia alimentada pelas imigrações, principalmente dos que 

vinham do interior devido as dificuldades do campo e pelos encantados com a 

metrópole131.
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  Fotografia 07: Bairro da Boa Vista, vista aérea tirada do Zepellin – 1930 

       Fonte: WWW.skyscrapercity.com  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Fotografia 08: Av. Marquês de Olinda, 1930 

       Fonte: WWW.skyscrapercity.com  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Mesmo com todos os contrates, o Recife também se apresentava 

encantadora, com sua fisionomia tropical, com suas belas praias e coqueiros, com 

serviço de saneamento e abastecimento de água. O Recife desenvolveu-se de 

acordo com um plano racional e moderno, traçado por exigências urbanísticas132. A 

cidade possuía bons hotéis, restaurantes, bares, cafés e cabarés que animavam a 

vida social, possuía belas praças onde se poderia sentar para ler os jornais da 

época, além de pontos históricos com suas belas igrejas, também com lazeres 

modernos como os cinemas e os teatros e os movimentados clubes. Mostraremos 
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esse lado de desenvolvimento apresentando algumas edificações e 

acontecimentos culturais que se destacaram e marcaram época, muitos até hoje 

fazem parte do cotidiano da cidade.

Iniciaremos com o porto, pois dele é que surge a cidade, o mais 

importante e aparelhado centro comercial do Nordeste tem a concessão do 

governo estadual que deu prosseguimento às obras de implementação, 

construindo armazéns, galpões e prolongando o cais.  As obras do porto em 1924, 

fez com que o Recife passasse por uma grande reforma urbana. Seculares prédios 

do seu bairro portuário, testemunhos do crescimento do velho burgo desde os 

primeiros anos da colonização, vieram ceder lugar as novas avenidas como a 

Alfredo Lisboa, Rio Branco, Marquês de Olinda e Barbosa Lima133

No serviço de hotelaria destacamos o Hotel Central, fundado em 

1931, de propriedade de Domingos Magalhães era o melhor da cidade do Recife 

localizado na Rua Manoel Borba no bairro Boa Vista. Imponente, destacava-se na 

paisagem pelo seu tamanho com sete andares, foi um dos primeiros arranha-céus 

da cidade. Hospedou pessoas ilustres como Getulio Vargas, Carmem Miranda e o 

cineasta americano Orson Welles. Na época foi palco de festas da alta sociedade 

recifense, no sétimo andar, onde funcionava seu restaurante. Seu glamour é devido 

a estrutura do prédio, nos azulejos portugueses, nos movéis e no elevador 

panorâmico. O hotel é tombado pela prefeitura do Recife. 

                                                     Fotografia 09: Hotel Central 

                                           Fonte: Almanaque Recifense 2006, s/p 
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Outro espaço de laser que se destacou foi a Casa de banhos que 

ficava nos arrecifes, construída pelo Senhor Carlos José de Medeiros, ponto de 

encontro da sociedade recifense para tomar banho salgado numa piscina natural. 

Consistia numa edificação de madeira, onde funcionava um bar e restaurante. 

Tudo era luxo, da louça inglesa personalizada, até o cardápio primoroso. 

Freqüentada pela sociedade da época se destacava pelas festas e bailes 

carnavalescos que eram ali realizados. Último proprietário foi o inglês Sidney 

Rhodes, foi incendiado134

                          Fotografia 10: Casa de Banhos, s/d 

                              Fonte: WWW.skyscrapercity.com Acesso dia 22 de junho de 2009 

A Ponte giratória construida por ocasião da modernização do porto 

do Recife, cujas obras ficaram a cargo da “Societé de Consttruction Du Port de 

Pernambuco”. Era uma ponte rodo-ferroviária de vão central giratória na 

embocadura do Capibaribe/Beberibe, que juntos deságuam na bacia do porto. Foi   

inaugurada em 05 de dezembro de 1923, servindo à cidade até a década de 1970. 

A razão de sua construção deveu-se a necessidade de atender a passagem das 

embarcações veleiras, que aportavam no cais do Abacaxi, em Santa Rita e no cais 

do Colégio, atual praça dezessete. As pontes destinadas a esse tipo de função, 

geralmente são de altura compatível com a de contrapeso. A nossa Giratória era de 

baixa altura, para permitir o trafego de trens e girava sua seção central. Para evitar 

acidentes, antes da ponte girar, soava uma sirene e em seguida suas cabeceiras 

eram fechadas135. Com o tempo a ponte, que se destinava à passagem de trens, 
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caminhões e pedestres foi se deteriorando e tornando-se incapaz ao crescente 

fluxo de trânsito, foi desmontada e em seu lugar construída uma outra. Com a 

desativação da ponte giratória, ficaram desativados tanto o cais do Colégio, como o 

de Santa Rita que foi aterrada136.

      Fotografia 11: Ponte Giratória,s/d 

          Fonte: WWW.adufepe.com.br  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Em terras do Engenho Poeta, encontra-se instalado o Caxangá 

Golf & Country Club, um clube de ingleses fundado em 07 de outubro de 1928 sob 

a denominação de The Pernambuco Golf Club, os seus associados dispõem de 

campos de golf, hipismo, tiro ao alvo, piscinas e quadras de tênis137

O Parque do Derby, área urbanizada na administração do 

governador Sergio Loreto (1922 – 1926), revela-se um dos mais hospitaleiros 

parques da cidade. Com a dragagem e o aterro dos manguezais, esta área foi 

totalmente urbanizada em 1924, dando início ao moderno bairro no qual foram 

surgindo suntuosos palacetes e a faculdade de Medicina, inaugurada em 21 de 

abril de1927, em prédio neocolonial projetado pelo arquiteto Giácomo Palumbo138
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Na rua Benfica se estabeleceram os solares residenciais das  

famílias mais importantes da Província. Em 1933 no nº 150, um solar com colunas 

e portão encimadas por dois leões em louça amarela, funcionou a escola de 

Arquitetura e Artes, que serviu de embrião à escola de Arquitetura e Urbanismo139.

A Avenida Boa Viagem, inaugurada no governo de Sergio Loreto, 

em 20 de outubro de 1924, nela instalou-se uma linha de bondes da Pernambuco 

Tramways não deixou de ter a praia de areia branca, enfeitada de coqueiros e a 

vegetação rasteira do nosso litoral, onde repousam jangadas com suas velas ao 

vento depois de um dia de trabalho. Na altura do nº 500 encontraremos a praça de 

Boa Viagem, com sua igreja em estilo barroco, local onde teve inicio a povoação 

que deu origem ao simpático balneário.

Fotografia 12: Av. Boa viagem – 1932 

                                  Fonte: WWW.recife.pe.gov.br  Acesso dia 22 de junho de 2009 

Na Praça da Republica, o Palácio da Justiça (1930) estilo eclético, 

ostentando em sua fachada quatro imponentes colunas, com capitéis coríntios, e 

um conjunto de estátuas esculpidas por Bibiano Silva, de um lado simbolizando a 

Justiça e do outro a Lei, no interior, visualizaremos conjunto de vitrais de autoria de 

Heinrich Moser140.

O Teatro de Santa Isabel era palco de intensos debates políticos 

ao mesmo tempo em que divulgava o lirismo de companhias européias e a 

produção de artistas da terra, enquanto a imprensa, dinâmica e representativa, 

registrava para a prosperidade as idéias que predominavam em meados do 
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século141.  No dia 30 de Julho de 1930, a Orquestra Sinfônica de Concertos 

Populares do Recife, fundada pelo maestro Vicente Fittipalde, teve sua primeira 

apresentação. 

Destaca-se a Livraria Imperatriz, fundada em 1930 na Rua da 

Imperatriz nº 17, torna-se importante centro de divulgação cultural em Recife. 

  Fotografia 13: Rua da Imperatriz Tereza Cristina, década de 20 

                    

  Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.77, 2008 

O Recife era um sonho vendia-se a cidade como uma mercadoria, 

já naqueles tempos, seus contrastes tornavam-se invisíveis escondendo seus 

mocambos e o árduo cotidiano da maior parte da sua população. A modernização 

do Recife, no século XX, como nos mostrou Antonio Paulo, nas tensões típicas de 

um centro urbano de origem colonial, entre as marcas do passado e a imposição 

dos tempos presentes, definiu-se a modernização. É importante destacar que a 

modernização sofreu influência benéfica da passagem do engenho de açúcar para 

a usina, da criação de novos mecanismos de gestão da esfera pública e da 

participação social, dentro de um contexto de insatisfação social crescente pelas 

mobilizações sociais e pelas greves populares, que marcaram a vida dos 

recifenses.
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                        Fotografia 14: Bonde elétrico fechado 1939 

       Fonte: WWW.adufepe.com.br Acesso dia 22 de junho de 2009 

       Fotografia 15: Av. Guararapes 1939 

                           

                              Fonte: WWW.adufepe.com.br Acesso dia 22 de junho de 2009 

Todo esse cenário foi criado com a intenção de situar Clarice 

Lispector em Recife na época em que ela residiu nos anos vinte a trinta, época de 

grandes transformações culturais, políticas e estruturais.
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CAPITULO III 

TALENTOS E ENCANTOS DE CLARICE LISPECTOR 

Falar de Clarice Lispector é falar em literatura viva, é constatar que 

sua escrita ultrapassou décadas, não envelheceu e muito menos morreu. Pois, 

essa magnífica escritora, contista e poetisa quebrou paradigmas que fez de sua 

literatura, imortal. Suas obras são pesquisadas em diversos locais como: arquivos 

públicos e privados, bibliotecas, jornais, livros, sites e no orkut. 

Fotografia 16: Clarice Lispector 

Fonte: Http://baudeimagens.multiply.com/photos/album/1#45
                                Acesso dia 25 de junho de 2009 

Para Colasanti142, essa quebra de paradigma produziu uma poética 

que lhe é própria. É como desenhar uma arquitetura textual na qual as obras se 

destacam e se enlaçam com rara sabedoria. As narrativas de Clarice sublinham a 

precariedade e o nomadismo da consciência e da existência, entre as alegrias e as 

agonias de ser. Cada palavra ou frase origina-se em camadas tão funda do ser, 

mais do que testemunho, a própria vontade de vida. Desde cedo Clarice recusou a 

escravidão dos gêneros, escrevia sem se preocupar com as regras, elaborava o 

pensamento através de fragmentos, só depois montava o texto. Tanto que seus 
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textos podem ser desmontados, desfeitos em pedaços, até mesmo diferentes dos 

fragmentos originais, sem que perca sua intensidade.  

Essa maneira de escrever de Clarice foi que deixou nas pessoas o 

gosto pela sua arte, durante anos. Isso fica claro quando em 2007, relembrando os 

trinta anos de seu falecimento as pessoas não a esqueceram e várias 

manifestações ocorreram para celebrar a sua memória. Em Recife, em dezembro, 

mês da sua morte, foi elaborada a semana “Para Amar Clarice” com eventos 

diversos, entre eles uma exposição intitulada O Recife de Clarice. Essa exposição 

teve como patrocinadora a ONG Nave Cultural e como curadora Ivana Moura e 

teve por objetivo celebrar a memória da escritora nesses trinta anos de ausência143.

Nesse mesmo evento foi lançado um vídeo dirigido pelo jornalista 

Thiago Marinho que tem como conteúdo a leitura de trechos das obras da escritora 

feitas por artistas, produtores culturais e pessoas ligadas a cultura de 

Pernambuco144

Assim como em Recife, houve em São Paulo no Museu da Língua 

Portuguesa uma exposição de nome “Clarice Lispector – A hora da estrela” 

também para lembrar os trinta anos de sua morte. Realizou-se no período de 24 de 

abril a 02 de setembro de 2007 e teve curadoria de Julia Peregrino e Ferreira 

Gullar145.

  Fotografia 17: Painel em exposição, no museu da Língua Portuguesa em São Paulo, 2007

    Fonte: Http://baudeimagens.multiply.com/photos/album/1#45  Acesso dia 25 de junho de 2009 

������������������������������������������������������������
143 HTTP://blognave-ce.blogspot.com Acesso dia 08 de junho de 2009 
144 IDEM Acesso dia 08 de junho de 2009 
145 WWW.g1.globo.com Acesso di 09 de junho de 2009 



71�
�

�

Podemos observar que Clarice sempre se encontra na memória 

das pessoas pois, em 2008 no Festival Audio Visual do Recife – Cine PE XII edição 

o curta metragem “O Triunfo” conto adaptado com direção de Georgia Alves 

ganhou prêmio de melhor filme e Menção honrosa pela direção. Esse mesmo curta 

metragem ganha a Menção Honrosa do Sindicine – Sindicato dos trabalhadores do 

audiovisual de São Paulo, Prêmio Assembléia Legislativa de Pernambuco e 

primeiro colocado no concurso Para Amar Clarice, promovido pela Nave de 

Cultura, terceiro lugar na mostra Competitiva de Vídeo do Recife além da versão 

em francês pela Aliança Francesa, na voz do diretor Jean Victor Martin146.

Temos como exemplo da valorização de suas obras e da sua vida 

a elaboração de três biografias a de Renard Ferez, a de Nadia Battella Gotlib e a 

de Teresa Cristina Montero Ferreira. 

Entretanto o que fascina os leitores é a maneira como Clarice 

elabora seus textos marcados pela originalidade e pelo modo anticonvencional com 

que organiza o texto, foge das convenções estabelecidas da linguagem 

esteriotipada. A narrativa vai brotando à mercê do fluxo da consciência do condutor 

da história e sempre provocam discussões e polêmicas por parte do leitor. É a 

concepção da obra aberta, sujeita a interpretações várias, em que o autor não 

entrega o produto mastigadinho – pronto para ser consumido.147

A maneira de escrever de Clarice é bastante coerente com o seu 

modo de ser e com o estilo de época em que se enquadra. Clarice não se 

preocupa em contar uma história, sua preocupação maior é com as impressões, 

como ela própria observa “os meus livros não se preocupam com os fatos em si, 

porque para mim o importante é a repercussão dos fatos no indivíduo” num 

momento de vivência interior da personagem, sua preocupação é desvendar a 

verdade subjacente em cada um, mascarada pela casca da rotina. Outro aspecto 

que marca bem o estilo de Clarice é a sua tendência para os seres frágeis e 

irracionais, o que a autora pretende é exatamente desvendar o mistério que se 

esconde sob essa casca de simplicidade148.
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Na analise de Paixão149 quando Clarice foi convidada para 

escrever crônicas aos sábados, no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, torna-se 

mais fácil compreender a escrita desta que se consagrou como uma das maiores 

escritoras do Brasil. Em sua crônica do dia 21 de setembro de 1968 ela se coloca 

“Na literatura de livros permaneço anônima e discreta. Nesta coluna, estou de 

algum modo me dando a conhecer”. Eram crônicas leves, amenas, de leitura fácil e 

traz quase sempre a interpretação de um fato conhecido por todos, investido pela 

subjetividade de quem comenta um assunto, porém dando um sabor novo ao 

acontecido. Celebra o cotidiano, o dia a dia e mostra beleza insuspeitável através 

da graça, do humor de quem a escreve. A informalidade investe de beleza uma 

linguagem cuja densidade busca revelar o segredo das coisas simples. 

 A subjetividade impera nas crônicas de Clarice, onde o 

factual parece importar menos do que o seu exercício ficcional 

e autobiográfico. Na coluna dos sábados, uma mulher se 

constrói, se questiona diante de si mesma, dos amigos e ... 

descobre o mundo.

Clarice em suas crônicas tinha o dom de transformar o cotidiano 

através das palavras que generosamente partilhava com os leitores. Escrevia sobre 

amor, amizade, infância, morte, literatura, viagens, maternidade, vida doméstica e 

com esses temas levava o leitor a experimentar as mesmas sensações que ela, 

onde um jogo sem limite para as descobertas intensas e renovadoras, num clima 

mágico e poético150. Em relação aos contos e romances sua narrativa envolve o 

leitor pelo mistério, escritora visceral para uns e cerebral para outros.

Nas entrevistas desvela tanto a alma dos celebres entrevistados 

quanto a da escritora entrevistadora, que não hesitava em abrir seu coração numa 

agradável conversa, num bate papo envolvente entre personalidades que se 

admiravam e se respeitavam, revelava a própria alma ao mesmo tempo que 

revelava a de seu entrevistado151.
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Vale salientar que críticos literários, amigos, admiradores e 

pesquisadores escreveram sobre Clarice além de autores que escreveram 

baseados em suas obras. 

Para entender melhor Clarice Lispector apresentaremos momentos 

de sua vida e obra baseadas em suas duas biografas: Teresa Cristina Montero 

Ferreira e Nádia Battella Gotlib. 

                       Fotografia 18: Clarice Lispector 

Fonte: Http://baudeimagens.multiply.com/photos/album/1#45�

                                Acesso dia 25 de junho de 2009 

Desde o século VIII a Ucrânia era cobiçada por inúmeros povos, 

como os turcos, judeus, poloneses, etc em conseqüência de seu território possuir 

terras férteis, com plantações de algodão, tabaco e cereais. Um grande caldeirão 

étnico e cultural convivia no território, muitas vezes em paz e muitas vezes em 

conflitos. No século XIX foi invadida pelo Império Russo, que criou um projeto de 

imposição aos povos não russos, dos seus costumes e idioma, obrigando-os a 

tornarem-se agricultores. Porém o projeto fracassou, e o governo russo adotou 

uma política de segregação que com o passar do tempo tornou-se anti-semita152. É 
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quando surge os pogroms, movimento popular de violência, dirigido contra 

comunidades étnicas ou religiosas de massacre genocida organizado153

 Entretanto os judeus não viram com bons olhos as novas medidas, 

tomadas pelos russos, que determinaram que eles fossem para as cidades menos 

importantes saindo dos campos e das grandes cidades. Profissionalmente só 

podiam dedicar-se ao pequeno comércio e ao artesanato. Além, de impedi-los de 

ter acesso à educação média e universitária, à agricultura, às funções militares e às 

fábricas154

No distrito de Peromaisk vivia o senhor Isaac Krimgold casado com 

Facharna Rabin, avós maternos de Clarice, proprietário de um armazém de secos 

e molhados e arrendatário de uma propriedade pertencente a um nobre russo. 

Tiveram cinco filhos: Ivil (Joel), Mania (Marieta mãe de Clarice), Zicela (Zina), Sara 

e Hona (Ana ou Anita).155 A segunda filha Mania casa-se com Pinkhouss Lispector 

nascido em Teplik também região da Ucrânia, era comerciante e leitor do talmud156.

Esse período foi vivenciado pela família Lispector com muito 

sofrimento, que segundo Elisa157

“ficou como petrificada, obliterados todos os sentidos que não 

o da visão. À sua frente passava um carro apinhado de 

cadáveres, jogados uns sobre os outros, os rostos 

deformados, os membros esfacelados, cobertos de sangue e 

de lama, e atrás desse carro seguia outro, e mais outro, numa 

continuidade que parecia jamais ter fim.”

Portanto este foi o grande motivo que levou Pinkas a decidir que 

entre viver como refugiado no próprio país ou optar pelo exílio, Pinkas Lispector 

decide ir para a América, “não importa o lugar, contanto que saiamos deste 
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inferno”158 e inicia a viagem ao exílio, mesmo preocupado com a saúde frágil de 

Mania. Nessa época os Lispector tinham duas filhas Leia e Tcharna. No caminho, 

na pequena cidade de Tchechelnik, quase fronteira com a Romênia nasce Haia no 

dia 10 de dezembro de 1920.

Em 1922 a família Lispector consegue passaporte russo e solicitam 

a permissão para viajar para o Brasil após receber uma carta de chamada enviada 

pelo primo José Rabin casado com Zinha que já moravam em Maceió159. Iniciam a 

viagem com destino a Alemanha e através do porto de Hamburgo embarcam em 

direção ao Brasil no navio Cuyabá, da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, 

com destino ao Nordeste, em Maceió – Alagoas160. Chegando ao seu destino são 

recebidos por Jose e Zinha Rabin onde os Lispector tiveram o primeiro contato com 

o dia-a-dia de Maceió. Sentiram que seus nomes não faziam parte da história do 

lugar e resolvem trocá-los. Pinkas troca para Pedro, Mania para Marieta, Leia para 

Elisa, Tânia continuou Tânia e Haia para Clarice161

Fotografia 19: Família Lispector, década de 20 

Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.66, 2008 

������������������������������������������������������������
158 LISPECTOR, Elisa. NO EXÍLIO romance. Rio de janeiro, José Olympio Editora, 3ª edição, 2005, 
p.48 
159 GOTLIB, Nádia Battella. CLARICE FOTOBIOGRAFIA, Edusp/imprensaoficial, São Paulo, 2008, p.40. 
160 FERREIRA,Teresa Cristina Montero, EU SOU UMA PERGUNTA Uma biografia de Clarice 
Lispector, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p.29 
161 IDEM p.30 



76�
�

�

Conduzido por José Rabin, Pedro passou a trabalhar como 

mascate. Porém, sua estabilidade financeira estava longe do seu alcance e a 

saúde de Marieta o deixava angustiado que passava grande parte do tempo 

internada. Na ausência da mãe, Elisa então com 11 anos, administrava a casa e 

cuidava das irmãs. A falta de perspectiva e a tristeza rondavam a casa, quando 

Pedro lembrou-se do ofício de saboeiro que aprendeu durante o ano que viajou até 

a Alemanha na fuga da Ucrânia. Propôs ao cunhado abrir uma pequena fábrica de 

sabão, ele entraria com a mão de obra e José Rabin com o capital162.

Poucos meses depois, inauguram a fábrica e Pedro trabalha 

arduamente depositando suas esperanças nesse ofício com o intuito de 

proporcionar-lhe uma vida mais confortável. Entretanto com três anos de trabalho o 

sonho não se concretizou e ele resolve mudar-se para Recife que na época era a 

capital nordestina, era o ano de 1925163.

Chegando em Recife, à Praça Maciel Pinheiro nº 367 foi o primeiro 

endereço dos Lispector, em um segundo andar de um velho sobrado. Pedro 

trabalhava como comerciante ambulante e vendia tecidos para roupas a prestação 

de porta em porta, pois essa prática atraía a freguesia, porque as lojas só vendiam 

à vista164.

    Fotografia 20: Praça Maciel Pinheiro, s/d   

Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.63, 2008 
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Enquanto isso, Clarice brincava com a prima Anita Rabin e amigas, 

de inventar e contar histórias, além de ouvir contações de histórias ditas pelas 

empregadas, que lhe apresentou o rico folclore pernambucano. Também inventa 

historia como ela mesma dizia “antes de ler e escrever eu já fabulava. Inclusive eu 

inventei com uma amiga minha, meio passiva uma história que não acaba mais. 

Nunca era o meu ideal: que uma história nunca acabasse”165

Conforme ressalta Ferreira166 aos seis anos de idade seu pai a 

matricula no grupo escolar João Barbalho, um colégio público muito bem 

conceituado. Aprendendo a ler devora todos os livros que caíam em suas mãos, 

descobriu que eram feitos por escritores e resolveu ser um deles escrevendo suas 

histórias semelhantes às que gostava de inventar com as amigas. O apego a 

cenários imaginários, com oscilações sofridas entre o universo da fantasia e o dia, 

sob a forma de histórias inventadas, parece que sempre marcou o trajeto de 

Clarice como escritora167

         Fotografia 21: As três irmãs: Elisa, Tânia e Clarice, em Recife, 1927 

               Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.65, 2008 

Em torno de 1928 a família muda-se para a Rua da Imperatriz nº 

173, 2º andar vizinha a Livraria Imperatriz, local cobiçado por Clarice que 

observava as estantes deixando-a fascinada, mas todos os livros que desejava não 
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estavam ao seu alcance, porque não tinha condições financeiras168.  Assim, Clarice 

vivia sua infância, criando histórias que não tinham fim e pulando pelas ruas do 

Recife, que era seu modo de andar169.

                                                          Fotografia 22: Livraria Imperatriz, s/d

    Fonte:Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.92, 2008 

O Jornal Diário de Pernambuco nas quintas-feiras tinha uma seção 

dedicada ao público infantil “O Diário das crianças”, onde publicava produções de 

crianças. Clarice estimulada pela irmã Tânia envia contos para essa seção, mas 

que nunca foram publicados. Quando adulta Clarice explica essa recusa “era 

porque não narrava fatos e sim sensações” 170. Mesmo decepcionada Clarice não 

altera seu modo de escrever seguindo sua inspiração, pois seu estilo de escrita era 

ímpar. O escritor Oto Lara Resende afirmava que “Clarice é bruxaria” e Clarice o 

respondeu que escrever é mesmo, uma feitiçaria171.
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No terceiro ano primário, muda para o Collegio Hebreo-Idisch-

Brasileiro onde passou a ter aulas de idiche, hebraico e religião172. Na biblioteca do 

colégio, organizada pelos próprios alunos, ela tinha em mãos aqueles livros que até 

então, só podiam ser vistos nas prateleiras das livrarias, destacando Reinações de 

Narizinho. “Não o li de uma vez: li aos poucos, algumas páginas de cada vez para 

não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais alegria naquela vida”173

Na maioria das vezes o laser da familia Lispector nos fins de 

semana era os passeios que faziam aos domingos quando seu pai levava as 

meninas ao cais do porto e depois iam até um bar onde a filha menor tomava 

Ovomaltine. Outro passeio era ir ao cinema que Clarice tinha paixão, e com as 

irmãs, frequentava as matinês do Cine Polytheama o famoso “polipulga”. Aos nove 

anos assiste no Teatro de Santa Isabel uma peça romântica em três atos 

interpretada por Ligia Sarmento e Alma Flora. Encantada com o que assistiu 

escreve em seu caderno da escola uma peça, também em três atos. A peça era 

uma história de amor intitulada “Pobre Menina Rica” e esconde atrás da estante 

que depois rasga com medo que alguém leia.174.

Entretanto a família passava por momentos difíceis porque Marieta 

muito doente, vitimada por um problema neurológico, tinha dificuldade de falar e se 

locomover, necessitando do cuidado das duas filhas mais velhas Elisa e Tânia. A 

doença se agravou ao ponto de precisar de internamento no Hospital Oswaldo 

Cruz onde falece no dia 21 de setembro de 1930, aos 41 anos de idade. Com nove 

anos de idade, Clarice depara-se com a morte pela primeira vez.175

Na década de 30, era privilégio participar do corpo discente do 

Ginásio Pernambucano o primeiro colégio oficial secundário do Brasil, fundado em 

1825. Aos onze anos, Clarice se prepara e passa entre os 74 concorrentes. É nos 
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corredores do colégio que Clarice inicia sua adolescência junto às amigas e 

colegas de turma, e seu desempenho nas aulas era o melhor possível176

             Fotografia 23: Ginásio Pernambucano, s/d 

            Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.90, 2008 

Porém o tempo passava e Pedro Lispector percebia o quanto suas 

filhas tinham crescido. Elisa, com 23 anos, trabalhava no comércio e Tânia e 

Clarice continuavam estudando, mas a falta de perspectiva ou o espírito 

aventureiro levaram Pedro a modificar o itinerário da família resolvendo mudar-se 

para o Rio de Janeiro177 Dez anos em Recife foram suficientes para formar um baú 

de memórias inapagáveis, deixando uma imensa saudade. Em 1935 mudam-se 

para o Rio de Janeiro178. Mas as lembranças de Recife invadiam-na aos borbotões, 

deixando uma imensa saudade. Vivia sua adolescência com a precocidade de 

sentir o ambiente e as pessoas. Sua vida era dividida entre os estudos no ginásio e 

as aulas particulares de português e matemática que ministrava, para colaborar 

nas despesas da casa179

Quando ela se transportava para o mundo da literatura se 

transformava, por isso, se associa a uma biblioteca de aluguel, no centro da 
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cidade, “[...] eu era sócia de uma biblioteca popular de aluguel. Sem guia, escolhi 

os livros pelo título. E eis que escolhi um dia um livro chamado O Lobo da Estepe,

de Hermann Hesse. [...] lido aos 13 anos lhe causou um choque “depois desse 

livro, adquiri confiança daquilo que deveria ser, como queria ser e o que deveria 

fazer e comecei a escrever um longo conto imitando-o: a viagem interior me 

fascinava. Eu havia entrado em contato com a grande literatura”180. O conto que 

escreveu não tinha fim e Clarice o destruiu, mas a semente da viagem interior pelo 

universo da literatura tinha germinado. Começou a escrever, sem a mínima 

orientação porque tudo era escrito em segredo, mas achava que era preciso 

escrever sempre. As leituras continuavam sendo feitas com voracidade, 

mergulhada em livros e mais livros, estava envolvida com a literatura até a alma181.

Entretanto ela não queria apenas escrever, gostaria de ver seus 

contos publicados em uma revista. Domando sua timidez encaminhou-se para a 

redação de revista Vamos Lêr!  dirigindo-se ao diretor Raimundo Magalhães Junior 

que pediu para publicar seu conto. Após a leitura o diretor perguntou-lhe se ela 

tinha copiado ou traduzido de alguém ela responde que não e ele publica182

                                    Fotografia 24: Capa da revista Vamos Lêr!, s/d     

                                                  

          Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.133, 2008 
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O tempo dedicado a literatura não afetou seu desenvolvimento no 

colégio e em 1936 conclui a 5º série ginasial com excelentes notas. Mas, Clarice se 

perguntava qual o caminho que devia seguir e sem orientação sobre o que estudar, 

resolveu cursar Direito e em 1937 inicia o curso complementar de direito, que se 

estende por um período de dois anos para depois poder ingressar na Faculdade, 

onde Clarice presta exames e é aprovada em quarto lugar para a Faculdade 

Nacional de Direito 183.

                        Fotografia 25: Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1939 

    

  Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.120, 2008 

Residindo no Brasil há 17 anos, Clarice teve de se inscrever no 

Serviço de Registro de Estrangeiros e preencher dois requerimentos. O primeiro 

informando os seus dados pessoais como filiação, data e local de chegada no 

Brasil e o segundo uma solicitação da carteira de identidade para estrangeiros. 

Nesse período eclode a Segunda Guerra Mundial e a família Lispector renuncia à 

nacionalidade russa e abraça a brasileira, mas Clarice tem que esperar a 

maioridade para se tornar cidadã brasileira184.

Na década de 40 Clarice publica no periódico PAN o conto Triunfo

que falava da vida de uma mulher que, após ter sido abandonada pelo marido, 

mergulhou em si mesma e acaba descobrindo uma nova força interior capaz até de 

reconquistar aquele que a abandonou. Ela quer mostrar que o que lhe interessava 
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era a conquista do mundo interior, recortado pelas desilusões amorosas, pelos 

encontros e desencontros com o próprio eu185.

No entanto Clarice não para mais de escrever e aos 19 anos estava 

fascinada pelo tema do amor. O conto O delírio retrata a tentativa de um escritor 

em registrar seu próprio estado delirante, Eu e Jimmy era narrado por um 

estudante de Direito às voltas com uma típica paixão da juventude. Seguindo a 

mesma trilha História interrompida falava de uma personagem voltada ao passado 

em busca de uma resposta para perguntas que a torturavam186.

No período da segunda Guerra Mundial Pedro Lispector sofria com 

a perseguição aos judeus e isso o deixava extremamente angustiado. “Lisa, olha o 

pai” dizia Clarice, e o medo a gela por dentro. Os olhos de Pedro estão turvados, a 

voz rouca a cada dia que passa, ela e as irmãs temem pela sua saúde. Pedro 

envelhecera muito nos últimos anos, traz a cabeça grisalha e uma expressão 

permanentemente dolorosa no olhar e em 26 de agosto de 1940 ele falece 187.

Embora cursando a faculdade, trabalha como secretaria num 

escritório de advocacia, durante três meses e faz traduções de textos científicos 

para revistas especializadas. Já no fim do curso, Clarice dirige-se a Agência 

Nacional e pede emprego ao diretor Lourival Fontes. Inicia sua atividade jornalística 

que terá continuidade ao longo de toda sua vida, era uma fase difícil da política 

brasileira, em pleno Estado Novo e esse órgão de informação do Brasil será o 

futuro Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, subordinado diretamente à 

presidência da república, inicia como tradutora e depois passa para a 

reportagem188.

Através da agência Clarice mantém contato com personalidades da 

vida cultural e jornalistas, é quando conhece o romancista Lúcio Cardoso que se 

torna um grande amigo. Com o seu primeiro ordenado entra em uma livraria e 

compra o livro Felicidade, mesmo ignorando o autor porque se identifica com a sua 
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narrativa189. Continua publicando seus contos na revista Vamos Lêr! como o 

Trecho em que a personagem aguarda a chegada do namorado num bar e 

enquanto espera observa os outros clientes imersos em seu mundo particular190.

Em 1942 Clarice é contratada para trabalhar na redação do 

tradicional jornal carioca, A Noite, como jornalista e às vezes realizava entrevistas, 

porém o jornal estava enfrentando dificuldades administrativas e é encampado pelo 

Governo Federal. Clarice trabalhava com o jornalista Francisco de Assis Barbosa e 

em pouco tempo, os dois tornam-se amigos. Juntos apreciavam a literatura e 

compartilhavam a leitura de grandes poetas como: Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade, Cecília Meireles etc191. É nesse ano, na faculdade, que 

conhece Maury Gurgel Valente e começam a namorar. Ele presta exame para o 

concurso do Itamaraty e é nomeado Cônsul de terceira Classe192

    Fotografia 26: Formatura do Curso de Direito, final de 1952

             Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.152, 2008  
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                             Fotografia 27: Edifício da empresa A Noite 

                                             

                      Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.128, 2008 

Ao completar 21 anos Clarice dá entrada no processo de 

naturalização entretanto os processos duravam no mínimo um ano, e como tinha 

pressa resolve escrever ao Presidente da República, o Sr. Getulio Vargas e ao 

Ministro da Justiça solicitando a possibilidade de acelerar o processo. Após 

inúmeros questionários que ela responde, no dia 24 de dezembro de 1942, Clarice 

obteve sua naturalização depois de 11 meses de espera193.

Pouco meses depois no dia 23 de janeiro de 1943 casa-se com 

Maury, no cartório não havendo cerimônia religiosa, porque rompendo as tradições 

casou-se com um goy194 (entre os judeus, indivíduo ou povo que não é de origem 

judaica)                    
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              Fotografia 28: Clarice e Maury, no bairro do Flamengo, 1940 

                               Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.143, 2008 

Em um período muito curto de tempo, a vida de Clarice sofre muitas 

alterações, seu estado civil, sua nacionalidade e seu endereço. Seu próximo passo 

era a publicação do seu primeiro livro Perto do Coração Selvagem. Seu amigo 

Chico Barbosa resolve ajudá-la e a apresenta ao editor Álvaro Lins da Amerique 

Edite que leu o livro, ficou impressionado, porém indeciso com a qualidade do livro 

e após consultar críticos resolveu não editá-lo195.
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 Clarice não desistiu e saiu à procura de outras editoras, que a 

recusaram. Restando poucas alternativas, recorreu à editora do jornal A Noite e 

com a ajuda de Chico Barbosa e demais colegas da redação solicitam a publicação 

ao diretor do jornal que propõe um acordo. A editora arcava com as despesas da 

publicação e Clarice abria mão dos direitos autorais, isto é, não recebia qualquer 

remuneração pela venda. O acordo foi selado e o livro publicado. Após a 

publicação, Clarice trata de enviar exemplares aos principais jornais. Escritores 

como Lêdo Ivo, Rachel de Queiroz e jornalistas ficam entusiasmados com o livro e 

cometam o surgimento da jovem escritora196

         Fotografia 29: Primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem, 1943 

    Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.154, 2008 

Entretanto neste mesmo período Maury é designado a assumir a 

função de agente de ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e as 

autoridades estrangeiras residentes ou de passagem em Belém do Pará. Maury 
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iniciava sua primeira missão diplomática como vice-cônsul e Clarice seguia seu 

destino nômade ao seu lado, juntos iniciavam uma nova etapa197.

Após um mês da chegada de Clarice a Belém é que os críticos do 

Rio de Janeiro e de São Paulo começaram a se manifestar sobre o seu livro. As 

palavras entusiasmadas do crítico Sérgio Milliet sobre Perto do Coração Selvagem

era um sinal que o livro estava predestinado ao sucesso. A escritora Dinah Silveira 

de Queiroz destacou a extraordinária capacidade de comunicação da jovem autora 

e a boa receptividade da crítica à obra da jovem estreante era uma fato 

incontestável198. O crítico Guilherme Figueiredo situou o romance com uma 

linguagem artística, poética e sedutora com o eco interior de cada acontecimento, o 

estado de alma. O jornal A noite também se pronuncia destacando que o livro era 

singular, estranho e insólito, e sobretudo era um livro sem escola. A crítica fica 

desnorteada diante de um livro singular, onde a autora mergulha no âmago da 

alma usando uma linguagem original199.

 Após seis meses vivendo em Belém, Maury recebe a notícia de 

transferência para o consulado de Nápoles na Itália e no dia 19 de julho de 1944 

viaja com destino a Europa, ainda em guerra200. Só no dia 29 de julho Clarice é que 

parte de Natal com destino a Lisboa, com escalas na África, Libéria, Guiné e em 

Dacar no Senegal. Em Lisboa, Clarice permanece por nove dias e através do poeta 

Ribeiro Couto, mantém contato com escritores e intelectuais portugueses como o 

crítico João Gaspar Simões, as romancistas Natércia Freire e Maria Archer. No 

décimo dia parte para Casablanca, no Marrocos com a incumbência de entregar 

um documento oficial ao ministro do Brasil, Vasco Leitão da Cunha. Em seguida foi 

para Argel, onde partiu de navio para Taranto, em companhia de Vasco Leitão da 

Cunha e do cunhado também diplomata Mozart Gurgel Valente, ambos removidos 
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do consulado de Argel para o de Roma. De Taranto, tomou um avião e finalmente 

chega em Nápoles já no final de agosto201

Clarice viveu na zona de combate, freqüentava o hospital americano 

prestando solidariedade aos soldados brasileiros feridos em combate. Afastava-se 

dos tormentos da guerra mergulhando nos livros e participando de alguns 

concertos. Lia especialmente as cartas da escritora neozelandesa Katherine 

Mansfield. Tinha iniciado em Belém um novo romance com o titulo O lustre.

Escreve a Lúcio Costa contando a novidade e pede que encontre uma editora. 

Ansiosa para publicar pede também a sua irmã Tânia que arranje uma editora 

mesmo que seja paga “me incomoda um trabalho parado; é como se me impedisse 

de ir adiante”202. Neste período intensifica sua correspondência através de cartas 

para suas irmãs e amigos. 

O contato com a cultura italiana alarga os horizontes de Clarice com 

a oportunidade de conhecer pintores e escritores conceituados, especialmente o 

escritor Giusseppe Ungaretti que traduziu algumas páginas de Perto do Coração 

Selvagem203. Ainda na Itália recebe da Fundação Graça Aranha, pelo seu livro 

Perto do Coração Selvagem o premio de melhor romance do ano - 1943204.

Em maio de 1945, quando finda a guerra, Clarice estava em Roma 

e posava para o pintor De Chirico. Assim como os italianos, todos estavam 

tontos205.

Em 08 de março de 1946, Maury é transferido para Berna como 

segundo secretario. Antes de partir para a Suíça, Clarice vai ao Rio de Janeiro, 

atuando como correio diplomático do Ministério das Relações Exteriores. Aproveita 

a ocasião para lançar seu segundo livro O lustre, pela editora Agir e rever as irmãs 
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e os amigos. Através de Rubem Braga conhece Fernando Sabino, Paulo Mendes 

Campos e Otto Lara Resende uma amizade que chegou para ficar206

O romance O lustre começava a produzir os primeiros comentários 

dos críticos e amigos. O primeiro comentário que Clarice leu, foi do critico Álvaro 

Lins que dizia que ela repetia as qualidades e deficiências do romance anterior 

Perto do Coração Selvagem e achava que este assim como o primeiro era mutilado 

e incompleto207. Clarice ficou chateada e ansiosa porque o silêncio de outros 

críticos em torno do livro era total. 

      Fotografia 30: Clarice e Maury, em Berna, Suíça, s/d 

           Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.223, 2008 

De retorno a Berna Clarice leva uma vida calma, porém de grande 

intensidade interior e diz “Esta Suíça é um cemitério de sensações ...” procurava 

distrair-se nos cinemas e tentava escrever um novo livro. Mas um acontecimento 
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deixou-a feliz foi a notícia de sua primeira gravidez e em 10 de setembro de 1948 

nasce Pedro e a partir daquele instante, viu a vida com outros olhos208. Em Berna 

consegue escrever o terceiro romance e comenta “foi o que me deu mais trabalho, 

levei três anos e fiz mais de vinte copias”209.

Para felicidade de Clarice foi publicado no Diário Oficial a remoção 

de Maury de volta para o Rio de Janeiro porque como ela dizia o Rio era sua casa. 

É nessa época que Clarice escreve uma maior quantidade de contos publicados 

em jornais e revistas. Contos de acontecimentos, mas trata de acontecimentos 

especiais, que ao mesmo tempo é extraído do cotidiano mas nem sempre passivo 

de compreensão.210

Neste período foi editado o livro escrito na Suíça A Cidade Sitiada

pela mesma editora do primeiro o livro que se esgotou em poucas semanas. 

Críticos renomados escrevem artigos entusiasmados sobre a nova revelação 

literária, ressaltando especialmente seu estilo e foi consagrada pela crítica e pelo 

público. Os comentários eram que seus romances levavam ao conhecimento da 

vida e do mundo211

Em 1950 Clarice se muda com a família para a cidade de Torquay, 

na Inglaterra mais uma vez acompanhando seu marido a serviço do Itamaraty. 

Como sempre, mantinha contato com as irmãs e amigos através de cartas 

descrevendo lugares, pessoas e costumes. É na Inglaterra que inicia as primeiras 

anotações do romance A maçã no escuro e para sua felicidade sua estada em 

Torquay foi curta e em 24 de março de 1951 toma o navio de volta para o Rio de 

Janeiro212
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             Fotografia 31: Clarice, Maury e o filho Pedro, em Torquay, Inglaterra, s/d 

 Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.287, 2008

Quando Clarice e Maury chegam ao Rio de Janeiro, muitas coisas 

haviam mudado, inaugurava-se a televisão em São Paulo fervilhavam novas ideias 

e costumes. As artes plásticas brasileiras entravam numa nova etapa com a 

inauguração da I Bienal de São Paulo e na literatura a tendência predominante na 

ficção era a introspecção a análise psicológica213 Escreve contos para jornais e 

com o pseudônimo de Teresa Quadros colabora para o tablóide semanal O comício 

fundado pelos jornalistas Joel Silveira, Rubem Braga e Rafael Correa de Oliveira 

que tinha objetivo de discutir assuntos de interesse público. Escrevia sobre 

diversos assuntos do cotidiano como receita de bolo e conselhos de beleza. Ela  

refletia com seriedade a problemática da mulher.214

Entretanto, no dia 03 de setembro de 1952 a família Valente se 

muda para Washington nos Estados Unidos da America onde Maury assume um 

novo cargo na embaixada, desta vez a permanência foi de oito anos. Clarice já 

viaja grávida e no dia 10 de fevereiro de 1953 nasce Paulo. Também chega a 

Washington Érico Veríssimo sua esposa Mafalda acompanhados de seus dois 

filhos. Érico foi para assumir a direção do Departamento de Assuntos Culturais da 

União Pan-Americana, ligado a ONU e os casais construíram uma grande amizade. 

������������������������������������������������������������
213�FERREIRA, Teresa Cristina Monteiro, EU SOU UMA PERGUNTA Uma biografia de Clarice 
Lispector, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p 172 
214 IDEM p. 177 



93�
�

�

Neste período no Rio de Janeiro foi inaugurada a revista Manchete e a convite de 

seu amigo Fernando Sabino escrevia uma crônica semanal para a revista. No final 

de 1953 Clarice assina um contrato com a editora francesa Librairie Plon para 

traduzir o seu livro Perto do coração selvagem215.

                Fotografia 32: Família Valente, logo após o nascimento do segundo filho, Paulo, 1953 

                                                               

                        Fonte : Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.302, 2008 

       Fotografia 33: Clarice com seus dois filhos, em novembro de 1954 

           

                     Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.312, 200 
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A estadia em Washington foi bem movimentada, além dos afazeres 

do lar Clarice atuava junto a embaixatriz como porta-voz das esposas dos 

diplomatas. Escreveu o livro infantil O misterio do coelho e A vida íntima de Laura 

pensante por insistência de seu filho Paulo ao mesmo tempo que preparava mais 

um livro A maçã no escuro e a publicação no Brasil do livro de contos Laços de 

família. Deu autorização a editora Plon para publicar o seu romance Perto do 

coração selvagem em francês216. O conto Tentação foi publicado na revista 

America quando surge a proposta da revista New México Quartely da University of 

Albuquerque em publicar seus contos porque seus editores ficaram encantados 

com o “frescor e o sabor que exalava do conto”217

           Fotografia 34: Livro infantil, A Vida Íntima de Laura, 1974              

                               

                         Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.401, 2008 

Enquanto isso no Rio de Janeiro a revista Senhor recém inaugurada 

manifesta intenção de publicar os contos de Clarice como também no jornal O 

Estado de São Paulo. E através de Fernando Sabino que Clarice fica sabendo que 

seus contos foram incluídos no ‘Suplemento literário’ do jornal, como 

colaboradora218

Algo não andava bem, era no relacionamento de Maury e Clarice 

pois passavam por um período turbulento em conseqüência do ciúme cada vez 

������������������������������������������������������������
216 GOTLIB, Nadia Battella. CLARICE uma vida que se conta. 5ª edição, editora Ática, São Paulo, 
1995, p. 286 
217 FERREIRA, Teresa Cristina Monteiro, EU SOU UMA PERGUNTA Uma biografia de Clarice 
Lispector, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p 193 
218 GOTLIB, Nadia Battella. CLARICE uma vida que se conta. 5ª edição, editora Ática, São Paulo, 
1995, p. 310 



95�
�

�

maior de Maury. Clarice percebia o quanto era difícil para Maury a responsabilidade 

de ser pai e marido. Infelizmente seu casamento chega ao fim, ela torcia que aos 

poucos Maury a entendesse e sentisse que sua amizade era imensa e que ela faria 

tudo por ele, tudo que uma grande amiga faria. A volta ao Brasil para Clarice tinha 

um sabor diferente porque desta vez viria definitivamente219

De volta ao Rio de janeiro se instala em um apartamento alugado no 

bairro do Leme e tenta recomeçar a vida com os filhos, passando por muita 

dificuldades, do ponto de vista afetivo, vem a solidão e o fator financeiro que 

mesmo recebendo a pensão enviada pelo ex marido, o dinheiro não lhe é suficiente 

“a vida estava muito dura. Não podia gastar um centavo à toa. As crianças estavam 

na escola e eu precisava comer. A fossa era completa”. Impossível também viver 

apenas com os direitos autorais dos livros. É quando retorna a trabalhar como 

jornalista. Para garantir a subsistência continua publicando na revista Senhor e 

mantém uma coluna em mais um jornal carioca o Correio da Manhã, nesse caso 

com o pseudônimo de Helen Palmer. Em 1960 outra coluna no Diario da Noite. 

Mais tarde intensifica o trabalho jornalístico, fazendo entrevistas semanais com 

personalidades para a revista Manchete e uma crônica semanal no Jornal do Brasil 

além de entrevistas para a revista Fatos & Fotos220

Fotografia 35: Clarice entrevistando o escritor português Júlio Dantas, s/d 

      Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.138, 2008  
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A recepção da crítica não tardou a chegar e os críticos literários 

chegam a dizer que Clarice é uma grande ficcionista surgida na geração do pos-

guerra, que representava o terceiro estágio do movimento modernista, voltado para 

as suas diversas e múltiplas possibilidades expressivas definida na opinião de 

Eduardo Portela221:

Ela é mais uma romancista do gesto apenas esboçado que do 

movimento ostensivamente consumado. Sua extraordinária 

percepção emocional conduziu-a menos à descrição de fatos 

exteriores que ao registro de estados e situações mentais 

Onze anos depois da publicação de A Cidade Sitiada, Clarice volta a 

publicar um romance, em julho de 1961 A maçã no Escuro com noite de autógrafo 

na Livraria Eldorado, em Copacabana, foi um acontecimento e o romance 

provocava entusiasmadas reações. Esse romance foi agraciado com o premio 

Carmen Dolores Barbosa de melhor livro do ano de 1961222

Em 1963 Clarice foi convidada para proferir uma palestra no XI 

Congresso Bienal do Instituto Internacional de Literatura Ibero-Americano, na 

Universidade do Texas. Sua palestra teve como tema a ‘Literatura de Vanguarda 

no Brasil’. Adotando uma postura de ficcionista ela arriscou delinear um conceito de 

vanguarda: 

Vanguarda seria ‘experimentação’. Mas toda verdadeira arte é 

experimentação, assim como toda verdadeira vida é 

experimentação. Mas, então, por que uma experimentação é 

vanguarda e outra não? Seria vanguarda a oposição ao que 

se estivesse fazendo no momento? Ou seria uma nova forma 

usada para rebentar a visão estratificada e forçar, pela 

rebentação, a visão - conhecimento de uma realidade?223

Em 1964 surgem duas obras importantes de Clarice: o livro de 

contos intitulado A legião estrangeira e o romance A paixão segundo G.H. que 
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despontava como um livro admirável. Esse foi um ano marcante para Clarice, não 

só do ponto de vista profissional mas também na vida pessoal pois seu divórcio foi 

homologado após quatro anos de separação224.

Um fato triste aconteceu no dia 13 de setembro de 1966 quando 

Clarice adormeceu com um cigarro na mão e acordou no meio das chamas, se filho 

Paulo socorreu-a mais Clarice teve várias queimaduras pelo corpo. Porém a parte 

mais afetada foi a mão direita e isso trouxe muito sofrimento, depois desse episódio 

Clarice na seria a mesma pessoa. Assim que pode Clarice voltou a trabalhar em 

seus textos, e tratou logo de contratar uma secretária para ajudá-la a mantê-los 

organizados. Colocou um anúncio no Jornal do Brasil e dentre quarenta candidatos 

escolheu Maria Teresa estudante de filosofia da PUC225.

                Fotografia 36: Clarice em seu ambienta de trabalho, s/d 

   Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.401, 2008 

Sem condições de resistir ao trabalho jornalístico Clarice escreve 

crônicas para o Jornal do Brasil durante sete anos de 19 de agosto de 1967 até 29 

de dezembro de 1973, crônicas que falavam com naturalidade tanto da sua infância 
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em Recife, quanto do período em que ficou entre a vida e a morte depois do 

incêndio.  

Em 1969 publica mais um romance Uma aprendizagem ou o livro 

dos prazeres que foi feito no período de nove dias que ela passou trancada em um 

hotel, mas curiosamente a autora diz que não gosta desse livro embora não 

esclareça as razões226

O Brasil de 1968 vivia num clima de extrema agitação social liderado 

pelo governo militar que reprimia as manifestações “subversivas”. Os intelectuais 

se mobilizaram Clarice e outros intelectuais fizeram uma passeata denominada 

Passeata dos Cem mil no dia 26 de junho, onde protestaram contra a violência da 

polícia, as prisões de estudantes e a falta de liberdade. Clarice deixou de escrever 

crônicas em conseqüência da promulgação do Ato Institucional AI-5 que instauram 

a censura no país227

Segundo Gotlib228, foi no ano de 1970 que Clarice e Olga Borelli se 

conheceram iniciando uma relação de amizade que iria durar até os últimos anos 

de vida de Clarice. Olga trabalhava para menores abandonados na Fundação 

Romão de Matos Duarte e pediu para Clarice ir a fundação e autografar os livros 

infantis para as crianças e Clarice atendeu a seu pedido. Dias depois Clarice pediu 

para Olga ir a seu apartamento e pediu por escrito que Olga fosse sua amiga e a 

partir desse dia se tornaram inseparáveis. 

Durante três anos Clarice trabalha o romance Água Viva que em 

1973 é publicado. Nesse mesmo ano ganha o prêmio golfinho de Ouro, concedido 

pelo MIS – Museu da Imagem e do Som, pelo livro Uma aprendizagem ou o livro 

dos prazeres229

Em 1974 Clarice participa em Cáli, na Colômbia, do IV Congresso da 

Nova Narrativa Hispano-americana, que aconteceu na Universidad del Valle, no 

período de 14 a 17 de agosto de 1974. 
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      Fotografia 37: Clarice em Cáli, na Colômbia, com o escritor argentino Antonio Di Benedetto e 

com a escritora brasileira Lygia Fagundes Telles, 1974

             

                Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.412, 2008 

A escritora Clarice Lispector era uma cidadã do mundo, pois suas 

obras são traduzidas e editadas em quase todos os países europeus, chegava há 

vez da America Latina. Suas obras são publicadas na Venezuela e na Argentina230

Fotografia 38: Quatro livros de Clarice traduzidos para o alemão, Perto do Coração 
selvagem em 1981, A Cidade Sitiada em 1992, A Imitação da Rosa em 1993, a Maçã no escuro em 

1998. 

    Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.461, 2008
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Clarice participa do Primeiro Congresso de Bruxaria, em Bogotá, na 

Colômbia no período de 23 a 28 de agosto de 1975 e sua palestra intitulada 

“Literatura e Magia” relata a magia que existia nos fenômenos naturais, e a 

inspiração que tem um toque de magia, já que a criação era inexplicável. Não 

parece surpreendente Clarice participar de um congresso de bruxaria porque há 

fatos de sua vida ligados a superstições e crendices. Acreditava no poder de certos 

números como o 5, o 7 e o 13 e freqüentava, com certa regularidade 

cartomantes231

Em 1976 seus filhos: Pedro morava com o pai em Montevidéu, onde 

Maury era embaixador do Uruguai e Paulo se casou com Ilana Kaufman. Clarice 

voltou às Empresas Bloch para trabalhar na revista Fatos e Fotos fazendo 

entrevista nos mesmos moldes das feitas na revista Manchete. Morava só, 

trabalhava fazendo traduções, escrevia contos e crônicas além de passar o tempo 

pintando e depois presenteava os quadros a seus amigos.

     Fotografia 39: Telas pintadas por Clarice Lispector, s/d 

        Fonte: Http://baudeimagens.multiply.com/photos/album/1#45 Acesso dia 25 de junho de 2009

������������������������������������������������������������
231�GOTLIB, Nadia Battella. CLARICE uma vida que se conta. 5ª edição, editora Ática, São Paulo, 
1995, p. 427�
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Em maio de 1976, a convite dos jornalistas José Mario Rodrigues e 

Marcus Siqueira do Jornal do Comércio, Clarice veio a Recife, pela última vez, para 

dar uma palestra sobre a moderna literatura brasileira. Em princípio ficou resistente 

mais com ajuda do seu amigo o contista Augusto Ferraz que a convenceu, ela 

compareceu ao auditório do antigo Bandepe, no bairro do Recife. Intelectuais, 

estudantes e jornalistas lotaram o auditório e a palestra foi um sucesso. Trouxe 

com ela sua melhor amiga Olga Borelli, que a acompanhava por oito anos. Na 

ocasião visitou lugares que marcaram a sua infância aqui em Recife, como o bairro 

da Boa Vista o Mercado de São José o Ginásio Pernambucano. Foi nesse período 

que deu uma entrevista aos dois jornalistas acima para o Jornal do Comercio232.

Fotografia 40: Clarice na apresentação de uma palestra, no auditório do        
Bandepe, em Recife, a convite dos jornalistas José Mario Rodrigues (à esquerda) e Marcos 

Siqueira, 1976 

             Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.429, 2008 

Nos últimos meses Clarice se sentia cansada, escrevia dois livros ao 

mesmo tempo quando Olga ofereceu-se para ajudá-la estruturando dois textos 

foram Água Viva e Um sopro de vida. Pela primeira vez Clarice trabalhava 

explicitamente num romance com a questão social porque era rotulada como uma 
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232 JORNAL DO COMERCIO, CADERNO ESPECIAL, Recife: 08 de dezembro de 2007 p.04 e 05 
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escritora alienada, talvez quisesse dar uma prova do quanto estava presente no 

mundo233

Em 1977 é contratada pelo Jornal Última Hora para assinar uma 

crônica semanal. Em fevereiro deu uma entrevista ao repórter Júlio Lerner da TV 

Cultura de São Paulo, com a condição de só ser veiculada após a sua morte. O 

repórter respeita sua vontade e a reportagem só foi ao ar em 28 de dezembro. 

Neste mesmo ano teve publicado seu último livro A Hora da Estrela.234

Fotografia 41: Clarice, em entrevista concedida a Júlio Lerner nos estúdios da TV                     

Cultura, em São Paulo, em 1977.

               

              Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.443, 2008 

De uma hora para outra passa mal e é internada em função de uma 

obstrução intestinal, submetida a uma cirurgia foi constatado um câncer de ovário 

que infelizmente era irreversível e às dez e meia do dia 09 de dezembro de 1977 

faleceu aos 57 anos de idade235
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233�FERREIRA, Teresa Cristina Monteiro, EU SOU UMA PERGUNTA Uma biografia de Clarice 
Lispector, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p 284 
234�JORNAL DO COMERCIO, CADERNO ESPECIAL, Recife: 08 de dezembro de 2007 p.07�
235�GOTLIB, Nadia Battella. CLARICE uma vida que se conta. 5ª edição, editora Ática, São Paulo, 
1995, p. 483�
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    Fotografia 42: Enterro de Clarice, 1977 

                      

                     Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.446, 2008 

Mesmo após o seu falecimento, Clarice não foi esquecida, pois 

algumas de suas obras foram encenadas tanto no cinema como no teatro. Temos 

como exemplo, o longa metragem, adaptado do romance A Hora da Estrela, em 

1985, dirigido por Suzana do Amaral e tendo no elenco Marcélia Cartaxo como 

Macabéia e José Dumont como Olímpio, dois nordestinos imigrantes na cidade do 

Rio de Janeiro236.

             Fotografia 43: Cena do filme A Hora da Estrela, 1985 

                  Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.464, 2008 
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236 GOTLIB, Nádia Battella. CLARICE FOTOBIOGRAFIA, editora Edusp, São Paulo, 2008, p. 464 
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O mesmo romance, A Hora da Estrela e a entrevista que Clarice 

concedeu a Affonso Romano de Sant’Anna e Marina Colasanti no MIS do Rio de 

Janeiro, foram adaptados e dirigido por Maria Lucya Lima para o espetáculo Clarice 

Coração Selvagem. Estreou no dia 17 de abril de 1998 no teatro da Casa da 

Gávea, no Rio e em São Paulo no dia 03 de setembro do mesmo ano,  tinha no 

elenco Araci Balabanian, Marcelo Escorel e Laura Arantes237.

         Fotografia 44: Cena do espetáculo Clarice Coração Selvagem, 1998 

                Fonte: Livro Clarice Fotobiografia, GOTLIB, Nádia Battella p.467, 

PARA SEMPRE A OBRA VIVA 
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237 GOTLIB, Nádia Battella. CLARICE FOTOBIOGRAFIA, editora Edusp, São Paulo, 2008, p. 467 
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CAPÍTULO IV 

MUSEU: DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

Como já definido na introdução, este capítulo tem por objetivo, 

propor uma Política Pública de um museu interativo explicando como museu pode 

ser um vetor de desenvolvimento sustentável. 

Após analisarmos conceitos e teorias de políticas públicas 

baseada em alguns autores, iniciaremos com Maria das Graças Rua238 que explica 

que as sociedades modernas têm, como principal característica, a diferenciação 

social e por isso possuem ideias, valores, interesses e aspirações diferentes além 

de desempenhar variados papéis. Desse modo, a vida em sociedade é complexa e 

envolta em conflitos. Mas, para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o 

conflito deve manter-se em limites de boa convivência e para isso existem dois 

meios: a coerção e a política. Porém esse trabalho irá enfatizar a opção da política 

que tem como definição ampla “a resolução pacífica de conflitos”. É possível 

delimitar um pouco mais e estabelecer:

que a política consiste no conjunto de procedimentos formais 

e informais que expressam relações de poder e que se 

destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens 

públicos”

Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão 

e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as 

decisões tomadas. Sua dimensão “pública” é dada pelo seu caráter imperativo, 

significa que uma das características centrais é o fato de que são decisões e ações 

������������������������������������������������������������
238 RUA, Maria da Graças. Analise de políticas Públicas: conceitos básicos in Maria das Graças Rua 
e Maria Izabel Valladâo de Carvalho (orgs) O ESTUDO DA POLÍTICA = estudos selecionados. 
Paralelo, 1999 p. 231 
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revestidas da autoridade soberana do poder público. As políticas públicas 

envolvem, portanto, atividade política239.

De acordo com Easton240 as políticas públicas resultam do 

amadurecimento, pelo sistema político, dos processos provenientes do meio 

ambiente e frequentemente das demandas e apoios oriundos do próprio sistema 

político e expressam-se através de demandas e suportes. As demandas são 

aspirações e necessidades expressas de maneira organizada, ou não, dizem 

respeito a amplos setores da sociedade ou a pequenos grupos. Podem ser 

reivindicações de bens e serviços como saúde, educação, estradas ... ou de 

participação no sistema político como o direito de voto dos analfabetos, direitos de 

greve ... Ou ainda, demandas de controle da corrupção, de preservação ambiental, 

de informação política, de estabelecimento de normas para o comportamento dos 

agentes públicos e privados. Enquanto que o suporte ou apoio nem sempre estão 

vinculados a cada demanda ou política específica, geralmente são direcionadas 

para o sistema político ou para a classe governante. 

A análise de Maria das Graças Rua241, ressalta a política como um 

conjunto de atitudes destinadas à “resolução pacífica de conflitos em torno da 

alocação de bens e recursos públicos”. Nesse processo estão envolvidos ‘atores 

políticos’ que são todos os que têm algo a ganhar ou a perder com as decisões 

relativas a uma política. Por isso, os atores políticos são sempre específicos e 

nunca genéricos como a sociedade ou o governo, distintos entre públicos e 

privados.

No nosso caso abordaremos os atores públicos, que exercem 

funções públicas e mobilizam os recursos associados a essas funções. Entre esses 

atores existem duas categorias: os políticos e os burocratas. Os políticos são 

atores cuja posição resulta de mandatos eletivos e sua atuação é condicionada 

pelo cálculo eleitoral e por pertencer a partidos políticos, são governadores, 
������������������������������������������������������������
239 RUA, Maria da Graças. Analise de políticas Públicas: conceitos básicos in Maria das Graças Rua 
e Maria Izabel Valladâo de Carvalho (orgs) O ESTUDO DA POLÍTICA = estudos selecionados. 
Paralelo, 1999 p. 232 
240 EASTON, David Apud RUA, Maria da Graças. Analise de políticas Públicas: conceitos básicos in
Maria das Graças Rua e Maria Izabel Valladâo de Carvalho (orgs) O ESTUDO DA POLÍTICA = 
estudos selecionados. Paralelo, 1999 p. 233 
241 RUA, Maria da Graças. Analise de políticas Públicas: conceitos básicos in Maria das Graças Rua 
e Maria Izabel Valladâo de Carvalho (orgs) O ESTUDO DA POLÍTICA = estudos selecionados. 
Paralelo, 1999 p. 235 
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prefeitos ... Já os burocratas são os que ocupam cargos que necessitam de 

conhecimento especializado e se situam em uma carreira pública e controlam 

recursos e informações dos projetos políticos242.

Ao refletir o tema, Marcus André Melo243 avalia políticas públicas 

como “uma âncora num conjunto de valores e noções sobre a realidade social 

partilhados pelos membros relevantes de uma maioria de governo – aí incluídos 

elites políticas e burocráticas – que nos permitem distinguir a boa da má política”. 

São baseadas nesses valores e noções da agenda pública do Brasil moderno que 

o autor analisa o princípio organizador das políticas públicas nos últimos anos que 

tem como principio ”instituir a Boa Governança; ação pública como fixação de 

regras do jogo estáveis e universalistas; primado da pobreza absoluta sobre a 

desigualdade no debate público”. Como se sabe essa é uma política social que se 

constitui num mecanismo da engenharia institucional, inclusa na agenda de 

intervenção do Estado.

No âmbito desses conceitos de políticas públicas o objetivo é o 

desenvolvimento pelo qual a sociedade anseia e para o qual convergem os 

esforços de toda humanidade que está diretamente ligado ao crescimento, ao 

progresso e a modernização. O desenvolvimento é complexo, gera grandes 

transformações, abrange a totalidade do ser humano e implica no envolvimento de 

toda a sociedade, que cresce de forma integrada e planejada. É um processo que 

leva a dinamização econômica aliada à melhoria da qualidade de vida para todos244

Do que foi argumentado sobre políticas públicas nos parágrafos 

acima, iremos analisar o Plano Municipal de Cultura do Recife (ANEXO A)  

elaborado pela Prefeitura do Recife junto à Secretaria de Cultura através de 

discussões com seus técnicos, do Conselho Municipal de Cultura e da sociedade 

civil sobre cultura e especialmente sobre a concepção de museu. Este plano após 

aprovação terá duração de dez anos, 2009 – 2019, plano de Projeto de Lei nº 

32/2008. Este plano apresenta a cultura como um direito fundamental do ser 
������������������������������������������������������������
242 RUA, Maria da Graças. Analise de políticas Públicas: conceitos básicos in Maria das Graças Rua 
e Maria Izabel Valladâo de Carvalho (orgs) O ESTUDO DA POLÍTICA = estudos selecionados. 
Paralelo, 1999 p. 236 
243 MELO, Marcus André. ESTADO, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS in MICELI, Sergio (org), 
O que ler na ciência social brasileira (1970-1995). Ciência Política, volume I, São Paulo, Editora 
Sumaré: ANPOCS, Brasilia, DF, 1999, p. 13. 
244 WWW.redculturamercosur.org. Acesso dia 31 de março de 2009 
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humano e um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social. 

Cabendo ao Estado assumir o papel de planejar e fomentar atividades culturais, na 

preservação e valorização do Patrimônio cultural material e imaterial e na 

estruturação da economia, sempre considerando o interesse público e o respeito à 

diversidade cultural245.

Entretanto, para que o Plano Municipal de Cultura do Recife 

elaborado pelo poder executivo, no caso a Prefeitura do Recife, possa ser 

executado tem que passar pelo crivo do poder legislativo, a Câmara dos 

Vereadores. A Prefeitura do Recife envia para a Câmara e um vereador se 

responsabiliza pelo projeto tornando-se seu relator, no caso o vereador Osmar 

Ricardo que faz um parecer e o apresenta na reunião da Comissão de Finanças e 

Orçamento para ser aprovado. O vereador promete agilizar a votação, mas outros 

vereadores ressaltam a importância de ouvir a população e analisar a proposta 

com calma. Para que a sociedade pudesse contribuir dando sugestões para 

aprimoramento do projeto, foi anunciado nos jornais locais246 um site, 

osmar.ricardo@recife.pe.gov.br.

Nesta ocasião aproveitamos a oportunidade e enviamos para o site 

a nossa sugestão para acrescentar no Plano a nova concepção de museu, a 

revisão do orçamento e a sugestão de criação de um museu interativo para Clarice 

Lispector. Ao mesmo tempo enviamos ao vereador Antonio Luiz Neto, presidente 

da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte uma carta com nossas 

sugestões.  (APÊNDICE A e B) 

A Política Pública do Plano Municipal de Cultura do Recife247

destaca que a cultura ocupa um papel central no processo de desenvolvimento das 

cidades, além do planejamento e implementação de políticas que respondam aos 

novos desafios do mundo contemporâneo. Políticas que valorizem as raízes 

históricas e culturais, que reconheçam e promovam a diversidade de expressões, 

que intensifiquem os intercâmbios, que democratizem os processos decisórios e o 

acesso aos bens e serviços e que trabalhem a cultura como um importante fator de 

desenvolvimento econômico e de coesão social. 

������������������������������������������������������������
245 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 02 
246 JORNAL DO COMERCIO, CADERNO C, Recife, 07de maio de 2009 
247 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 02 
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Após análise observamos que o Plano Municipal de Cultura do 

Recife, quando se refere a museu, não tem uma visão compatível com a nova 

proposta de museu como interativo. O plano coloca museu como centro de 

memória e arquivo, com a finalidade de preservação do patrimônio cultural. Suas 

proposições para museu são: 

� Fortalecer e consolidar uma política de aquisição, guarda, restauração, 

digitalização, pesquisa e divulgação dos acervos dos museus, cinematecas, 

bibliotecas, arquivo municipal, centros de pesquisa, memória e formação, com 

diretrizes formuladas no âmbito do Sistema Municipal de Preservação do 

Patrimônio Cultural. 

� Implementar o Arquivo Público do Recife, com a participação do Conselho 

Municipal de política Cultural, a partir de uma política arquivista que assegure a 

preservação, pesquisa e divulgação da memória histórica, administrativa e 

política do Recife, com base nas diretrizes pelo Arquivo Nacional e Conselho 

nacional de Arquivos. 

� Implantar e consolidar o projeto Centros de Memória nas 18 Micro-

regiões do Recife, articuladas aos Centros de cada RPA, localizados nas 

respectivas refinarias Multiculturais248

A concepção de museu do Plano Municipal de Cultura do Recife

está aquém da concepção atual de museus e do mundo globalizado. Hoje, a 

concepção de museu é a de museu interativo. Segundo a visão de Santos “museu 

é um fórum de debates e uma das formas de efetivação desse fórum, é o 

estabelecimento de múltiplas relações com a comunidade. Por causa disso ele é 

produtor de conhecimento”249. Conforme explicitado no capitulo I museu tem papel 

transformador da sociedade, quando intervém e influencia o desenvolvimento por 

ser construtor do conhecimento. Museu interativo é um espaço de participação 

onde os visitantes além de entrarem em contato com o passado interage com o 

presente através da tecnologia, como novo e decisivo agente. 

Mais ainda, é possível observar a não consonância com a 

concepção de museu do Plano Municipal de Cultura do Recife com a proposta do 
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248 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 58 
249 SANTOS, Fausto Henrique dos. METODOLOGIA APLICADA EM MUSEUS, Mackenzie, São Paulo: 
2000 p.14 
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Ministério da Cultura através da Política Nacional de Museus, que enfatiza o papel 

dos museus, no âmbito de políticas públicas de caráter mais amplo, de 

fundamental importância para a valorização do patrimônio cultural como dispositivo 

estratégico de aprimoramento dos processos democráticos.250

Pois a Política Nacional de Museus251 tem por objetivo

promover a valorização, a preservação e a fruição do 

patrimônio cultural brasileiro, considerando como um dos 

dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 

desenvolvimento e da revitalização das instituições 

museológicas existentes e pelo fomento à criação de novos 

processos de produção e institucionalização de memórias 

constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do País. 

Seguindo a análise, O Plano Municipal de Cultura do Recife reduz 

o espaço dos museus para festivais, seminários e ações formativas, para as Artes 

Visuais (p. 50 e 51) Os museus municipais do Recife são: Museu de Arte Moderna 

Aloísio Magalhães, Espaço Mamam no Pátio de São Pedro, Museu Murilo La 

Greca e Museu de Arte Popular, cada qual com o seu perfil e produções de 

diversas matrizes. Possui também o Museu da Cidade do Recife, responsável pela 

guarda e difusão de importante acervo iconográfico de caráter histórico e 

documental que trata das questões culturais e urbanas da cidade, assim como 

promove diálogos sobre estas temáticas com outras cidades do mundo. Entretanto, 

o funcionamento precário dos equipamentos desse museu dificulta a sua execução 

e comunicação apesar de estarem passando por reformas estruturais.252 Este 

aspecto foi bem definido quando realizamos entrevistas com os gerentes dos 

museus do Recife que estão na expectativa de melhora na implantação do Plano 

Municipal de Cultura do Recife.

Embora reconheça a importância do Plano Municipal de Cultura 

do Recife ter como objetivo um melhor planejamento, uma seleção de pauta 

criteriosa e uma política cultural voltada para a formação de público, com uma 
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250 WWW.museus.gov.br Acesso dia 30 de março de 2009 
251 IDEM  Acesso dia 30 de março de 2009 
252�PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 34 
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grande ênfase em atividades voltadas para o público infantil253, ainda está longe da 

concepção de museu interativo pois o nosso olhar converteram museu como bem 

diz Abreu254 “mais em teatros do esquecimento do que em lugares de memória” 

pois o compromisso com museu não é com o ter e preservar acervos, e sim com o 

ser espaço de relação e estimulo às novas produções255  museus da Prefeitura do 

Recife não estão cumprindo esse papel de comunicação como causa e efeito do 

desenvolvimento social.

A Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, órgão específico 

para a gestão do Plano, passou a ter orçamento próprio para os seus diversos 

segmentos culturais, através do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC. Porém, o 

planejamento desse orçamento é desequilibrado, concentrando maior verba aos 

projetos de Música, Artes Cênicas e Audio-visual256. E como diz Chagas “as 

relações estreitas entre o Estado, os museus e as classes privilegiadas no Brasil 

têm favorecido o desenvolvimento de museus que se distanciam da sociedade, que 

se incomodam pouco com o não-cumprimento de funções sociais”257.

A título de exemplo, no Plano Municipal, o item museu, quando se 

refere há concepção está enquadrado no segmento Artes Visuais. No do que diz 

respeito ao orçamento, está em último lugar, no segmento Patrimônio e Arquitetura, 

observado na relação dos recursos aprovados por segmento cultural.  Além de que, 

em vários anos como 2001, 2002 e 2005 esse segmento não participou do 

orçamento do Sistema de Incentivo a Cultura. (ANEXO B e C) 

De uma maneira geral, o Plano Municipal necessita de 

modificações em relação a concepção de museu interativo como cultura em toda 

sua diversidade, é fator de desenvolvimento e convivência em todo o mundo258.
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253 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 45 
254�ABREU, Regina, Apud : CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a
ótica museológica da Mario de Andrade, Coleção Histórica , Argos, Chapecó: 2006 p.14 
255 IDEM p 16 
256 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DO RECIFE – 2008, p. 08 
257�CHAGAS, Mario. HÁ UMA GOTA DE SANGUE EM CADA MUSEU, a ótica museológica da 
Mario de Andrade, Coleção Histórica , Argos, Chapecó: 2006 p.32 
258�WWW.Brasilia.unesco.org/cultura. Acesso dia 30 de março de 2009 
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Como diz Sen o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão 

das liberdades reais que as pessoas desfrutam259

Barreto260 afirma que desenvolvimento cultural é o elemento que 

garante a todos – criadores, artistas e platéias – o direito à celebração de sua 

identidade, à manifestação de sua sensibilidade e emoção, desenvolvendo a um só 

tempo, o espírito crítico, a imaginação e o sentido de coletividade, num processo 

de conscientização, socialização e transformação social. Até porque, toda 

transformação social tem mesmo seu começo no interior de cada indivíduo. Viver a 

cultura equivale a participar de uma época, de uma história, de um povo, de um 

país, de um momento específico do mundo. É celebrar, individualmente ou 

coletivamente, a experiência humana. 

Conforme ressalta Sen261 as liberdades humanas contrastam com 

visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam 

desenvolvimento como crescimento do Produto Nacional Bruto PNB, aumento de 

rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. 

Mas, as liberdades dependem de outros determinantes, como as disposições 

sociais e econômicas (os serviços de educação, cultura e saúde) e os direitos civis 

(a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas). Defende 

também que a violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de 

liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à 

liberdade de participar da vida social, política e econômica da comunidade. A 

liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas razões: a razão 

avaliatória quando o processo do progresso tem de ser feita verificando-se 

primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas e a razão da 

eficácia quando a realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre 

condição de agente das pessoas262.

Finalizando, Sen argumenta que a condição de agente livre e 

sustentável emerge como um motor fundamental do desenvolvimento. A ligação 
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259 SEN, Amartya. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE. Companhia das letras, São Paulo, 
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260 WWW.overmundo.com.br  BARRETO, Marcos. DO MARKETING AO DESENVOLVIMENTO
CULTURAL Acesso dia 30 de março de 2009 
261 SEN, Amartya. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE. Companhia das letras, São Paulo, 
2000, p. 17 
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entre liberdade individual e realização de desenvolvimento social vai muito além da 

relação constitutiva (formador) por mais importante que ela seja. As disposições 

institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda influenciadas pelo 

exercício das liberdades das pessoas, mediante a liberdade para participar da 

escolha social e da tomada de decisões públicas que impedem o progresso dessas 

oportunidades263.

Nas últimas décadas, com a incorporação de conceitos e práticas 

distintas, a exemplo de municípios saudáveis, desenvolvimento local sustentável, 

preocupação ambiental como responsabilidade social, tem obrigado as agendas 

governamentais, em dimensões macro, meso e micro a incorporar cultura como 

vetor de desenvolvimento, de desenvolvimento auto-sustentável, que é prover o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações.264

Existe a necessidade de crescimento, sim, portanto é preciso preservar o meio 

ambiente e com isso ser responsável pelo futuro da humanidade. Que o 

desenvolvimento não esgote os recursos, atuando democraticamente, buscando 

equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico.   

Segundo Sachs265 desenvolvimento sustentável é uma reparação 

de desigualdades, inclusão e mudança estrutural com apropriação dos direitos 

humanos. Esse desenvolvimento está baseado na solidariedade entre a geração 

atual e futura e na eliminação do retorno em curto prazo com externalidades 

negativas. Para que isso aconteça é necessário respeitar cinco pilares, o social 

refletido no meio-ambiente; o ambiental provedor de recursos e recipiente de 

resíduos; o territorial distribuidor de recursos, populações e atividades; o 

econômico com viabilidade e o político com governança democrática266.
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2000, p. 19 
264 WWW.educar.sc.usp.br Acesso dia 15 de agosto de 2008 
265� SACHS, IGNACY. DESENVOLVIMENTO: includente, sustentável, sustentado. Rio de janeiro 
Garamond : 2004 p.13 
266 SEN, Amartya. DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE. Companhia das letras, São Paulo, 
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* Embora saibamos das recentes discussões acerca da diferença entre Desenvolvimento 
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Como foi registrado no início, o cerne deste capítulo é a 

elaboração de uma proposta para e edificação de um museu interativo para a 

escritora, contista e poetisa Clarice Lispector na cidade do Recife com a visão 

moderna de participação e fomento a cultura. 

Nos dias atuais, quando é proposto qualquer espaço de formação 

social, educacional e cultural como um museu interativo é indispensável a 

preocupação com desenvolvimento sustentável, pois cultura também é um dos 

principais vetores de mudança, captação de recursos e empregos.

O conceito de desenvolvimento sustentável* data nos anos 60 

com debates sobre os riscos da degradação do meio ambiente. Estes debates se 

tornam mais intensos nos anos 70, através de discussões internacionais com tanta 

intensidade que levaram a ONU a promover uma Conferência em Estocolmo em 

1972 com o tema Ambiente Humano. Tem por objetivo ver o mundo com uma 

perspectiva global a longo prazo267.

No mesmo ano, Dennis Meadows e os pesquisadores do “Clube 

de Roma” (grupo de cientistas, industriais, economistas, políticos etc que se 

reúnem para debater um conjunto de assuntos relacionados a política, economia 

internacional e, sobretudo ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável)  

publicaram um relatório chamado Os Limites do Crescimento. O estudo alerta que, 

mantidos os níveis de industrialização acelerada, rápido crescimento demográfico, 

poluição, escassez de alimentos, exploração e esgotamento dos recursos naturais, 

o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, 

provocando uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade 

industrial268. Esse relatório propõe crescimento econômico zero com a finalidade de 

atingir a estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais. Para 

isso é necessário congelar o crescimento da população global e do capital 

industrial269.

A exemplo de Intelectuais dos países em desenvolvimento, 

reagiram com veemência ao relatório de Meadows e do Clube de Roma sobre os 
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prognósticos catastróficos do relatório. Manifestaram-se de forma critica levantando 

a tese de que as sociedades ocidentais, depois de um século de crescimento 

industrial acelerado, defendiam o congelamento do crescimento (desenvolvimento) 

com a retórica ecologista, o que atingia de forma direta os países pobres que 

tendiam a continuarem pobres270

Seguindo na analise, em 1973, o cientista canadense Maurice 

Strong propôs uma abordagem voluntarista a fim de realizar simultaneamente 

desenvolvimento econômico, equidade social e prudência ecológica. Nessa 

perspectiva, a intervenção institucional parecia fundamental, pois ela devia assumir 

ações destinadas a controlar a utilização dos recursos, a empregar técnicas 

“limpas” de produção, e a privilegiar as necessidades ao invés das procuras nos 

hábitos de consumo271

Strong e Ignacy Sachs igualmente lançam os seus conceitos de 

ecodesenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Sachs. Os caminhos do 

desenvolvimento seriam seis: satisfação das necessidades básicas; solidariedade 

com as gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que 

garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas; programas de 

educação. Esta teoria referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, 

envolvendo uma critica à sociedade industrial. Foram os debates em torno do 

ecodesenvolvimento que abriram espaço ao conceito de desenvolvimento 

sustentável272

Segundo as Nações Unidas a causa da explosão demográfica e a 

pobreza, também gerava a destruição desenfreada dos recursos naturais. Os 

países industrializados contribuíam para esse quadro com altos índices de 

consumo. Para a ONU, não há apenas um limite mínimo de recursos para 

proporcionar bem-estar ao individuo; há também um máximo273

Em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED) apresentou um relatório onde diz que 
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“Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas 

próprias necessidades”. O relatório não apresenta críticas à sociedade industrial, 

demanda crescimento tanto em países industrializados como em 

subdesenvolvidos, inclusive ligando a superação da pobreza nestes últimos ao 

crescimento contínuo dos primeiros274.

Para Sachs275 o desenvolvimento sustentável ocorre quando “é 

preciso haver um Estado enxuto, limpo, ativo, planejador e capaz de descortinar o 

futuro” Define que “o crescimento é uma condição necessária, mas de forma 

alguma suficiente (muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a 

meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos.”276 O 

desenvolvimento sustentável é construído sobre três pilares interdependentes e 

mutuamente sustentadores - desenvolvimento econômico, desenvolvimento social 

e proteção ambiental 

Finalizando, Sachs define 

que a idéia de desenvolvimento implica a expiação e 

reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão 

capaz de preencher o abismo civilizatório entre as antigas 

nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre 

as minorias modernizadas e a maioria atrasada e exausta dos 

trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a 

promessa de tudo – a modernidade inclusiva propiciada pela 

mudança estrutural, exigindo um Estado efetivo277.

Museu interativo na concepção mais atual, segundo Chagas é 

“espaço móvel de estudo, pesquisa e reflexão como instrumento capaz de servir às 

classes trabalhadoras, como instituição catalisadora e ao mesmo tempo resultante 

da conjugação de forças diversas, como âncora de identidade cultural”278 são 
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espaços de desenvolvimento sustentável devido ao progresso e crescimento da 

sociedade, pois ficará incorporado definitivamente no cotidiano da cidade. 

É valido comentar que Museu associado a outras atividades 

como o turismo é também fator de desenvolvimento pois, como define a OMT, 

agência especializada das Nações Unidas que é a principal organização 

internacional no campo do turismo descreve o turismo como um fórum global para 

questões de políticas turísticas e como fonte de conhecimento prático sobre o 

turismo. Classifica turismo como o conjunto de atividades praticadas pelos 

indivíduos durante as suas viagens e permanência em locais situados fora do seu 

ambiente habitual, por um período contínuo que não ultrapasse um ano, por 

motivos de lazer, negócios e outros279.

Para Oscar de La Torre o turismo é um fenômeno social que 

consiste no deslocamento voluntário e temporário de indivíduos em grupo de 

pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 

saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem 

nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de 

importância social, econômica e cultural280.

A Prefeitura do Recife junto à Secretaria de Turismo tem a missão 

de financiar projetos e eventos na área de turismo; criar parcerias com empresas 

privadas; e promover intercâmbio de ações com outros municípios, estados, órgãos 

federais e instituições internacionais281.  A prefeitura elegeu o ano de 2008 como o 

ano do Turismo. O então prefeito do Recife, João Paulo Lima e Silva afirmou que o 

turismo do Recife vive uma nova fase:

A prefeitura tem investido em ações e projetos estruturadores 

para que o Recife tenha a projeção turística que merece no 

cenário nacional e internacional. O ano do Turismo no Recife 

é mais uma ação da Prefeitura para intensificar a atividade em 

nossa cidade, aproveitando todo o seu potencial de riquezas 

naturais, diversidade cultural e patrimônio histórico. A 
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Prefeitura acredita e investe no turismo como um importante 

elemento propulsor da economia local, que proporciona mais 

emprego e renda à população282

Entretanto, observamos através da análise do Plano Municipal de 

Cultura do Recife que a Prefeitura não tem uma postura atual em relação a 

concepção de museu, muito menos a preocupação em valorizar os museus como 

fator de desenvolvimento cultural e sustentável, pois vários fatores comprovam esta 

afirmação: a ausência de recursos, a falta de profissionais qualificados, a má

divulgação, e a falta de manutenção e modernização dos museus. Esse aspecto foi 

comprovado quando realizamos entrevistas com os gerentes dos museus da 

cidade do Recife.

Além de encantar por seu cenário de mar, ilhas, rios e pontes, o 

Recife é única pela sua diversidade cultural, forte pela sua história, plural pelos 

eventos que se sucedem ao longo de todo o ano e atraente pelas opções turísticas 

que oferece.  Mostrar o Recife ao recifense e ao visitante é um misto de privilégio e 

desafio a que se vêm propondo todos os que trabalham e se dedicam ao setor de 

cultura e turismo283

O Recife é uma mescla das civilizações portuguesa, holandesa, 

afro, francesa, índia e judaica e guarda desse passado um belo casario, uma 

imensa variedade na gastronomia, pontes e fortalezas. O Recife é um museu a céu 

aberto, dinâmico e emocionante284 Além de ser cidade-berço de grandes talentos 

em todas manifestações culturais como na literatura, musica, dança, teatro, 

cinema, pintura e escultura, é referência nacional285.

Outro fator de desenvolvimento que o museu pode agregar é o 

incentivo a leitura. Os Parâmetros Curriculares Nacionais diz que a leitura tem 

como finalidade a formação de leitores competentes e, conseqüentemente, a 

formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua 

origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de 

referências modelizadoras. A leitura, por uma lado, nos fornece a matéria-prima 
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para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de modelos: 

como escrever286

Para a Prefeitura do Recife junto à Secretaria de Educação, 

Esporte e Laser a política educacional da Rede Municipal de Ensino do Recife está 

baseada nos princípios de solidariedade, liberdade, participação e justiça social. 

Em consonância com esses princípios, a leitura é vista como competências que o 

aluno tem que cumprir no decorrer de sua vida escolar. Entre essas competências 

estão : ler textos, convencionais ou não, atribuindo-lhes sentido; identificar os 

contextualizadores; leitura do texto não verbal, estabelecendo relação de 

significado com o texto verbal e vice-versa; compreender e dominar os diferentes 

usos e finalidades sociais; ler textos de diversos gêneros, combinando as 

estratégias de decifração, seleção, antecipação, inferência e verificação, de acordo 

com as situações e contextos287.

Ao defendermos o projeto da nossa dissertação o professor 

Francisco Ribeiro sugeriu que para enriquecer o trabalho complementasse o 

projeto com um link entre o museu interativo para Clarice Lispector com as cidades 

de Pernambuco, através das bibliotecas ou espaços construídos para fomento da 

leitura. Mas preferimos fazer este link do museu interativo com as escolas da 

Prefeitura do Recife. Para isso, procuramos a Diretoria de Tecnologia – DIT, da 

Secretaria de Educação da prefeitura para nos informar sobre a Proposta Política 

Pedagógica para que junto à proposta já estabelecida sugeríssemos a nossa. Para 

nossa surpresa o departamento não disponibilizou as informações, além de que em 

pequeno espaço de tempo houve a mudança da gestão da prefeitura onde 

mudaram todos os gestores dos departamentos e o tempo para a pesquisa ficou 

inviável.  

Segundo Kleiman a leitura é construída na interação entre seus 

pares, sujeitos cooperativos com objetivo na prática comunicativa. É uma atividade 

intelectual que funciona plenamente na sociedade que impõe a cada dia, mais 
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exigências de letramento, isto é, do contato que liberta e transforma uma 

experiência de vida288.

Ler é também sair transformado de uma experiência de vida289. O 

maior objetivo que o individuo anseia é o seu desenvolvimento e converge os 

esforços para alcançar esse desenvolvimento estando diretamente ligado ao 

crescimento ao progresso e a modernização. 

Em suma, museu interativo é patrocinador do conhecimento para 

a cidade do Recife contribuindo para sua história, sua formação social e 

econômica. Com a meta de estabelecer intercâmbio cultural, educacional, artístico 

e cientifico entre Recife e as demais regiões do país e com os diversos países do 

mundo.  Além de homenagear uma das maiores escritora, contista e poetisa que foi 

Clarice Lispector, que Recife teve o privilégio de abrigá-la por dez anos. Suas 

obras tão dinâmicas e tão atuais são vetor de desenvolvimento sustentável e 

cultural para a sociedade. 

A proposta de elaborar pesquisa de campo é no sentido de 

corroborar com o trabalho realizado através de questões e conversas com pessoas 

que fazem parte de atividades culturais na cidade do Recife. As questões se 

diferenciaram de acordo com o grupo e a atividade que desenvolvem, mas que 

tenham ligação com o nosso objetivo de estudo, além de investigar o conhecimento 

das pessoas em relação à importância de um museu interativo como vetor de 

desenvolvimento cultural. Todas as informações coletadas com as questões 

permitiram conhecer a perspectiva das pessoas envolvidas direta ou indiretamente 

com museu interativo. (APÊNDICE C, D, E,F, G, H e I) 

Por estarmos desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, o número 

de sujeitos foi definido por amostragem e utilizamos o critério de acessibilidade. 

Selecionamos para as entrevistas o Superintendente do IPHAM em Pernambuco, 

uma museóloga da FUNDARPE, três gestoras de museus da Prefeitura do Recife, 

a gestora do Museu do Homem do Nordeste – FUNDAJ, a Presidente do Centro 
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Cultural Judaico de Pernambuco, um artista plástico e o Diretor Executivo da Santa 

Casa de Misericórdia do Recife.

Abaixo, seguem as opiniões dos entrevistados:   

� SR. FREDERICO ALMEIDA 

 SUPERINTENDENTE DO IPHAN EM PERNAMBUCO 

O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural – 

IPHAN que esclarece que o Departamento de museus desvinculou-se do IPHAN, 

pois o Ministério de Cultura desde 2003 propôs um instituto específico para museus 

após um longo e proveitoso debate com a comunidade museológica. Em maio de 

2009 foi criado o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM que tem como objetivo 

promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural brasileiro 

considerando como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 

desenvolvimento e da revitalização das instituições museologicas existentes e pelo 

fomento à criação de novos processos de produção e institucionalização de 

memórias constitutivas da diversidade social, étnica do país.

Em relação a política de parcerias vem se fortalecendo, desde o 

nível federal, estadual e municipal, bem como com a sociedade civil. A maior 

parceria é com as prefeituras devido ao grande número de tombamentos serem 

nos centros urbanos. Outras parcerias que têm sido fortalecidas é através do 

Programa Nacional de Cultura - PRONAC (Lei Rouanet) e com órgãos estatais 

(BNDES, Petrobrás, BNB, Chesf, etc) são potenciais patrocinadores de projetos 

culturais.

Na opinião do superintendente, Recife é uma das cidades 

brasileiras que mais concentra expressões culturais no país e é muito carente de 

museus, porém precisa conscientizar e educar a população para o uso devido dos 

museus.

Na sua visão o museu interativo não está só focado no espaço 

onde concentra o acervo museológico, e sim um espaço de integração com a 

sociedade, participando no sistema educativo, saindo do espaço interno do museu 
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para fora, através dos vários meios de comunicação e divulgação do conhecimento 

(internet, multimídia, escolas, exposições, etc) 

� SRA. GABRIELA MARIA SEVERIEN DOS SANTOS 

        MUSEOLÓGA DA DIRETORIA DE DIFUSÃO CULTURA DA FUNDARPE 

O objetivo do Projeto Político do Estado de Pernambuco para 

museus é o desenvolvimento das ações permanentes e estruturadoras de 

preservação, fomento, formação, fruição e difusão cultural nos museus. Estas 

ações têm sido executadas através de oficinas, exposições, publicações e 

modernização dos museus do Estado. 

Em relação aos profissionais cada instituição tem um corpo 

técnico que funciona conforme as necessidades da instituição como por exemplo a 

tipologia do acervo. Na FUNDARPE existe uma estrutura para dar apoio às 

instituições museológicas do Estado como um engenheiro, uma arquiteta, uma 

jornalista e o pessoal que dá suporte administrativo direto aos museus. 

Na opinião da entrevistada museu interativo é aquele que 

consegue se comunicar com o maior número de pessoas e interagir com elas. Num 

museu interativo essa comunicação dar-se através de diferentes tecnologias que 

estabelecem a conexão do visitante/pesquisador com o seu acervo, permitindo 

uma troca de experiências enriquecedoras para ambos. Essas trocas passam a ter 

um caráter interdisciplinar. Um museu interativo está conectado com o mundo. 

Opinando sobre mais um museu em Recife acha que em primeiro 

lugar temos que reorganizar os acervos já existentes, fazer um alinhamento do 

nosso patrimônio. Tornar o que já temos em potenciais museus interativos, para aí 

sim, pensarmos em criar novas instituições que demandam grande conhecimento 

técnico, estrutura e manutenção por vezes caríssimas. Temos espaços muito bons 

que organizados com tecnologia e suporte financeiro poderemos trabalhar de forma 

profissional e abrangente os nossos acervos e os que possam aparecer.
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� SRA. TEREZINHA LAVRA – Gestora do Museu de Arte popular 

� SRA. MARIA DE BETÂNIA CORRÊA DE ARAÚJO – Gestora do Museu da 

Cidade do Recife 

� SRA. MABEL MEDEIROS – Gestora do Museu Murilo La Greca 

            GESTORES DOS MUSEUS DA CIDADE DO RECIFE 

Na opinião dos gestores dos museus da Prefeitura do Recife, o 

Plano Municipal de Cultura é um instrumento fundamental de diretrizes para o 

implemento de uma política pública mais é necessário que a concepção de museu 

seja mais detalhada.

Em relação a perspectiva de mudanças do Plano Municipal de 

Cultura,  esperam com ansiedade sua implementação, pois atualmente o trabalho 

é difícil em conseqüência da falta de recursos e os profissionais são insuficientes 

para atender a demanda e não qualificados.   

Enquanto museu como interativo a compreensão é que é um 

lugar de experimentações, participação, ação e não passividade. Um lugar que 

proporcione trocas, através de ações dialógicas com atividades e experimentos 

prazerosos. Um lugar que considera o outro, seus desejos e interesses, trazendo 

ao público a possibilidade de quebrar a ‘velha postura’ de entrar no museu em 

silêncio, onde só é possível olhar. Além de alguns espaços se valerem da 

tecnologia para proporcionar outras formas de interação.

A análise é que Recife tem potencial para mais um museu, pois 

faz parte da história de nossa gente. Entretanto necessita de reflexão, discurso 

aberto para não se tornar mais um museu de depósito de objetos. Recife precisa 

de novo significado para seus museus, com condições adequadas para gerir.
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� SRA. VÂNIA BRAYNER 

           GESTORA DO MUSEU DO HOMEM DO NORDESTE – FUNDAJ 

Para a gestora, essa instituição ligada ao Ministério da Educação, 

não tem em seus objetivos o desenvolvimento de uma política para museus. No 

entanto, entre os seus objetivos, a Fundaj visa promover a documentação e a 

museologia, preservando os valores histórico-culturais das regiões Norte e 

Nordeste do país. Para isso, em sua missão, prevê resgatar e preservar a memória 

e promover atividades científicas e culturais, visando à compreensão e ao 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Com isso, atua na formação, articulação 

e formação em políticas públicas, destacando a educação e a cultura em todas as 

suas dimensões.

Em relação a interatividade é necessário que haja uma 

comunicação interativa entre o receptor (visitante) e o emissor (museu), onde a 

construção do conhecimento se dê a partir de estímulos que evocam imagens e 

sentidos, desvendando memórias individuais e coletivas. Para mim, interatividade é 

uma cadeia de ações e reações: o museu estimula, o visitante reage e, por sua 

vez, ele estimula o museu a oferecer novas ações, a despertar curiosidades, 

transformando-se num espaço de questionamentos e debates. Na verdade, não é o 

simples giro de um botão que definirá se o museu é ou não interativo, mas o que 

esse ato significara intelectualmente para o visitante.

O Museu do Homem do Nordeste dispõe de 32 funcionários 

permanentes em seu quadro, dez ligados diretamente com a área técnica, dois 

museólogos, três pesquisadores, um restaurador e quatro técnicos de apoio às 

atividades relacionadas diretamente com o acervo, com documentação e 

conservação preventiva. Possui também uma pedagoga com especialização em 

arte-educação que coordena o setor. 

No que diz respeito as dificuldades que entravam o 

funcionamento estão as amarras impostas pelos órgãos de controle que impedem 

o pleno desenvolvimento das suas atividades. Os processos de compra e 

contratação são longos e densos e as mudanças constantes dos parâmetros legais 
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e interpretações dos órgãos de controle são causas que impedem o 

desnvolvimento. A lei 8666, que rege todos esses processos, é atrasada, distante 

da realidade atual dos órgãos. 

Na análise da gestora, Recife tem potencial para mais um museu 

tanto do ponto de vista da produção, quanto do consumo cultural, no entanto, antes 

de pensarmos em novos espaços, temos que revitalizar os espaços e qualificar os 

já existentes. O Estado precisa discutir e implantar uma política para os museus. Já 

o governo federal dispõe de uma Política Nacional de Museus consolidada agora 

com a criação do IBRAM. Aqui em Pernambuco, não vemos esse movimento em 

nenhuma das esferas locais de poder – tanto estadual como municipal. Por isso, é 

necessário estarmos atentos e cautelosos quando propusermos mais um museu 

governamental aqui em Pernambuco. Por outro lado uma instituição privada requer 

um nível de investimento financeiro ainda não muito comum no Estado. O 

empresariado pernambucano não tem cultura para investir em patrimônio pois 

acreditam que museus não trazem retorno promocional para as suas empresas.

� SRA. TÂNIA KAUFMAN 

  PRESIDENTE DO CENTRO CULTURAL JUDAICO DE PERNAMBUCO 

Na análise da gestora o Centro Cultural Judaico de Pernambuco 

foi criado através de uma proposta política do então prefeito do Recife Jarbas 

Vasconcelos para revitalização do bairro do Recife Antigo que viu esse ponto como 

valorativo, como fator atrativo cultural porque já se sabia que a Sinagoga havia 

funcionado nesse espaço. Tinha a identificação através de documentos feita pelo 

professor José Antonio Gonçalves de Melo, a partir daí foram feitas pesquisas 

históricas sob base de prospecção arqueológica. Foi elaborado um Conselho 

Gestor com o apoio do Banco Safra e o projeto ganhou vida em proporções 

inesperadas.

 A compreensão de museu interativo da gestora é quando abre o 

espaço para pesquisadores, estudantes e de todo o acervo que é virtual, através 

de bancos de dados, de textos e depoimentos. A interatividade é a função social 
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com responsabilidade. Temos um projeto interativo, em parceria com o SEBRAE, 

com o artesanato de Igarassu, os artesãos colocam em suas produções a 

simbologia judaica nos objetos confeccionados.

Para a gestora Recife tem carência de museus, principalmente, 

por ser uma cidade com vasto patrimônio e cultura.

� SR. GEORGE BARBOSA 

           ARTISTA PLÁSTICO – PINTOR 

Na opinião do artista a cerca do patrimônio cultural do Recife, o 

setor público tem se preocupado, mas não tanto quanto devia. A consciência sobre 

a preservação, acredita que tenha melhorado, mas quanto a participação e a verba 

ainda deixam a desejar. Não sei porque, os músicos, cantores ganham tão mais 

em relação a outros profissionais da cultura? 

Para o artista em qualquer lugar do mundo museu é vetor de 

desenvolvimento cultural, pois são países que se preocupam com seus artistas, 

que têm a consciência cultural, patrimonial, que preserva seus bens, o Homem. 

O artista analisa que a cidade do Recife tem potencial para mais 

um museu, principalmente para uma artista da grandeza de Clarice Lispector que 

merece total apoio dos órgãos culturais.

Na compreensão do artista museu interativo é a integração  

cultural – Museu X Sociedade – sendo o maior benefício para o povo. Um museu 

com palestras, recitais pórticos mostrando o universo de Clarice, sua percepção e 

grandeza.
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� SR. FERNANDO LUIZ COSTA 

        DIRETOR EXECUTIVO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE 

Na análise, o gestor dessa instituição, nos informa que a Santa 

Casa possui álbuns imóveis que integram o patrimônio histórico e cultural do 

Recife, como também de Olinda, que são tombados por estarem inseridos em 

áreas tombadas, destacando os imóveis do Pólo Bom Jesus e do pólo Alfândega 

no bairro do Recife. 

Para a Santa Casa, os recursos destinados para manter as 

necessidades exigidas por esses imóveis não são suficientes, porém com 

dedicação, nossa administração tem recuperado alguns deles, além de estarmos 

assinando com a caixa Econômica Federal, uma linha de financiamento para 

recuperar seis imóveis no Pólo Alfândega com recursos oriundos do Programa 

Monumenta.

Há alguns anos a Santa Casa foi informada que o imóvel da Praça 

Maciel Pinheiro nº 387 foi habitada por Clarice Lispector. Este imóvel foi construído 

entre os anos de 1917 e 1918, pelo mestre de obras Manoel Simeão Soares de 

oliveira,com Projeto aprovado pela Diretoria de Viação e Obras Municipal 

devidamente aprovado sob o nº 2352, este prédio sofreu varias reformas, inclusive 

da prefeitura do Recife, recentemente. 

Após pesquisas sobre políticas públicas e museu interativo 

chegamos a conclusão que a cidade do Recife tem potencial para mais um museu. 

Um museu interativo como espaço de desenvolvimento cultural abalizado através 

de opiniões de profissionais que trabalham e se dedicam a cultura da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa pesquisa, propomos uma reflexão sobre o papel do 

museu no contexto social e sua nova forma de atuação como de interatividade, 

com a implementação de um museu para Clarice Lispector na cidade do Recife, 

que contribua para o crescimento da cidade como fomento do desenvolvimento 

cultural e sustentável, pois museu interativo tem como missão fazer parte de um 

processo de aperfeiçoamento e transformação social. 

Clarice Lispector passou sua infância em Recife, e foi nesse 

período que iniciou sua vida literária. Sua obra é pura interação, pois se perpetuou 

no tempo, se tornou internacional e imortal. Por ser uma obra atual e admirada por 

uma grande quantidade de pessoas é que sugerimos um museu em sua 

homenagem.  Propomos que o referido Museu deverá funcionar na casa de 

número 387 da Praça Maciel Pinheiro onde Clarice passou sua infância, com a 

aplicação de planejamento de um espaço cultural auxiliado pela tecnologia. 

Entretanto, para elaboração do museu é necessário uma política 

pública de fomento, na forma preservacionista e de comunicação. Para que isso 

ocorra, ele deve ser estruturado em uma proposta institucional com estratégias de 

organização e de ação.

Porem, ao analisarmos a política publica do Plano Municipal de 

Cultura do Recife observamos que esta política, no que diz respeito a museu está 

distante da nova concepção de museu interativo, pois o referido plano vê museu 

como espaço de preservação e não de fomento cultural que contribua para a 

construção social. Diante disso sugerimos uma revisão do Plano municipal de 

Cultura.

Após estudos e pesquisas percebemos a necessidade de 

participação de Órgãos Financiadores e corpo técnico, de fundamental importância 

para concretização do museu. As empresas envolvidas sejam elas públicas e 

privadas, como por exemplo a Prefeitura do Recife, Banco do Brasil, Petrobras etc. 

deverão fortalecer laços em uma rede social, junto à comunidade envolvida para 
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que se estabeleça a geração de empregos e renda, assim como o desenvolvimento 

econômico, cultural e social. 

Esse posicionamento de organização e ação está levando museu a 

um comportamento empresarial de organização interna com vistas a sua finalidade. 

Organização pública e cultural voltada a modelos de gestão adaptados à sua 

situação específica.   

Porém, a produtividade é uma preocupação rotineira do museu 

atual, de como fazer bom uso de verbas públicas e privadas, para a sobrevivência 

da instituição e sua participação social. Outra fonte é no próprio espaço do museu, 

onde poderão ser comercializados livros, posters, vídeos, filmes das obras da 

autora e de outros autores e, esta receita revertida para a manutenção do museu.

Com a mundialização os museus vêm sendo impulsionados para 

transformações e constante ajuste às demandas sociais. Cada vez mais a 

sociedade vem cobrando aos museus, a ocupação de seu espaço, enquanto 

órgãos responsáveis pela preservação e interação do patrimônio cultural. Para 

isso, os museus precisam estar preparados para a sobrevivência, e os parâmetros 

para se atingir esse objetivo são criados no diálogo entre o global e o local, na 

socialização do conhecimento. O sistema de interação no exercício de suas 

responsabilidades deve possuir competências técnicas, política e administrativa.

Analisamos os museus como instituições que trabalham com o 

confronto do homem como patrimônio cultural, intencionalmente criado e que é 

proposto neste estudo como uma experiência para o público. Uma experiência 

carregada de significado de modo a se conectar com outras do passado, do 

presente e do futuro. 
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EMAIL ENDEREÇADO AO VEREADOR OSMAR RICARDO 

Email enviado, no dia 11 de maio de 2009, vereador ao Osmar 
Ricardo, relator do Plano Municipal de Cultura do Recife, na Câmara dos 
vereadores com sugestão para o Plano Municipal de Cultura do Recife, sobre o 
segmento museu. 

Recife, 11 de maio de 2009

Boa tarde! 

Exmo vereador Osmar Ricardo 

Sou Eliane Gonçalves, aluna do Mestrado Profissional em 
Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste da 
UFPE. 
Meu tema de pesquisa é a concepção de Museu Interativo. 
Tenho como SUGESTÃO, maior ênfase ao item MUSEU no 
Plano Municipal de Cultura do Recife 2009 - 2019. Porque 
museu é um vetor de desenvolvimento cultural, sustentável, 
turístico e de educação. Pois a concepção de museu 
interativo é de um espaço de estudo, pesquisa e reflexão, 
conectado com a sociedade, com compromisso de colocar o 
público diverso em contato com produções culturais 
diversificadas e plurais, num jogo dialético. Para isso, também 
se faz necessário um maior orçamento para a instituição 
museal..

Atenciosamente, Eliane Gonçalves 
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CARTA ENVIADA AO VEREADOR ANTONIO LUIS NETO 

Carta enviada, no dia 11 de maio de 2009, ao vereador Antonio 

Luiz Neto, Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, da 

Câmara de vereadores, com sugestões para o Plano Municipal de Cultura do 

Recife sobre o segmento museu. 

Exmo. Sr.  Vereador Antônio Luiz Neto 

Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte 

Recife 11 de maio de 2009 

Como aluna do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do 

Nordeste – MPANE da UFPE, há dois anos pesquisando a atual concepção de Museu 

como Interativo, observei que o Plano Municipal de Cultura do Recife necessita de 

uma política pública mais específica e direcionada para museu, por ser museu, um 

vetor de desenvolvimento cultural e sustentável.  

Por isso proponho uma Política Pública com maior ênfase para a Instituição Museal e 

para isso também se faz necessário rever a desigualdade do orçamento proposto no 

Plano Municipal de Cultura do Recife. 

Trago também como proposta a construção de um museu interativo para Clarice 

Lispector na casa onde ela residiu, na Praça Maciel Pinheiro na Boa Vista, no período 

entre os anos de 1920 e 1930. 

Por que uma maior ênfase a Instituição Museal ? 

Vivemos nos dias de hoje num processo de globalização, e a Instituição Museal está 

interagida nesse processo. Portanto Museu Interativo é visto como um espaço de 

conhecimento que influencia e sofre influências, constrói e reconstrói diálogo com as 

mais diferentes formas de leitura e interpretação da cultura. Museu é um espaço de 

consciência cultural, de desenvolvimento educacional, de atividades turísticas, 

oportunidades de trabalho e qualidade de vida. 

Agradeço antecipadamente 

Eliane Gonçalves 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

�

�

�

Questões elaboradas para a entrevista com o senhor Frederico Almeida

Superintendente do IPHAM  em Pernambuco 

QUESTÕES

1. Qual a Política do IPHAN para museus? 

2. Como se processa as parcerias com outras instituições, para fomento da 

cultura?

3. Na opinião do Senhor Recife tem espaço para mais um museu? 

4. Qual a analise do Senhor sobre museu interativo? 

�

�

�

�

�
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
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Questões elaboradas para a entrevista com a senhora Gabriela Maria Severien dos 

Santos 

Museologa da Diretoria de Difusão Cultural da FUNDARPE 

QUESTÕES

1. Qual o Projeto Político do Estado de Pernambuco para museus? 

2. Quais os profissionais que o Estado de Pernambuco dispõe para as 

unidades museais? 

3. Qual a concepção da Senhora sobre museu interativo?

4. Na opinião da Senhora, Recife tem potencial para mais um museu? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Questões elaboradas para a entrevista com Gestoras de Museus da Prefeitura do 
Recife

Terezinha Lavra – Gestora do Museu de Arte Popular 

Maria de Betânia Corrêa de Araújo – Gestora do Museu da Cidade do Recife 

Mabel Medeiros – Gestora do Museu Murilo La Greca 

QUESTÕES

1. A Prefeitura do Recife elaborou um Plano Municipal de Cultura para os anos 

de 2009 – 2019. Como a Senhora percebe o item relacionado a museu? 

2. Dentro da proposta do Plano qual a perspectiva de mudanças? 

3. Na opinião da Senhora Recife tem potencial para mais um museu? 

4. Quais os profissionais que a Prefeitura do Recife dispõe para o 

funcionamento dos museus? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Questões elaboradas para a entrevista com a senhora Vânia Brayner

Gestora do Museu do Homem do Nordeste – FUNDAJ 

QUESTÕES

1. Qual a Política Pública da Fundação Joaquim Nabuco para museu?  

2. Qual a concepção da Senhora sobre museu interativo? 

3. Quais profissionais o Museu do Homem do Nordeste dispõe? 

4. Quais as dificuldades que a instituição apresenta? 

5. Na analise da Senhora, Recife tem potencial para mais um museu? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Questões elaboradas para a entrevista com a senhora Tânia Kaufman 

Presidente do Centro Cultural Judaico de Pernambuco 

QUESTÕES

1. Qual a política do museu Judaico de Pernambuco? 

2. Qual a analise da Senhora sobre museu interativo? 

3. Na opinião da Senhora recife tem espaço para mais um museu? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Questões elaboradas para a entrevista com o senhor George Barbosa 

Artista Plástico 

QUESTÕES

1. Como o Senhor analisa a política pública do Recife em relação a cultura? 

2. Na opinião do Senhor museu é vetor de desenvolvimento cultural? Porque? 

3. Qual a opinião do senhor sobre a criação de um museu interativo para 

Clarice Lispector? 

4. Como o Senhor entende museu interativo? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PRENAMBUCO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

Questões elaboradas para a entrevista com o senhor Fernando Luiz Costa 

Diretor Executivo da Santa casa de Misericórdia do Recife 

QUESTÕES

1. A santa Casa de Misericórdia do recife possui imóveis que fazem parte do 

Patrimônio Histórico e Cultural. Quais são esses imóveis? 

2. Como a santa Casa de Misericórdia lida com esse patrimônio? 

3. A Santa Casa tem conhecimento que a casa da Praça Maciel Pinheiro nº 

387, foi habitada pela escritora Clarice Lispector, e é visitada por turistas? 

Como a instituição analisa esse fato? 

4. Qual a analise que a Santa Casa faz sobre patrimônio como 

desenvolvimento sustentável?

�

�

�
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PROPOSTA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO MUSEU INTERATIVO PARA 
CLARICE LISPECTOR 

Com a mundialização da cultura os museus vêm sendo 

impulsionados para transformações de constante ajuste às demandas sociais. 

Cada vez mais a sociedade vem cobrando aos museus, a ocupação de seu 

espaço, enquanto órgãos responsáveis pela preservação e interação do patrimônio 

cultural. Para isso, os museus precisam estar preparados para a sobrevivência, e 

os parâmetros para se atingir esses objetivos são criados no diálogo entre o global 

e o local, na socialização do conhecimento. O sistema de interação no exercício de 

suas responsabilidades deve possuir competências técnicas, política e 

administrativa.

Pensando em sugerir um projeto arquitetônico para um museu 

interativo para Clarice Lispector, visitamos o departamento de Arquitetura e 

Patrimônio da Prefeitura do Recife, e tivemos as seguintes informações: a casa da 

Praça Maciel Pinheiro nº 387, onde Clarice habitou quando chegou a Recife em 

1925, é de propriedade da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Foi tombada pela 

Prefeitura e é área de preservação do IPHAN. Esta casa faz parte do Sítio Histórico 

do Bairro da Boa Vista como da Zona de Preservação Histórica, ZEPH – 08, de 

preservação rigorosa.

O departamento de arquitetura nos concedeu a planta arquitetônica 

da casa e através desta, sugerimos um projeto para o museu interativo para Clarice 

Lispector.

Ao sugerirmos o projeto arquitetônico nos preocupamos de não 

contrastar com o cenário onde a casa é situada, mas no seu interior pode ser 

equipado com elementos de conforto, segurança e tecnologia que dará condições 

ao visitante de conhecer toda área com acompanhamento de guias locais, que 

serão treinados para acolher os grupos visitantes.

Sugerimos o museu da seguinte forma: 
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No pavimento térreo, localiza-se a recepção, escada de acesso ao 

primeiro pavimento, um espaço denominado Vida onde será projetado em telas 

fotos de sua vida através de equipamentos tecnológicos e espaço Obra no mesmo 

esquema do espaço anterior. Consta também de um elevador, dois sanitários, um 

feminino e um masculino a na parte de trás, um espaço aberto com a proposta de 

um café.

No primeiro pavimento, escada de acesso ao segundo pavimento, 

um centro tecnológico de apoio aos equipamentos, a administração, dois sanitários 

um feminino e um masculino, uma livraria com as obras de Clarice Lispector e de 

outros autores. Essa livraria terá outros segmentos culturais como vídeos, revistas, 

CD, DVD entre outros. Nesse mesmo espaço existirá computadores ligados a 

internet com a finalidade de pesquisa e interação. 

No segundo pavimento, a escada, dois sanitários um feminino e um 

masculino, o elevador, um auditório para reuniões, conferências, fóruns etc. E 

ainda um salão que poderá ser utilizado em diversos eventos como exposições, 

lançamentos de livros etc.  

Faz parte desse projeto equipamentos para deficientes motores e 

visuais, uma escada de incêndio externamente e duas saídas de emergência na 

lateral da casa. 

�
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ANEXOS
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Fonte: Plano Municipal de Cultura do Recife – 2008
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