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RESUMO
Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em
Museologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na linha de pesquisa 1:
Museologia e Desenvolvimento Social. O objetivo do trabalho é analisar a Praça da Sé e
os remanescentes construtivos dos três sítios arqueológicos musealizados, in loco, a
saber: antiga Igreja da Sé (1552-1933), Praça D. Isabel (1860-1933) e o Pátio dos
Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas (1552-1801), evidenciados em 1998 a 2002,
período da última requalificação da área, para as comemorações dos 450 anos de
Salvador, que ocorrera em 1999. O eixo teórico adotado perpassa pelas áreas da
Museologia e a Arqueologia, tendo como norte de debates as possibilidades e desafios
dos estudos da cultura material vinculado, especificamente, pelos delineamentos que
norteiam a Musealização da Arqueologia. Para alcançar o objetivo da investigação
atrelamos a base teórica a uma contextualização na perspectiva histórica arqueológica
do objeto de estudo abordando de forma breve o processo de instalação, atuação e
demolição destes importantes representantes arquitetônicos do período colonial, além de
explanarmos sobre as intervenções arqueológicas, que resultaram nos sítios
arqueológicos. O lócus de observação ocorreu a partir da delimitação espacial dos
principais monumentos e prédios que estão na área da Praça da Sé e o patrimônio
arqueológico ali exposto. Ademais, buscamos, através deste percurso teórico e
metodológico, apresentar a atual situação da Praça da Sé e dos sítios arqueológicos
musealizados in situ no seu perímetro, discorrendo sobre as responsabilidades
institucionais e sociais na conservação e socialização deste bem cultural. Na nossa ótica,
o que encontramos na Praça da Sé, revela o descaso das instituições preservacionistas e
do poder público municipal perante a este patrimônio cultural, se eximindo de suas
responsabilidades legais quanto a gestão da área. Diante do exposto a pesquisa
intenciona levantar aportes para propor ações que visem minimizar o processo de
degradação e desaparecimento do patrimônio arqueológico na Praça da Sé de Salvador,
Bahia.
Palavras-chave: Patrimônio Arqueológico; Musealização da Arqueologia; Sítios
Arqueológicos.
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ABSTRACT

This research work was developed in the Graduate Program in Museology of the
Federal University of Bahia (UFBA), in the line of research 1: Museology and Social
Development. The objective of this work is to analyze the Cathedral Square and the
remaining constructions of the three musealized archaeological sites, in loco, namely:
the old Cathedral Church (1552-1933), D. Isabel Square (1860-1933), and the General
Studies Courtyard of Jesuit School (1552-1801) evidenced from 1998 to 2002, period of
the last requalification of the area, for the celebrations of the 450 years of Salvador,
which had occurred in 1999. The theoretical axis adopted runs through the areas of
Museology and Archeology, having as a point of debate the possibilities and challenges
of the studies of material culture linked, specifically, by the outlines that guide the
Musealization of Archeology. To achieve the objective of the investigation, we link the
theoretical basis to contextualization in the historical archaeological perspective of the
object of study, briefly addressing the process of installation, performance, and
demolition of these important architectural representatives of the colonial period, in
addition to explaining about the archaeological interventions, which resulted in
archaeological sites. The locus of observation occurred from the spatial delimitation of
the main monuments and buildings that are in the area of the Cathedral Square and the
archaeological heritage exposed there. In addition, we seek, through this theoretical and
methodological path, to present the current situation of the Cathedral Square and the
archaeological sites in museums in situ in its perimeter, discussing the institutional and
social responsibilities in the conservation and socialization of this cultural asset. In our
view, what we find in the Cathedral Square reveals the neglect of preservationist
institutions and the municipal public power in relation to this cultural heritage,
exempting themselves from their legal responsibilities regarding the management of the
area. Given the above, the research intends to raise contributions to propose actions that
aim to minimize the process of degradation and disappearance of the archaeological
heritage in the Cathedral Square de Salvador, Bahia.
Keywords: Archaeological Heritage; Musealization of Archeology; Archaeological
Sites.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação se constitui como uma continuação de uma proposta de estudo
que começou a ser delineada no estágio voluntário que realizei no Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia (MAE/UFBA), no período
de 2014 e 2015. Essa experiência possibilitou para que o início de um conjunto de
reflexões que vinham sendo propostas nas aulas de graduação em Museologia na
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) pudessem ser colocadas em
prática.
O MAE é detentor do acervo móvel coletado nas escavações arqueológicas de
três sítios arqueológicos situados na Praça da Sé de Salvador, Bahia: antiga Igreja da Sé,
Praça D. Isabel e Pátio dos Estudos Gerais do antigo Colégio dos Jesuítas, para os quais
nos caberá, como objeto de pesquisa, a análise crítica da relação desses sítios com a
Praça da Sé via Musealização da Arqueologia.
Com relação à salvaguarda dos acervos pelo MAE, esta condição implica dizer
que a instituição tem relação direta com este patrimônio arqueológico, aspecto que
abordaremos nas discussões apresentadas nos capítulos seguintes e nas considerações
finais. Até 2016 a instituição tinha uma sala expositiva com os objetos coletados nas
escavações arqueológicas. Atualmente este acervo está na reserva técnica localizado no
Instituto Federal da Bahia (IFBA) em um prédio anexo cedido.
Pela localização da Praça da Sé e sua representatividade simbólica para a
construção da cidade de Salvador, notamos que este local é campo profícuo para a
investigação sob a perspectiva Museológica e também pela interface entre as diversas
áreas do conhecimento que são passíveis de se observar na constituição da Praça da Sé.
Esta espaço surge como equipamento urbano citadino a partir de 1933, com a demolição
da Igreja da Sé e dos quarteirões oitocentistas que ocupavam o espaço. Antes deste
momento, a Praça da Sé não existia, pois o espaço aberto que constitui a praça estava
ocupado, uma parte, pela própria Igreja da Sé, e a outra entre o século XVI e XVIII por
uma das alas do Colégio dos Jesuítas e, posteriormente, no século XIX e início do XX,
por quarteirões de prédios oitocentistas. Portanto, o espaço urbano identificado como
Praça da Sé, na malha da cidade, é um fenômeno eminentemente do século XX.
A primeira investigação que desenvolvi nesse espaço foi o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) de Bacharelado em Museologia na UFRB, em 2016, com
um estudo de caso do Sítio Arqueológico da Antiga Igreja da Sé, no qual analisei a
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musealização in situ, realizada no ano de 1999, como parte de um conjunto de ações e
festejos para comemorar os 450 anos de Salvador, Bahia. A minha abordagem se
concentrou na exposição dos vestígios arqueológicos da antiga catedral, pontuando
todos os elementos museográficos utilizados para compor o circuito expositivo, quando
listei o estado de conservação dos equipamentos expositivos naquela ocasião e como
aquele bem cultural poderia ser melhor compreendido pela sociedade.
Assim, o contato com as referências bibliográficas e as considerações que
cheguei na referida pesquisa me levou a amadurecer a temática e possibilitou o
alargamento do objeto de estudo. Contudo, houve aqui uma proposição de ampliação da
abordagem para os campos da Museologia e da Arqueologia, a partir da perspectiva
interdisciplinar da Musealização da Arqueologia. Adotei essa perspectiva teórica por ser
a que consegue, na minha ótica, dar conta da compreensão dos conflitos, tensões,
possibilidades que permeiam o universo do patrimônio arqueológico apresentado na
Praça da Sé de Salvador.
Como informei, nesta pesquisa, analisei a Praça da Sé de Salvador e os três sítios
arqueológicos musealizados in loco, a saber: antiga Igreja da Sé (1552-1933), Praça D.
Isabel (1860-1933) e o Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas (1552-1801),
que podem ser melhor compreendidos quanto a sua inserção na malha urbana do centro
histórico a partir da figura abaixo:
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FIGURA 1: Sítios arqueológicos e sua inserção na Praça da Sé, Salvador, Bahia.
FONTE: Elaborado pela autora a partir de imagens que estão no decorrer do trabalho.

Observemos na figura 1 o mapa com a delimitação da área de investigação, com
destaque para a Igreja da Sé e apresentação das 4 aberturas que compõem o sítio
arqueológico. A direita, a Catedral Basílica de Salvador com a representação dos
sobrados que ocuparam a área após a demolição do Pátio do Colégio dos Jesuítas e a
abertura com os vestígios do Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas. Por fim,
a Praça D. Isabel em frente ao antigo templo, com apresentação dos vestígios do piso da
praça, protegido por uma grade de ferro e da fileira de bancos que ficava no adro,
alinhadas às laterais do templo. A elaboração dessa montagem tem como objetivo situar
o leitor quanto ao tamanho da Praça da Sé e de como os prédios e a área demolida
estavam situados no seu perímetro. Enfatizamos que o Templo da Sé tinha sua fachada
voltada para a Baía de Todos os Santos.
Além da análise da Praça da Sé e dos seu principais monumentos e do
patrimônio arqueológico no contexto urbano via Musealização da Arqueologia, o
presente estudo buscou incidir sobre o papel efetivo dos agentes públicos na
manutenção e conservação dos bens arqueológicos da cidade de Salvador, Bahia,
situados na referida praça, revelando como os interesses políticos podem comprometer a
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extroversão do patrimônio cultural e os colocar como desnecessário nas discussões das
problemáticas da sociedade.
Nesse aspecto, um dado previamente conhecido é que a Praça da Sé e os sítios
arqueológicos musealizados ao “ar livre” advém de interesses políticos e
mercadológicos, sendo que pouco se considerou sobre a finalidade social da
musealização na última requalificação da Praça da Sé, entre os anos de 1998 e 2002,
bem como nenhum plano de manutenção e gestão foi elaborado e/ou desenvolvido
durante os 19 anos que a sucederam, conforme discutido por Carlos Costa (2013)1.
Como evidência direta disso, resulta o notório processo de degradação natural e
intencional que o patrimônio arqueológico exposto na praça vem passando desde a sua
evidenciação.
Para construção dessa pesquisa, tomamos como partida a hipótese: se o atual
estado da Praça da Sé e do seu patrimônio arqueológico cumpre alguma finalidade
social a que se propõe a Museologia e a Arqueologia, ambas interligadas na
Musealização da Arqueologia, áreas do conhecimento que possivelmente nortearam o
trabalho de concepção e execução na última requalificação da área, que ocorreu entre
1998 a 2002.
Outro ponto que compromete a percepção da praça e dos sítios como
demarcadores cronológicos do período colonial e das primeiras modificações
urbanísticas é a falta de ações de manutenção e preservação. Por isso, discutimos a
necessidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
estabelecer diretrizes e acompanhá-las, propiciando a integração entre desenvolvimento
e preservação.
Sabemos que as cidades são frutos das ações humanas e que essas ações são
direcionadas de acordo aos interesses pessoais e em conjunto de cada grupo. Nesse
aspecto, apesar de existirem previsões legais de preservação do patrimônio arqueológico
no Brasil, como a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, percebemos que não existe uma
efetiva aplicação na realidade prática. No tocante a este ponto, observar e documentar o
atual estado do nosso objeto de pesquisa, possibilita esta discussão.
O presente estudo propõe como objetivo geral compreender a Praça da Sé e o
Patrimônio cultural que ela abriga, sobretudo, o patrimônio arqueológico. Além deste
objetivo geral, definimos como objetivos específicos desta dissertação: levantar
1

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/carlos-alberto-santos-costa-praca-da-se-retrato-doabandono/. Acesso em 06 de novembro de 2020.
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informações sobre o contexto histórico-arqueológico da Praça da Sé; elencar os
principais dados do projeto de Requalificação do Arquiteto Assis Reis e analisar a Praça
da Sé a partir de três ações que compõem o processo de Musealização: Documentação
Museológica e Arqueológica, Conservação Preventiva e Comunicação Arqueológica.
Assim, as principais preocupações que justificaram a realização deste trabalho
referem-se à situação de ameaça de desaparecimento dos remanescentes arqueológicos,
registros materiais de acontecimentos do passado, cuja perda seria irreversível. Isto
porque, no presente caso, essa perda é intencional, haja visto que não é percebido
nenhum plano para desacelerar este processo, que será discutido neste trabalho.
Para a abordagem entre a Museologia e a Arqueologia, apresento no primeiro
capítulo as divergências e convergências dessas áreas do conhecimento. A finalidade
desse momento da escrita foi criar o arcabouço teórico que sustenta as minhas
observações e reflexões frente ao patrimônio arqueológico na praça. Para tanto, a
dissertação está estruturada da seguinte forma:
No primeiro capítulo “Musealização da Arqueologia: definições, avanços e
desafios’’, apresentamos as definições conceituais da Museologia e da Arqueologia,
trazemos a visão das autoras Cristina Bruno (2014; 2018), Manuelina Candido (2013),
Grasiela Toledo (2019) e Camila Wichers (2014), principais referências do eixo
temático da pesquisa. Abordamos sucintamente a cultura material com base nos autores
Marcelo Rede (1996), Ulpiano Meneses (1997), Duarte Cândido (2005), José Gonçalves
(2005), Cristina Bruno (2009) e Tania Lima (2011). Explanamos sobre a memória e as
relações de poder como mecanismo que coadunam a estreita e profunda relação entre o
homem e o seu patrimônio cultural. Ainda neste capítulo, discutimos sobre a
documentação museológica, a documentação arqueológica, a conservação preventiva
aplicada a acervos museológicos e arqueológicos e a exposição como ações técnicas de
viabilização para a preservação e socialização do patrimônio cultural.
A delimitação do segundo capítulo “Contextualização Histórico-Arqueológica e
desdobramentos da Praça da Sé, Bahia”, foi estruturada a partir do levantamento sobre a
Praça da Sé e os sítios da antiga Igreja da Sé, da Praça D. Isabel e do Pátio dos Estudos
Gerais do antigo Colégio dos jesuítas, explanando o processo de formação do
equipamento urbano, os sítios e a sua estruturação patrimonial na praça. Retratamos as
atividades arqueológicas com base nos relatórios das intervenções, explicando os
trabalhos de campo coordenado pelo Professor e Arqueólogo Carlos Alberto
Etchevarne. Elencamos os principais trabalhos acadêmicos provenientes da revelação
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dos sítios na última requalificação. Neste levantamento, percebemos que a maior parte
destes trabalhos se ateve a cultura material localizada e coletada nas atividades de
campo, dando pouca ou nenhuma ênfase aos sítios e a finalidade social da musealização
do espaço.
Outro ponto que podemos destacar é que as obras da última requalificação da
Praça da Sé acarretaram em um volume de acervo que está salvaguardado na reserva
técnica do MAE/UFBA, instituição que detém a guarda, porém sem a socialização
efetiva para a comunidade geral. Caberia questionar se no caso em questão houve uma
tentativa não intencional de estratigrafia do abandono? Este conceito, cunhado por
Cristina Bruno (2014, 2018), considera, dentre outras questões, a existência de materiais
sem condições mínimas de extroversão, condição que, para a autora, se constitui como
um dos principais desafios dos projetos de Musealização da Arqueologia, frutos da
Arqueologia de contrato. De maneira sucinta, fizemos um levantamento dos eventos que
aconteceram na cidade no ano de 1999, para comemorar os 450 anos de Salvador.
Explanamos sobre o projeto de requalificação do arquiteto Assis Reis e como suas
escolhas arquitetônicas intervieram na extroversão e apropriação do espaço pela
comunidade.
No terceiro capítulo “Exposição da Praça da Sé, Salvador, Bahia e seu
patrimônio arqueológico”, retomamos os eixos teóricos delimitados no primeiro
capítulo e analisamos os elementos apresentados no segundo, quando incidimos a
observação da praça e dos sítios musealizados in situ, além de detalharmos o que integra
cada sítio arqueológico evidenciado. Apresentamos também, uma breve descrição dos
principais equipamentos e/ou monumentos que integram a Praça da Sé, os fatores de
degradação e as responsabilidades dos diversos agentes que devem operacionalizar e
gerir o patrimônio. Fizemos isso com base em um levantamento fotográfico de 2015 até
2020 e das observações nos trabalhos de campo da autora. Da mesma forma, analisamos
como os dados arqueológicos construídos nas pesquisas sobre esse patrimônio estão
eventualmente explorados na praça e como a falta de sinalização e informações claras o
tornam despercebidos enquanto patrimônio cultural no local.
Nossas observações nos permitem afirmar que um dos atrativos que despertam a
atenção dos expectadores para usufruir e permanecer por algum tempo em parte da
praça é a vista da Baía de Todos os Santos a partir do local onde fica a escultura da Cruz
Caída, do artista plástico Mário Cravo Jr., sendo esta uma referência do lugar.
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Presenciamos o local servindo como paisagem para ensaios de formaturas, entre outros
eventos.
Almejamos, através desta pesquisa, promover a discussão e apontar ações que
minimizem o estado atual do objeto de estudo deste trabalho, permitindo que os
responsáveis legais e sociais possam cuidar e gerir esse bem cultural, a fim de perpetuar
as memórias imbuídas neste patrimônio e em outros que estejam no nosso cotidiano,
possibilitando que as gerações futuras tenham acesso ao patrimônio cultural de forma
clara, dinâmica, participativa e de qualidade.
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1. MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA: DEFINIÇÕES, AVANÇOS E
DESAFIOS

O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico adotado na presente
pesquisa dos campos do conhecimento da Museologia e da Arqueologia, ressaltando
seus pontos de convergências e divergências, além de elencar procedimentos técnicos e
metodológicos das áreas em debate, que servirão de base para as investigações
propostas nesta pesquisa.

1.1. Musealização da Arqueologia: breve conexões
A Museologia e a Arqueologia são duas ciências distintas com objetivos
comuns. Ambas buscam valorizar e preservar o Patrimônio Cultural2, com pressupostos
próprios de trabalho tanto no âmbito teórico quanto prático. O Patrimônio Cultural se
configura como um campo transversal de abordagens, que pode ser acessado por
diversas áreas do conhecimento, tais como: a História, a Antropologia, a Sociologia a
Museologia, a Arqueologia, dentre outras disciplinas. Tal diversidade deve-se ao fato do
Patrimônio Cultural ser diverso e estar inserido em contextos complexos, que
demandam observações por diferentes enfoques para uma compreensão mais ampliada.
Da mesma forma, essa diversidade de olhares possibilita a construção de ações de
comunicação e de preservação do bem cultural, independente da sua tipologia e do seu
suporte.
Especificamente, acerca dos campos de conhecimentos que nos dedicamos a
discutir, segundo o prisma de Manuelina Duarte Cândido, muito apoiada na visão de
Waldisa Rússio Guarnieri, podemos compreender a Museologia da seguinte forma:

A Museologia, disciplina aplicada voltada à experimentação,
sistematização e teorização do conhecimento produzido em torno da
relação do homem com o objeto no cenário institucionalizado dos
museus, tem sofrido profundas alterações no que diz respeito à
consciência da necessidade de repensar os museus tradicionais e
desencadear novos processos de musealização (DUARTE CÂNDIDO,
2003, p. 11).

2

Ver a constituição federal de 1988, art. 216. Discorre sobre a diversidade do Patrimônio Cultural
brasileiro.
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Ou seja, a Museologia opera no campo da conversão do Patrimônio Cultural em
herança social. Por seu turno, para além de um conceito, mas coadunando com a visão
anterior, Maria Cristina Oliveira Bruno demonstra a razão do necessário diálogo entre
os dois campos de conhecimento, ao demonstrar que:

A Arqueologia evidencia facetas das sociedades, descobre
peculiaridades de um passado às vezes esquecido e faz aflorar os
indicadores da memória, mas não tem potencialidades efetivas de
comunicar-se em larga escala com a sociedade presente. Já a
Museologia se estrutura como área do conhecimento específica para
viabilizar essa comunicação, mas depende, evidentemente, da
produção de conhecimento próprio às áreas que estudam os
indicadores da memória, como é o caso da Arqueologia (BRUNO,
1995, p. 142).

A partir da conceituação das áreas do conhecimento que embasam essa
pesquisa, pensemos no elo que as une e as torna tão fundamentais no reconhecimento,
valoração e socialização do Patrimônio Cultural. Para serem fontes de interpretações, os
objetos e artefatos criados pelo homem devem ser analisados a partir do cenário que eles
pertencem e as relações que foram estabelecidas com eles, desde do seu processo de
criação e propagação.
Não obstante, buscar elementos da trajetória da cultura material, lhe assegura a
inserção no universo das múltiplas intepretações que circundam a vida humana em
sociedade (grupos). Assim, os arqueólogos e antropólogos, têm como característica
principal dos seus trabalhos a análise da cultura material com base na compreensão do
cenário que ela estava inserido, o que ratifica a noção principal dos estudos
fundamentado na cultura material, como explana Marcelo Rede:

Nesse quadro, a materialidade é um atributo inerente, mas que, porém,
não esgota o objeto culturalmente considerado. Do contrário, tomado
por suas características físicas, objeto informaria apenas sobre a sua
própria materialidade. Logicamente, mesmo as características físicas
são resultado de um processo social que atua desde a seleção da
matéria-prima (REDE, 1996, p.274).

Ainda na discussão sobre o terreno fecundo que é o estudo da cultura material,
para a compreensão da sociedade, busquemos perceber as abordagens e intepretações
sem ingenuidade, como adverte Meneses (1997), ao discorrer sobre a veracidade das
características dos objetos e que elas não conseguem ser manipuladas, mas o discurso
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pode ser difundido a partir de quem as observa e dos interesses epistemológicos, sociais,
políticos e econômicos de quem a utiliza, aspecto também pontuado por Marcelo Rede:

O imaterial, na cultura, não corresponde a um nível prisioneiro do
concreto, cuja localização espacial seja possível. A sua identificação,
portanto, apenas pode ser o resultado de um ângulo de visão do
observador, impossibilitado de abarcar o todo. Seguindo o mesmo
raciocínio, não se poderia talar dos aspectos materiais da cultura (ou
da cultura material) sem falar simultaneamente da imaterialidade que
lhes confere existência (sistemas classificatórios; organização
simbólica; relações sociais; conflitos de interesse, etc.) (REDE, 1996,
p. 273).

Como ponto de reflexão sobre as contribuições dos estudos da cultura material
para a sociedade, os profissionais que lidam com esse tipo de fonte detém de
mecanismos para manipular as informações já conhecidas podendo estabelecer
supremacia entre grupos, como afirma Marc Bloch: “Pois os textos ou os documentos
arqueológicos, mesmo que aparentemente mais claros e mais complacentes, não falam
senão quando sabemos interrogá-los” (BLOCH, 2001, p. 79). A questão apontada pelo
autor se refere a intepretação, a capacidade de perceber as possibilidades informativas
de um objeto/artefato. Com base nessa questão, nos indagamos sobre a socialização das
informações nos museus e instituições de guarda, especificamente, realizada pelas
exposições e ações socioeducativas.
A utilização da cultura material na Arqueologia sempre esteve atrelada a sua
práxis, como pontua Duarte Cândido (2005). O campo do conhecimento da História
inseriu a cultura material como fonte de pesquisa, além dos documentos escritos, a
partir da escola dos Annales3, se tornando um marco para o ensino desta disciplina,
como salientam Kátia Maria Abud e colaboradores:

O ato de fazer história historicamente esteve atrelado à capacidade dos
seres humanos de deixar registros escritos de sua trajetória no mundo,
tanto que a sociedade ocidental considera como marco fundador de
sua História o surgimento da escrita. Somente a partir da primeira
metade do século XX novas abordagens historiográficas (sobretudo da
escola dos Annales) questionaram a proeminência desses registros e
abriram espaço para a diversidade de fontes. Os historiadores, então,
passaram a construir suas narrativas baseadas em outros tipos de
registros – imagéticos, orais, sonoros, materiais (ABUD et. al., 2013,
p. 1).
3

Mais informações sobre esse movimento, consultar [OLIVEIRA, 2011].
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Bruno (2005; 2009) destaca como ponto negativo ou retrocesso as fragilidades
na formação profissional, a falta de sistematização dos procedimentos metodológicos na
prática museológica e uma gestão estática sem renovação, como elementos que
favorecem a uma relação ineficiente entre cultura material e coleções museológicas. No
bojo das explanações da autora, seria a gestão o principal entrave nas instituições
museológicas? A quem compete a resolução desse problema? Outro ponto citado pela
autora como retrocesso é o acúmulo das coisas (objetos e artefatos), este último ponto
carece uma atenção na gestão do museus: uma política efetiva de aquisição de acervos.
Não adianta aceitar o acervo, se não tem condições básicas de pesquisa e
acondicionamento e se não faz parte da tipologia do museu.
Nessa linha de pensamento, Gonçalves (2005), quando aborda sobre a categoria,
ressonância e materialidade, para discorrer sobre Patrimônio Cultural, enfatiza que os
objetos (cultura material) não são apenas meros objetos, mas portadores de aspectos
simbólicos, sociais, econômicos e religiosos. Assim, compreender a cultura material
está diretamente ligada a entender as relações de aquisição e troca que a mesma
condicionou na comunidade e/ou grupos que está inserido, servindo como mediação
entre passado, presente e futuro.
Para acrescentar as reflexões sobre os estudos da cultura material, Duarte
Cândido (2005) aponta que Arqueologia tem seu fazer no material (objetos, vestígios,
artefatos), a Museologia na manutenção da materialidade (com as ações de guardar,
conservar, pesquisar e socializar) e que o museu é um lugar propício para devolução
social do conhecimento produzido pela interseção dos dois campos. No entanto, a
autora ressalta que os museus se constituem como “poderosos e perigosos lugares de
construção de significados, de memórias e de identidades, responsáveis que são pela
salvaguarda e pela comunicação da herança patrimonial passada de uma geração a
outra” (DUARTE CÂNDIDO, 2005, p. 84).
Seguindo no contexto dos Museus e das Instituições Culturais, Mário Chagas
(2005) caracteriza a escolha intencional de objetos como antropofagia de cunho
museológico, quando seleciona e atribui a noção de Patrimônio Cultural, e de cunho
arqueológico, quando ocorrida nos processos de musealização. Nas duas condições, se
lidam com tensões entre passado e presente e há uma tensão inerente com o futuro, entre
lembrar ou esquecer, entre preservar e descartar.
Nesse momento, buscando um afastamento dos mecanismos de ingenuidade
intelectual, antes de avançarmos nas discussões sobre os conceitos que sustentam o nosso
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olhar para essa dissertação, acreditamos como necessário abrir um pequeno adendo na
discussão para tratar dos mecanismo de poder que operam no campo do Patrimônio
Cultural.
Mesmo diante da diversidade do Patrimônio Cultural, ainda percebemos que
algumas instituições dão preferência em expor, ou receber em seus espaços, objetos que
ostentam uma suposta supremacia das classes dominantes, deixando de lado a cultura
material ligada aos povos colonizados, principalmente aqueles referentes às diferentes
culturas negras escravizadas e aos grupos indígenas. Por isso, as instituições de caráter
preservacionista precisam colocar em suas pautas o reconhecimento dessa fragilidade,
bem como convocar os representantes dos grupos excluídos para manifestarem as
dificuldades que encontram em preservar o Patrimônio Cultural.
É preciso anular esse distanciamento entre os órgãos e a sociedade comum,
minimizando os dilemas existentes nas relações de poder. No âmbito desta discussão, o
filósofo Michel Foucault 4 demonstra com precisão como as diferentes formas de
manifestação do poder operam nas sociedades:
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem
poder. A verdade é deste mundo; ela é produzida nele, graças a
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder.
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar
como verdadeiros; os mecanismos e as instancias que permitem
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT,
2004, p. 12).

Reconhecendo esse problema, recentemente vimos emergir no Brasil políticas
voltadas a reparação histórica no campo da cultura, a exemplo de ações que permitam a
maior distribuição dos recursos de financiamentos por meio dos editais. Contudo,
mesmo diante das políticas públicas como os editais de incentivo à cultura e as artes em
geral, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, julgamos ser insuficientes para

4

O filósofo francês Michel Foucault nasceu em Poitiers, no dia 15 de outubro de 1926 e faleceu em Paris, no dia 25
de julho de 1984. Foucault recebeu grande influência dos modernistas Nietzsche, Heidegger e Kant. Foi um
importante filósofo e professor da cátedra de História no Collége de France desde 1970 até 1984. Grande parte do seu
trabalho foi no sentido de desenvolver uma arqueologia do saber, mas também se ocupou da análise do discurso e da
experiência literária. A partir da arqueologia do saber houve um desdobramento para o estudo das relações de poder
que daí se originam. Informação retirada do site: https://educacao.uol.com.br/biografias/paul-michel-foucault.htm.
Acesso em 08 de junho de 2020.
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contemplar os bens culturais de uma sociedade formada com povos de grupos
indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos.
No campo da educação, nos últimos anos, o surgimento de políticas afirmativas
que permitem o acesso as faculdades e universidades, por meio de sistemas de cotas e
ajuda parcial ou integral no pagamento das mensalidades, tem contribuído de forma
significativa para que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade e através
dela uma mobilidade social. Citamos esses exemplos, como forma de refletir sobre o
nosso papel, frente as mazelas sociais e econômicas que a maior parte da população
brasileira convive, especificamente, os jovens negros, indígenas oriundos de
comunidades periféricas e, também, as lésbicas, gays, bissexuais e travestis e
transexuais (LGBT).
A maioria dos problemas sociais que enfrentamos na sociedade, advém do
processo de colonização que o Brasil sofreu pelos grupos europeus, notadamente, os
portugueses. Até hoje convivemos com os resquícios deixados pela escravidão. As
políticas públicas ainda não conseguem reparar esses danos e minimizar esses impactos.
Assim, concluímos que os locais de memória são espaços de poder. Aqui, mais uma
vez, nos adverte Michel Foucault, que o poder é um mecanismo de relações e com
dispositivos5 de controle posto pela sociedade e para sociedade:

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação
maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo
sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente
que o poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que o
possuem e o detém exclusivamente e aqueles que não os possuem. O
poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo
que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca
está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um
bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os
indivíduos não só circulam mas estão sempre em posição de exercer
este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido
do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o
poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles (FOUCAULT,
2004, p. 193).

Para além da epistemologia da palavra sociedade, que vem do latim societas, ou
seja, agremiação de pessoas que estabelecem relações sociais, Foucault diz que a
sociedade “[...] é uma máquina que circunscreve todo mundo, tanto aqueles que
5

Dois dispositivos discutidos por Michel Foucault é a vigilância e punição. Na obra Vigiar e Punir, ele analisa os
métodos de cada dispositivo e sua relação na sociedade [FOUCAULT, 1987].
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exercem o poder, quanto aqueles sobre os quais o poder se exerce (...)”, que se apresenta
como uma “(...) característica das sociedades que se instauraram no século XIX”
(FOUCAULT, 2004, p. 219). Nas sociedades, além das questões econômicas, os
mecanismos de poder também se alinham às mazelas da desigualdade social, que se
manifestam por meio das questões de gênero, religião, etnia, grau de instrução, cor da
pele, questões etárias, orientação sexual e classe social. Feito esse adendo, a partir de
uma breve discussão sobre poder baseado em Michel Foucault e a formação da
sociedade brasileira, retomemos a discussão principal deste trabalho.
Justamente no campo operatório que permite o diálogo entre a Museologia e a
Arqueologia, passamos a centrar essa explanação nas premissas e conceitos da
Musealização, especificamente, Musealização da Arqueologia, aplicada ao objeto de
estudo desta pesquisa. Nesse sentido, antes de entrar no campo conceitual, cabe explicar
que o objeto de estudo dessa pesquisa é a Praça da Sé, localizada no bairro do
Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, Bahia, na qual são identificados três sítios
arqueológicos musealizados ao “ar livre”: Igreja da Sé (1552-1933), Praça D. Isabel
(1860-1933) e o Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas (1552-1801).
Adiante, traremos pormenorizadamente mas informações sobre a Praça e os sítios.
De acordo com Maria Cristina Oliveira Bruno, a Musealização é um “processo
constituído por um conjunto de fatores e diversos procedimentos que possibilitam que
parcelas do Patrimônio Cultural se transformem em herança, na medida em que são alvo
de preservação e comunicação” (BRUNO 1996, p. 67-68). No escopo dessa
conceituação, podemos extrair três palavras que permeiam a interface entre essas duas
áreas do conhecimento: herança, comunicação e preservação.
Concebemos a herança como compreendida no âmbito do valor simbólico
conferido aos indicadores da memória; a comunicação como o processo social e público
de promoção do patrimônio para os diversos públicos, da qual o maior acesso de dá por
meio da exposição, compreendida como o momento no qual o público tem contato com
o acervo; por fim, a preservação compreende a manutenção dos aspectos físicos e
informacionais dos indicadores de memória, da qual podemos listar ações como o
processo de salvaguarda, sistematização e ações que permitam que objeto tenha uma
longevidade. Em conjunto, os três aspectos permitem que os campos da Museologia e
da Arqueologia cumpram a sua função social.
Portanto, para a aproximação interdisciplinar entre a Museologia e a
Arqueologia, os procedimentos de Musealização submetidos na cultura assumem
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condição central. Acerca desse conceito, Manuelina Maria Duarte Cândido adverte
acerca de possibilidades que provém da musealização nas instituições de guarda, cultura
e memória:
[...] o processo de musealização ocorre a partir de uma seleção e
atribuição de sentidos feita dentro de um universo patrimonial amplo,
resultando em um recorte formado por um conjunto de indicadores da
memória ou referências patrimoniais tangíveis ou intangíveis, naturais
ou artificiais, indistintamente. Feita a seleção, essas referências
patrimoniais ingressam em uma cadeia operatória que corresponde ao
universo de aplicação da Museologia – museografia. Preservação,
portanto, é tomada como equivalente a processo de musealização, e é
realizada pela aplicação de uma cadeia operatória formada por
procedimentos técnico-científicos de salvaguarda e de comunicação
patrimoniais, em equilíbrio. A cadeia operatória representa tanto a
responsabilidade pela herança constituída para o futuro, como a
comunicação permanente e processual. [...] (CÂNDIDO, 2013, p.
154).

O processo de Musealização pressupõe a valorização dos objetos através de uma
cadeia operatória de princípios metodológicos da museografia, sendo um meio
sistemático de fruição e reflexão do Patrimônio Cultural, que se inicia através da seleção
de indicadores da memória na instituição Museu ou nos processos museológicos. Desta
forma, revela-se como estratégia de condução da memória de forma intencional, haja
vista que é pautado em critérios como a singularidade, a excepcionalidade, a relevância
sociocultural, a monumentalidade, a historicidade, a antiguidade e a estética dos
caracteres, majoritariamente determinados pelos profissionais das instituições.
Camila de Azevedo Moraes Wichers aponta que os mecanismos da cadeia
operatória da Musealização – ou seja, pesquisa, salvaguarda, documentação,
preservação e comunicação – possibilitam que os acervos, sítios musealizados dentre
outros, sejam transformados e/ou potencializados como herança social, permitindo que
os indivíduos/comunidades vejam seu Patrimônio Cultural legitimado por instituições
museológicas ou pelo Estado e, por consequência, preserve-o (WICHERS, 2019).
Na linha de raciocínio da autora, compreendemos que a Musealização também
possibilita que os diferentes agentes socioculturais participem das ações de preservação,
garantindo que o Patrimônio Cultural tenha inserção social. No entanto, sabemos que no
cenário brasileiro, mesmo com os avanços propostos pelas cartas patrimoniais e por
uma gama de eventos, palestras e publicações que reforçam a participação da
comunidade nos processos metodológicos do patrimônio, sabemos que isso não
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acontece, devido a um distanciamento entre a sociedade comum e o patrimônio, seja ele
de natureza material ou imaterial.
Em tempos nos quais os órgãos preservação como o Instituto do Patrimônio
Histórico Artístico Nacional (IPHAN) 6, no plano federal, e Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) 7, no plano estadual, enfrentam desmonte
programático e ações divergentes da sua essência, principalmente no atual governo
federal8, uma saída viável para o Patrimônio Cultural é a participação social nos
processos de preservação, valoração e promoção.
Aprofundando a discussão sobre a Musealização, especificamente para os
interesses desse trabalho, o campo da Musealização da Arqueologia vem se tornando
promissor. Nos últimos 30 anos, os avanços e desafios associados a essa discussão
permitiram, dentre outras questões, a elaboração de leis patrimoniais, normativas e
outros mecanismos jurídicos, possibilitando a preservação do patrimônio arqueológico
(TOLEDO, 2019). Para Grasiela Tebaldi Toledo:
(...) a musealização da arqueologia alia as cadeias operatórias
museológicas e arqueológicas de procedimentos técnicos e de
pesquisa a partir da delimitação de um território patrimonial em suas
diferentes escalas. Esses procedimentos são embasados nas realidades
arqueológicas e museológicas e referendados em pressupostos teóricos
da arqueologia e museologia, especialmente dialogando com a
sociomuseologia e as perspectivas das arqueologias contemporâneas
(TOLEDO, 2019, p. 86).

Acerca da noção de território associada ao conceito de Musealização da
Arqueologia, que alia conhecimentos da Sociomuseologia e da Arqueologia PósProcessual, Camila Wichers esclarece:

6

É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro, de natureza material e imaterial criado em 13 de janeiro de 1937.
7

É uma autarquia estadual vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, atuando de forma integrada e em
articulação com a sociedade e os poderes públicos municipais, estaduais e federais, na salvaguarda e proteção de bens
culturais tangíveis e intangíveis baianos e na política pública do patrimônio cultural na Bahia. É responsável pela
DIMUS, Diretoria de Museus que tem como missão formular, promover e garantir a implementação de políticas
públicas para o setor museológico, visando contribuir com a criação, a organização, o desenvolvimento e o
fortalecimento das instituições museológicas do Estado da Bahia e de seus acervos, colocando-os a serviço da
sociedade e do seu desenvolvimento. Criado em 13 de setembro de 1967. Informação retirada do site:
http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=23. Acesso em 11 de julho de 2020.
8

Gestão do Presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), extinguindo Ministérios, nomeado pessoas sem
qualificação acadêmica e profissional para cargos de chefia, toda a sua gestão é baseada a partir de interesses pessoais
e políticos, exercendo um governo Fascista. No campo do Patrimônio Cultural, a instabilidade na secretaria Especial
da Cultura, que já teve cinco secretários (Henrique Pires, Ricardo Braga, Roberto Alvim, Regina Duarte e atualmente,
Mario Frias), compromete o avanço do campo e tomada de decisões assertivas que busquem a promoção e valoração
da área do Patrimônio.
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Nesse sentido, ao tomarmos o conceito de território na Musealização
da Arqueologia, estamos destacando as relações de poder, o controle
político do espaço, o que nos parece especialmente adequado se
queremos refletir criticamente sobre o contexto contemporâneo, onde
muitos projetos têm seu espaço de atuação definido a partir dos
empreendimentos de natureza diversa, que delimitam o território
patrimonial a ser pesquisado. A divisão política, seja municipal ou
estadual, também é um recorte possível para a análise do território
patrimonial (WICHERS, 2014, p. 27).

Ampliando o foco de interesse da Musealização da Arqueologia, Grasiela
Tebaldi Toledo explica que esse conceito atua na tríade Museologia, Arqueologia e
Conservação arqueológica, apontando a aproximação e distanciamento entre as áreas.
No entanto, apesar de apontar essa associação, a autora coloca como desafio a pouca
quantidade de referência bibliográfica sobre procedimentos técnicos-metodológicos da
conservação de patrimônio arqueológico 9 e a falta de um programa de formação para
esse perfil profissional. Essa ausência tem implicações diretas, sobretudo nos processos
de Musealização in situ, que assumem baixa qualidade e durabilidade. Essa
precariedade observada por Toledo é, por exemplo, percebida na exposição dos
vestígios arqueológicos localizados na Praça da Sé, uma vez verificado o processo de
degradação deste patrimônio desde a última requalificação do espaço, entre 1998 e
2002.
Luís Raposo (2003) discorre sobre o desafios de uma musealização in situ,
destacando que a falta de uma finalidade social estabelecida na exposição dos vestígios
e estruturas arqueológicas, impede que está prática seja de fato a melhor opção, no que
tange a preservação e a socialização do patrimônio arqueológico. Uma vez que na
execução do projeto de musealização pós escavações arqueológicas, em sua maioria não
se cria e nem define estratégias de manutenção e gestão facilitando a degradação dos
sítios arqueológicos, principalmente se estiverem em locais de difícil acesso.
Outro aspecto abordado se refere a “dedicação” que os arqueólogos,
museólogos, conservadores e restauradores dão no tratamento aos sítios arqueológicos
julgados como grandioso, por conta de sua composição estrutural. A partir das
considerações do autor, percebemos que as fragilidades na esfera conceitual do projeto,
9

Segundo a autora, a discussão sobre conservação arqueológica de forma sistemática, está presente em anais de
eventos (congressos da Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB e da Associação Brasileira de
Conservadores/Restauradores de Bens Goiânia, v. 17, n.1, p. 77-100, jan./jun. 2019. 87 Culturais - ABRACOR).
Ressalta a importância do Congresso da SAB, nos anos 2003, 2007 e 2013. No entanto, ainda é incipiente a
discussão.
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interesses políticos e a falta de cronograma com ações de políticas de conservação que
envolvem a prática tem impacto direto sobre as atividades de extroversão do patrimônio
arqueológico para o público em geral, principalmente na exposição dos vestígios
arqueológicos e das limitações da conservação in loco.
Para os processos de gestão do patrimônio arqueológico, Carlos Costa chama a
atenção para a imperatividade da ação associadas dos campos da Museologia e da
Conservação. No caso da Museologia essa necessidade decorre do fato de lidar com os
procedimentos de salvaguarda e musealização do patrimônio; e da Conservação por
tratar dos processos de prolongamento da vida útil dos objetos (COSTA, 2019).
Apesar das diversas informações fornecidas pela Arqueologia à sociedade,
Maria Cristina Oliveira Bruno questiona a não apropriação do patrimônio arqueológico
como fonte de informações por algumas instituições museais, aspecto conceituado pela
autora como “estratigrafia do abandono”10. Esse é um questionamento amplamente
discutido nos trabalhos acadêmicos que analisam coleções arqueológicas nos museus,
feito pela autora e por outros pesquisadores (BRUNO, 1995, 2005, 2014, 2018) e no
caso em tela, o que vemos é o abandono in situ.
Apesar de os sítios que compõem o objeto de estudo desta pesquisa terem pouca
expressão monumental, a sua associação a outros elementos e/ou fontes serviria como
base para outras investigações e em abordagens amparadas na história, arquitetura,
política, filosofia dentre outras.
Tal processo de abandono decorre de uma relação que parece perfeita no que
tange a salvaguarda e socialização do patrimônio arqueológico, mas imperfeita na
execução

dos

procedimentos

metodológicos

da

Museologia

(documentação,

conservação e comunicação). Isto porque, envolve diversos agentes que na maioria dos
casos geram os acervos arqueológicos apenas para cumprir requisitos jurídico-legais,
sem atentar para a necessidade do retorno social das atividades e sem compreender que
o material coletado deve fornecer condições mínimas de intepretação e pesquisas. Em
última análise, trata-se, mais uma vez, de uma articulação de poder que acaba como
algo meramente mercadológico.
Os museus e as instituições de pesquisas (laboratórios) têm sido espaços
profícuos a recepção de acervos arqueológicos derivados das escavações. Contudo,
10

Esse abandono por partes de algumas instituições, advém da quantidade de acervo em suas reservas técnicas
obtidos através de endosso institucional, já que no momento da escavação, as vezes não ocorre a triagem do que deve
ser coletado. É necessário abordar sobre o descarte desses materiais [BRUNO, 2014].
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apesar destes espaços disporem de capacidade técnica para receber esse legado,
compreendemos que a maioria dessas instituições sofrem com problemas de
infraestrutura e contam com pouco recurso do governo para manutenção do prédio e
compra de material de trabalho, especificamente, nos museus e laboratórios ligados as
universidades, além de entraves para a contratação de profissionais específicos,
principalmente, no setor de conservação e restauração.
Citamos como exemplo, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
Federal da Bahia (MAE/UFBA) 11 instituição que guarda os objetos coletados nas
escavações dos sítios arqueológicos da Praça da Sé, que vive um processo de
requalificação de sua reserva técnica sem prazo de conclusão. No entanto, para
minimizar os impactos negativos dessa falta de sistematização da reserva. Colocar parte
do seu acervo em outro local maior (IFBA) permitirá que as atividades para
requalificação de sua reserva ocorram e até possibilidades de concepção de outros
projetos expositivos para o museu. Tendo em vista a estreita relação que esta questão
tem com o objeto de estudo dessa dissertação, retomaremos essa discussão nos
próximos capítulos.
A Arqueologia vem se tornando um campo promissor de trabalho nos últimos
anos, principalmente para os arqueólogos autônomos, devido as exigências legais para
liberação e realização de empreendimentos de qualquer natureza que cause impactos
ambientais e culturais em território brasileiro 12. Prática essa que tem o caráter, em sua
grande maioria, econômico. Este fenômeno tem ganhado força com surgimento em
larga escala das empresas de Arqueologia de contrato, o que muitas vezes pode sobrepor
a Arqueologia acadêmica, aspecto abordado por (FERREIRA, 2008).
É necessário entender o poder de alcance da Arqueologia de contrato e da
Arqueologia acadêmica. Apesar de serem diferentes no seu cerne, as implicações no
campo do Patrimônio Cultural são diversas. Ainda nessa abordagem Carlos Costa
explana sobre o crescimento das empresas de Arqueologia de contrato e como ocorre
essa relação:

11

Inaugurado em 1983. Fica localizado no Centro histórico, no Largo Terreiro de Jesus, ocupa o subsolo da antiga
faculdade de Medicina. A instituição conta com 6 principais coleções oriundas de endosso institucional, essas, na sua
grande maioria estão em uma reserva técnica no prédio cedido pelo Instituto federal da Bahia (IFBA), localizado na
cidade de Salvador. Atualmente, vem passando por um processo de sistematização.
12

Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente.
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Elas vendem serviços de consultoria arqueológica e, por isso,
funcionam como agenciadoras das relações entre os arqueólogos, os
contratantes de serviços arqueológicos – em sua maioria
empreendimentos que causam impactos no meio ambiente –, os
museus e instituições de guarda e pesquisa e o IPHAN. Trata-se do
estabelecimento de uma relação de natureza comercial, na medida em
que o objetivo das empresas é, antes de tudo, realizar serviços que
sejam economicamente viáveis para a sua manutenção e existência no
mercado competitivo. Compreendemos tais organizações como
evidências incontestes da complexidade da instituição do patrimônio
cultural, afinal são agentes híbridos do campo econômico e científico
que sofrem ação e pressão diretas dos campos econômico e político
(COSTA, 2017, p. 227).

A partir de Ferreira (2008) e Costa (2017) analisando a estrutura das relações
que envolvem a Arqueologia de contrato: Empreendedor, IPHAN, Empresas de
Licenciamento Ambiental e Instituição que fará a guarda do material coletado (os
contatos nem sempre acontecem nessa ordem, haja visto que as empresas de
licenciamento ambiental tem crescido e as mesmas já detém dos meios para facilitar a
liberação das portarias). Buscamos refletir sobre a efetiva proteção e preservação do
Patrimônio Cultural nesse contexto, será que o fazer arqueológico na perspectiva da
Arqueologia de Contrato consegue viabilizar ações efetivas de preservação?
Carlos Costa e Fabiana Comerlato (2014) informam que o endosso institucional
refere-se ao principal problema das relações que envolvem a geração de acervos
arqueológicos. O endosso trata-se de um documento emitido pelas instituições de
guarda (laboratórios ou museus) que o acervo gerado a partir de pesquisas arqueológicas
associadas a licenciamentos ambientais contará com o apoio para a guarda do material
arqueológico coletado nas atividades de campo (COSTA & COMERLATO, 2014). Por
isso, associado ao projeto de Arqueologia, esse documento é anexado junto ao projeto e
entregue ao IPHAN. O fato é que essa forma de agenciar os trabalhos de Arqueologia,
normatizada junto ao IPHAN, gera um distanciamento entre as equipes das instituições
de salvaguarda e as equipes que realizam as intervenções arqueológicas.
Esse distanciamento decorre, sobretudo, da referida prática comercial que
envolve os trabalhos arqueológicos. Dessa forma, as instituições têm pouco controle
sobre o volume de materiais que irão receber (COSTA, 2017). Certamente, a falta de
um contato prévio entre a empresa responsável pelas atividades de campo e a instituição
que receberá o acervo, compromete diretamente para a sobrecarga das reservas das
instituições, e para a degradação do patrimônio. Pensemos: o que adianta coletar,
colocar em uma instituição e não apresentar a sociedade as potencialidades informativas
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do bem cultural resgatado? Além dessa falha nessa tramitação, outro fator condicionante
é a falta de articulações metodológicas (entre as partes envolvidas) no processo de
triagem do material coletado.
Atualmente, na nossa ótica a palavra de ordem na relação entre a Arqueologia e
a Museologia é a busca de um equilíbrio que favoreça o uso do patrimônio cultural,
como pontua Cristina Bruno (BRUNO, 2014). Mesmo diante de um cenário no qual o
campo científico converge interesses com o campo comercial, portanto “terreno fértil”
para a elaboração de novas técnicas e teorias adequadas a essa prática, os profissionais
das áreas vivem em competição em busca de um lugar de destaque no mercado de
trabalho. Muitos não se deram conta que cada uma destas áreas tem atribuições
diferentes, porém com o viés comum relacionado à preservação dos bens da União.
Portanto, nos objetivos são áreas indissociáveis.
Aprofundando a noção de Musealização da Arqueologia, faz-se necessário
refletir quais seriam as premissas comuns que permitem uma exploração do potencial
informativo dos acervos e sítios arqueológicos. Para tanto, a partir das contribuições de
Maria Cristina Oliveira Bruno, buscaremos compreender três aspectos centrais em
trabalhamos sobre a Musealização da Arqueologia, percebendo como se entrelaçam
especificidades da Museologia, contribuição precedentes e irradiação e multiplicação
(BRUNO, 2014).
Reiteramos que a Museologia tem como cerne de atuação a prática da
musealização que consiste em ações para guardar, pesquisar e socializar o Patrimônio
Cultural, servindo como aporte para fortalecer e aproximar o indivíduo da cultura
material produzida por ele, possibilitando releituras e direcionamento para construção
de novos discursos e a multiplicação ocorre quando ocorre o compartilhamento, se
tornando um mecanismo à disposição do exercício da cidadania.
A Museologia desenvolvida nas instituições museológicas trabalha com os
objetos, retirando-os dos seus contextos de origem, identificando por meio de pesquisas
os valores patrimoniais através dos processos museográficos, fazendo com que tais
objetos percam as suas funções primárias e passem a ser objetos de contemplação. Esse
processo de musealização, podemos assim dizer, culmina com uma aproximação das
interpretações do passado e, consequentemente, com os agentes produtores desses
objetos. Essa trajetória de patrimonialização aplicada aos acervos arqueológicos abre
margem para aprimoramento das técnicas de musealização e surgimento de novas
abordagens teóricas sobre a Museologia e a Arqueologia. No caso do patrimônio
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arqueológico, Piero Alessandro Bohn Tessaro explica que o estudo e documentação do
contexto e entorno nos sítios são fundamentais para o processo de Musealização; tal
processo ressignifica esse patrimônio, além de criar mecanismos de acautelamento,
além de ser um importante ponto de relação profícua entre a Museologia e Arqueologia
(TESSARO, 2014).
Apesar dessa importância, Maria Cristina de Oliveira Bruno ainda vê um grande
problema no final da cadeia operatória da Musealização da Arqueologia, com os
processos de comunicação do acervo arqueológico – que ocasiona perdas e acréscimos
de elementos –, posto que o pertencimento do patrimônio arqueológico por parte dos
indivíduos ainda é pouco observado, condição que tem potencial de alcance na
apropriação desse legado pelas gerações futuras (BRUNO, 1995, 2004, 2014, 2018).
Acreditamos que a estratigrafia do abandono, aspecto discutido pela autora, seja um dos
maiores contributos para o distanciamento e/ou valorização do patrimônio, situação que
também pode ser observadas na gestão do nosso país. Na distribuição dos recursos,
provenientes dos nossos impostos (o Brasil é um dos países da América Latina com a
maior carga tributária), a gestão do patrimônio cultural fica sempre em último plano de
governo.
Um dos desafios da Museologia e da Arqueologia é a busca de afinidade da
sociedade em geral com o Patrimônio Cultural. Algumas das soluções para minimizar
essa fragilidade são propostas de exposições com temas atuais, utilização de tecnologia
de forma moderada sem sobreposição do acervo e apropriação desses meios como locais
de ensino básico, médio e superior. Tais ações permitirão que as exposições sejam
acessadas pela maior parte da população. Essas medidas colaboram para o possível
acesso da sociedade em geral ao patrimônio cultural, direito garantido na constituição
federal13.
Outro ponto, seria a participação das comunidades e/ou grupos do entorno
participarem de todas etapas que constituem a prática arqueológica ou museológica
(BRUNO, 2018). Essa articulação com a comunidade favorece, na nossa percepção, a
inserção do patrimônio no cotidiano da sociedade, sendo uma maneira de diminuir as
distancias, estranhamentos e mitos que envolvem as instituições de memória e guarda.
Buscamos apontar uma das faces da relação entre a Museologia e a Arqueologia
por meio da Musealização da Arqueologia, com o objetivo de refletir sobre a função
13

Ver a constituição federal de 1988, art. 215.
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social destes campos de conhecimento, já que ambas trabalham com “(...) indicadores
da memória que a Arqueologia evidencia interpreta e a Museologia salvaguarda e
comunica, a partir de um conjunto complexo de procedimentos técnicos e científicos,
permeado por idiossincrasias institucionais e enfrentamentos socioculturais” (BRUNO,
2014, p. 5-6).
Discorrer sobre a função social dessas áreas de conhecimento, por meio de
aportes teóricos e metodológicos que permitam uma maior apropriação do patrimônio,
torna-se relevante no mundo atual. Na contemporaneidade, é também urgente entender
que o patrimônio também é auxiliar a vocalizar outros temas, tais como: questões de
gênero, raça, acessibilidade, problemas ambientais, geracionais, desemprego e
violências.
As discussões aqui apresentadas entrelaçam Museologia, Arqueologia, Cultura
Material, Patrimônio Cultural e Museus, por serem fundamentais para compreensão do
objeto de estudo da pesquisa. Uma característica do patrimônio arqueológico, que
devemos levar como condicionante nos processos de Musealização da Arqueologia, é a
impossibilidade de contato da Arqueologia com os atores sociais responsáveis pela
concepção, execução e produção da cultura material (LIMA, 2011).

1.2. Cadeia Operatória dos Procedimentos de Salvaguarda e Comunicação do
Patrimônio cultural
Ao debruçar sobre as noções de Museologia e Arqueologia e a sua aplicação no
campo da Musealização da Arqueologia, buscamos levantar subsídios para a escolha
dos procedimentos metodológicos adotados nesta dissertação. Esclarecemos que a
cadeia operatória da Museologia, compreende em ações de aquisição, conservação,
pesquisa,

documentação

e

comunicação.

Adotamos,

abordar:

documentação,

conservação e comunicação (exposição), sendo estas as ações que mais se destacam no
objeto de estudo desta pesquisa. Não obstante, poderemos recorrer aos aspectos das
outras etapas da musealização, para embasar as nossas reflexões sobre Patrimônio
Cultural.
Pedro Paulo Abreu Funari e Sandra de Cássia Araújo Pelegrini traçam uma linha
histórica sobre a noção de Patrimônio Cultural e suas transformações, tanto na
nomenclatura, quanto na sua pluralidade (FUNARI & PELEGRINI, 2009). Nos
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apropriamos da discussão para, brevemente, discorrer sobre a cultura material, sua
cadeia operatória e os museus no plano nacional.
Visto que, a cultura material da nossa sociedade é diversa (resultado do nosso
processo de colonização) antes vista, como representante de determinados grupos
sociais. Reforçamos que a exploração de suas potencialidades informativas, deve estar
interligada ao seu contexto de origem e a sua composição material. Os artefatos e
estruturas arquitetônicas, possibilitam a representação dos indivíduos pertencentes aos
grupos subalternizados (indígenas e negros), viabilizando novas leituras sobre o que já
se sabe difundida pela história oficial, seja de forma confirmativa, complementar ou
contraditória.
O tombamento14 dos bens de natureza material, o registro15 dos bens de natureza
imaterial e a chancela da Paisagem Cultural Brasileira 16, são procedimentos legais
instituídos pelo IPHAN, a fim de promover a preservação e valorização do patrimônio.
Pontuamos, que apesar da criação destes dispositivos, carece ao órgão preservacionista
políticas de fiscalização, no tocante ao cumprimento dessas medidas, especificamente,
na Arqueologia de contrato.
Assim, para que a Museologia enquanto ciência social aplicada consiga extrair e
revelar essas interpretações, é imprescindível ações de guarda, documentação, pesquisa
e conservação preventiva procedimentos que devem ser executados em um processo
contínuo e com o cumprimento das etapas do processo de musealização, o que garantirá
uma apresentação a sociedade das releituras de maneira clara e reflexiva, buscando
entender as dinâmicas sociais que envolvem o seu contexto e o local que está inserido.
Sobre esse último ponto, a exposição museológica se caracteriza como uma vinculação
entre a cultural material e a sociedade. Ainda nessa linha de raciocínio, acreditamos que
a exposição museológica permite atrair público para os museus e instituições culturais,
facilitando outras atividades de interação.
Deste modo, na idade média17 a igreja católica recebia os objetos,
principalmente os de arte, quando o patrimônio ganha caráter simbólico e coletivo, com
o culto aos santos e valorização das relíquias. No século XVI se destaca o acumulo de
objetos, dando origem as coleções baseada nas representações do mundo, originando os
primeiros catálogos. No século XVII, se estabeleceu o colecionismo cientifico, com
14

Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000.
16
Portaria IPHAN nº 127, de 30 de abril de 2009.
17
Período da história, na Europa, durou do século X ao XV, onde se desenvolveu o feudalismo [FABER, 2011].
15
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catálogos ilustrados. No século XVIII surgem os primeiros museus de arte, história
natural e as galerias de arte, já sistematizadas com alguns elementos de documentação.
Em 1789 com a Revolução Francesca18, estabelece as bases do estado nação, surgem a
ONU (Organização das Nações Unidas) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura), que são marcos para o campo do Patrimônio
Cultural, período que converge com o surgimento dos museus públicos. No século XIX,
os museus modernos se consolidam. No período entre as primeira e segunda guerra
mundial, no século XX, foi apresentada a Carta de Atenas (1933) 19, sendo um marco na
história da salvaguarda do Patrimônio Histórico Mundial, porque define o patrimônio
como representação das gerações passadas e, portanto, merecedor de cuidado. Após a
segunda guerra mundial, começam as discussões acerca da normatização dos métodos
de documentação, momento de transformações, rompe a ideia do belo e se cria o
conceito de imaterialidade do patrimônio. Ao longo do século XX, diferentes
associações que visavam ampliar a Museologia foram criadas. A partir da segunda
metade do século XX, a Museologia e os Museus tem avanços, na sua compreensão dos
bens materiais e imateriais, entendido como herança cultural, elo formador da
sociedade, uma vez que carrega significados e valores que formam a identidade cultural.
Em suma, a cultura material (ampla e diversa) e os Museus se interligam e se
relacionam, por conta das ações práticas da Museologia, nessa articulação tida como
campo do conhecimento detentora de uma cadeia operatória que possibilita a
preservação e divulgação desse conhecimento, promovendo educação e por
consequência a perpetuação de memórias. Parece ser um processo simples. No entanto,
existem desafios que precisam ser superados nessa relação, tais como: a junção na
prática de profissionais áreas do patrimônio, estabelecimento de diretrizes de aquisição,
por parte da gestão das instituições de guarda e memória.
Talvez, o maior ganho na confluência destas duas áreas do saber (Museologia e
Arqueologia) seja a socialização do conhecimento arqueológico, se tornando um campo
amplo para a garantia e a perpetuação da memória e trazendo à baila questões de
identidade cultural (BRUNO, 2018).

18
19

Período onde foi criado o museu do Louvre (1792) [SANTOS, 2004].

Foi um manifesto, resultado do congresso Internacional de Arquitetura moderna (CIAM) disponível no site:
www.portal.iphan.gov.br
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1.2.1. Procedimentos de Salvaguarda: aspectos da documentação museológica e
arqueológica, conservação preventiva e exposição museológica
Os agentes que trabalham com cultura material podem criar mecanismos que
favoreçam e possibilitem a relação entre passado, presente e futuro. Nesse contexto,
destacamos que a salvaguarda desse bem seja a base para a construção e permanência
dessas relações, através de procedimentos práticos de documentação, conservação
preventiva e socialização.

1.2.1.1. Documentação Museológica: do objeto aos mecanismos de memória, de
profissionalização e de documentação
Neste trecho, discutiremos quatro aspectos que parecem imperativos para a
abordagem da documentação museológica: a importância dos objetos como documentos
históricos e socioculturais; o papel da memória como vetor do desenvolvimento do
trabalho com os objetos; a necessidade de profissionalização para a abordagem dos
objetos; e, por decorrência lógica, as especificidades do trato do objeto por meio da
documentação museológica.
A Museologia, vista e debatida atualmente, tem apelado sistematicamente para a
narrativa de diversas documentos gerados em reuniões e encontros em âmbito nacional
e internacional, que contribuíram para as transformações conceituais da área, tais como:
a Mesa Redonda de Santiago do Chile (1972), Declaração de Quebec (1984) e a
Declaração de Caracas (1992). Além disso, organizações como Movimento
Internacional para uma Nova Museologia (MINON), criado Portugal em 1985,
trouxeram importantes contribuições para o debate sobre o papel social da Museologia,
do direito à diferença, conformando os principais pilares da Museologia Social.
Essa sucessão de acontecimentos fortaleceu o entendimento e uso dos museus
enquanto portador de objetos com carga social e semântica, não apenas para deleite
estético e fetiche, possibilitando a reverberação positiva da cultura material. No campo
da documentação, esse cenário de observação qualificada dos objetos é ilustrado por
Manuelina Cândido:
[...] objetos só se tornam documentos quando são interrogados de
diversas formas, e que todos os objetos produzidos pelo homem
apresentam informações intrínsecas e extrínsecas a serem
identificadas. As informações intrínsecas são deduzidas do próprio
objeto, a partir da descrição e análise das suas propriedades físicas
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(discurso do objeto); as extrínsecas, denominadas de informações de
natureza documental e contextual, são aquelas obtidas de outras fontes
que não o objeto (discurso sobre o objeto) (CÂNDIDO, 2006, p. 33).

Em linha semelhante de argumentação Eduardo Ismael Murguia esclarece que:

[...] a informação do documento descansa na pergunta a ele feita. O
documento responde a uma pergunta, porém antes da pergunta se
escolhe o entrevistado. Essa escolha faz com que algumas coisas
sejam documentos e outras não. Isto é, o valor de interrogação que se
coloca no objeto faz dele um documento. Nesse sentido, virtualmente
todo objeto é documento, mas atualmente só a atribuição de valor de
informação a um objeto, faz dele um documento (MURGUIA, 2008,
p. 229).

Ou, como reflete Circe Maria Bittencourt :

A potencialidade de um trabalho com objetos transformados em
documentos reside na inversão de um “olhar de curiosidade” a
respeito de “peças de museu” – que na maioria das vezes, são expostas
pelo seu valor estético e despertam o imaginário de crianças, jovens e
adultos sobre um “passado ultrapassado” ou “mais atrasado” – em
“um olhar de indagação”, de informação que pode aumentar o
conhecimento sobre os homens e sobre sua história.
(BITTENCOURT, 2008, p. 355).

Transpondo essas compreensões para os acervos arqueológicos, a potencialidade
dos objetos enquanto vetores de memórias – que adquirem valor patrimonial desde o
momento da geração dos acervos com os trabalhos arqueológicos, até a promoção e
preservação informacional e física com os trabalhos museológicos – passam a ser
representantes patrimonialmente qualificados se documentados desde sua origem até a
guarda, de grupos socioculturais. Assim, ele não expressa apenas sua função primária e
na função adquirida pela musealização a representação das mudanças das diferentes
sociedades.
Nesse contexto, podemos dizer que os processos de documentação museológica
inauguram a conversão do objeto social em objeto museal que também é social, forma
que essa ação técnica assume a função de suporte informacional dos objetos, como nos
ensina Ulpiano Bezerra de Meneses:
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Naturalmente, os traços materialmente inscritos nos artefatos orientam
leituras que permitem inferências diretas e imediatas sobre um semnúmero de esferas de fenômenos. [...] Mas, como se trata de
inferência, há necessidade, não apenas de uma lógica teórica, mas
ainda do suporte de informação externa ao artefato (MENESES, 1997,
p. 3).

Retomando a discussão sobre a importância do objeto museal, as coleções
musealizadas são instrumentos de transmissão de conhecimento, e são submetidas a
ações técnicas pertinentes ao fazer museológico, que permitem percebe-las em uma
cadeia de interação social.

Aquilo a que chamamos, em Museologia, “documentação de acervos”,
corresponde ao registro sistemático de informações pertinentes a cada
unidade de acervo (ou “peça”) e constitui-se em atividade institucional
interna, rotineira. Tem como base indispensável a catalogação,
registra dois tipos principais de informação: elementos relativos à
contextualização e à “biografia” do objeto, tanto em seu gênero como
em sua individualidade, isto é, envolve desde informações históricas
sobre aquela tipologia de objeto, sobre seu autor, fabricante, região de
fabricação e formas recorrentes de utilização, até os usos que foram
dados àquele objeto determinado (pertencimento, locais e modos de
utilização). A decodificação, no âmbito da catalogação, liga-se
diretamente à morfologia do objeto, isto é, diz respeito a materiais e
técnicas de confecção, a formas, ornamentos, a partes constituintes, a
funções utilitárias para as quais foi concebido e a significados
simbólicos relacionados às formas materiais de representação
(BARBUY, 2002, p. 71).

Ulpiano Meneses (1997; 1992), Heloisa Barbuy (2002), Mario Chagas (2005;
2006) e Cristina Bruno (2005; 2014), têm o mesmo ponto de vista em relação a analisar
a cultura material e o seu contexto anterior para a promoção do Patrimônio Cultural, o
que permite a perpetuação de uma memória coletiva, já que os objetos possibilitam
acessar lembranças, que podem ser evocadas ou suprimidas no processo de
Musealização, especificamente na fase de Comunicação museológica. Compreendemos,
nesse sentido, que os acervos, sejam museológicos ou arqueológicos, desempenhem
grande poder de evocar lembranças dos diferentes agentes sociais, operando nos
sistemas e mecanismos da memória. Nessa discussão, nos ensina Cristina Bruno:

Nessa perspectiva, pode-se apontar que memória é uma construção no
presente, a partir de indicadores culturais relativos às experiências que
os indivíduos e os grupos sociais elaboram com seus semelhantes
(expressões/manifestações), com a paisagem (espaços/lugares) e com
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as coisas (objetos/artefatos), em suas formas de subsistência,
sociabilidade, celebração e reprodução (BRUNO, 2014, p. 8).

Essa forma de percepção observada por Cristina Bruno decorre de complexas
redes de relações e interações sociais, portanto vetores e produtores de relações sociais,
redes essas que devem ser acessadas nos trabalhos com os objetos. Analogamente, nos
ensina Julian Thomas:

A cultura material não é, portanto, um simples produto da sociedade,
ela é integral à sociedade. Segue-se que materiais que restam do
passado, são mais que testemunhos de uma entidade extinta: são uma
parte daquela entidade que ainda está aqui conosco no presente. Como
tal, é claro, eles foram recontextualizados (THOMAS, 1999, p. 17).

Mas, inaugurando e caminhando para o aprofundamento da discussão sobre a
memória, Jô Gondar propõe algumas reflexões sobre memória social, a partir de cinco
proposições, nas quais destacamos:

A memória concebida enquanto produção do poder, destinada à
manutenção dos valores de um grupo, não é equivalente à memória
pensada enquanto componente ativo dos processos de transformação
social e de produção de um futuro. Pensamos que multiplicidade e
movimento não implicam necessariamente ecletismo ou pulverização
de diferenças, podendo dar lugar a um pensamento rigoroso, mas,
sobretudo, ético. Na verdade, a aliança entre abertura e rigor parece
ser o grande desafio conceitual, ético e político do campo da memória
social (GONDAR, 2016, p. 19, grifo nosso).

As proposições de Gondar (2016) apontam para a diversidade na conceituação
de memória por diferentes campos do conhecimento, condição esta que permite o
surgimentos de novas reflexões e argumentos e, por isso, em constante movimento nos
campos ético e político, nos quais a inserção não é livre de neutralidade. As condições
de lembrança e esquecimento decorrem de imposições do meio político, econômico e
social e estão inseridas, pela autora, no papel das mídias no processo de lembrar e
esquecer, bem como a era digital atua nesse movimento. Em discussões de identidade,
seja individual ou de um grupo, a memória atua como complemento. No campo das
representações, também se trabalha com o intangível; o que se destaca nas
representações é a criatividade que surgem na troca entre informações, contatos e
relações, o que ocasiona à polissemia que engloba o campo da memória social.
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A partir das reflexões de Gondar (2008; 2016), consideramos que o avanço
tecnológico pelo qual a sociedade vem vivenciando nas últimas décadas, possibilita uma
disseminação, anulação de características e esquecimentos de elementos do Patrimônio
Cultural, uma vez que a maior parte da população têm acesso a internet e suas redes
sociais. Entendemos que nessa relação existem interesses de ordem econômica,
partidária, religiosa, dentre outros que comprometem uma efetiva socialização do
patrimônio.
Salientamos que todo trabalho desempenhado pelas áreas de conhecimento que
discutimos nesta pesquisa, tem como pano de fundo a perpetuação de memórias, sejam
elas individuais ou coletivas, vistas de forma indissociáveis na esfera da produção das
rememorações, lembranças e seleções. Assim, seriam os museus equipamentos capazes
de despertar as memórias dos grupos sociais? Para a autora Aleida Assmann – que
embasa seu olhar nas concepções intelectuais de Platão, Aristóteles, William
Shakespeare, William Wordsworth, Maurice Halbwachs, Benjamin Franklin, Jean
Jacques Rousseau e Sigmund Freud –, no caso das memórias obtidas a posteriori de
indivíduos que vivenciaram certos fatos históricos, essa pergunta pode ser respondida,
ao considerarmos que:

[...] a memória experiencial das testemunhas da época, caso não se
deva perder no futuro, deve traduzir-se em uma memória cultural da
posteridade. Dessa forma, a memória viva implica uma memória
suportada em mídias que é protegida por portadores materiais como
monumentos, memoriais, museus e arquivos. Enquanto os processos
de recordação ocorrem espontaneamente no indivíduo e seguem regras
gerais dos mecanismos psíquicos, no nível coletivo e institucional
esses processos são guiados por uma política específica de recordação
e esquecimento. Já que não há auto-organização da memória cultural,
ela depende de mídias e de políticas, e o salto entre a memória
individual e viva para a memória cultural e artificial é certamente
problemático, pois traz consigo o risco da deformação, da redução e
da instrumentalização da recordação. Tais restrições e enrijecimentos
só podem ser tratados se acompanhados de crítica, reflexão e
discussão abertas (ASSMANN, 2011, p. 19).

A partir das reflexões de Aleida Assmann, acreditamos que despertar o
pertencimento do Patrimônio Cultural pelo indivíduo se constitua como um grande
desafio para os museus e instituições de guarda e memória. Fazemos este apontamento
baseado nas diversas demandas que a sociedade enfrenta na atualidade, principalmente,
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na busca de melhores condições de trabalho, com a geração de renda capaz de suprir as
necessidades básicas de um cidadão.
De que maneira podemos melhorar esse cenário? Como possibilitar que os
museus sejam acessados e usufruídos por todos? Estamos certos que não temos essas
respostas e não desejamos ter, haja vista que estes espaços são lugares de reflexão,
fruição e entretenimento, e seu aproveitamento está diretamente ligado a subjetividade
humana, além de ser um desafio e um dilema lidar com o patrimônio cultural
(POULOT, 2009).
Por fim, como informa Peter Van Mensch (1994), os objetos são portadores de
dados. Acentua que o ato de selecionar os objetos e retira-los do contexto original
(primário), transferidos para uma nova realidade (instituições de guarda) se caracteriza
como Musealização. De acordo com o autor, essa transferência e instalação requer
questionamentos, interrogações e pesquisa, além de defender que a documentação
museológica é um processo contínuo, devendo ser reavaliada, de acordo a colocação do
objeto em contato com o público, e sempre ser acrescida de novas informações, a partir
das pesquisas realizadas.
Ainda que se tenha um conhecimento sobre as potencialidades dos objetos,
como nos adverte Ulpiano Bezerra de Meneses, tudo isso só é possível por meio da
qualificação profissional adequada para o tratamento dos acervos nas instituições
museais, com conhecimento técnico para o estabelecimento de parcerias e busca de
contribuições das diversas áreas do conhecimento. Versando sobre o ofício de
Historiador, demonstra o autor: “O historiador não faz o documento falar: é o
historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental
para definir o alcance de sua fala” (MENESES, 1997, p. 9). Essa consideração pode ser
tomada por analogia aos ofícios de Museólogos e Arqueólogos, necessários nos
processos de geração, preservação e promoção dos acervos arqueológicos.
A realidade geral dos museus no Brasil parece indicar uma certa carência de
profissionais qualificados e de uma gestão ativa as demandas da sociedade e com ampla
dificuldade em colocar esses equipamentos como parceiros da comunidade que está
inserida, mesmo com as discussões sobre a participação da comunidade nas estratégias
de atuação, ainda percebemos um distanciamento Além disso, nos últimos tempos
temos assistido o aumento significativo de contratações por regimes temporários, o que
resulta num processo de “sucateamento” desses espaços, que além disso têm problemas
estruturais, falta de equipamentos e materiais necessários para a conservação do seu
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acervo, tais como: ar-condicionado, desumidificador, luxímetro, luvas, máscaras,
embalagens, estantes, armários deslizantes, computadores, impressoras, pinceis,
extintores dentre outros.
Acerca da necessidade de profissionais qualificados para atendimentos das
atividades nos museus, Heloísa Barbuy esclarece:
Hoje, uma diversificação cada vez maior de especialidades
profissionais interagem num museu, permeando a curadoria de
acervos: o estudo para determinar a seleção e coleta de objetos e,
depois de sua agregação aos museus, as pesquisas de diversas
naturezas desenvolvidas em torno desses mesmos objetos, para melhor
compreender seus significados intrínsecos e seus significados
inferidos, isto é, aqueles apreensíveis a partir de sua morfologia e
aqueles que, associados a outros elementos, possam levar a uma
compreensão mais clara das sociedades que os produziram e
utilizaram; o desenvolvimento de técnicas para sua boa conservação e
eventual restauração sem prejuízo de sua capacidade informativa;
diferentes concepções, estratégias e articulações para expô-los ao
grande público; o desenvolvimento de sistemas que estimulem o
público a explorar as muitas possibilidades de uma exposição e de um
acervo são as metas buscadas pelos museólogos e por todos aqueles
que exercem a curadoria de acervos e de exposições nos museus, em
suas diferentes facetas (BARBUY, 2002, p. 71).

Acrescentamos a essa situação a alguns mitos sobre a figura do Arqueólogo 20 e
sobre seu objeto de estudo. Embora esse panorama tenha se alterado bastante, parecenos que ainda paira no imaginário social pouca compreensão do que é a Arqueologia,
apesar da ampliação dos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) e
dos constantes trabalhos feitos pelas empresas de Arqueologia por contrato em quase
todos os estados do Brasil. A maneira que a Arqueologia é passada e absorvida por
maior parte da sociedade evidencia o senso de aventura da prática, e deixa de enaltecer a
amplitude de respostas para questões sociais, econômicas, geográficas da sociedade,
fornecidos a partir de pesquisas dos vestígios arqueológicos, tanto os objetos e as
estruturas.
Essa mesma problemática também se aplica a Museologia, profissão
regulamentada na Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984, que até os dias atuais, ainda
é associada apenas ao espaço Museu (lugar edificado) que, por sua vez, é designado

20

Podemos citar os filmes que retratam o arqueólogo como caçador de tesouro e de dinossauros. Partimos da ideia
que a regulamentação da profissão do Arqueólogo na Lei n. 13.653, de 18 de abril de 2018, trará uma visibilidade e
alguns desafios no campo acadêmico e profissional.
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como “lugar de coisa velha e empoeirada”. Atualmente, em território nacional dispõe de
19 cursos de graduação e 06 cursos de pós-graduação (05 mestrado e 01 doutorado).
A documentação museológica permite que o objeto tenha preservado o seu
potencial informacional, sendo tratado como fonte histórica, capaz de trazer à tona:
informações políticas, econômicas, sociais e transformações ocorridas na sociedade
(BRUNO, 2014). Em decorrência dessa diretriz, Renata Padilha considera que:
A documentação cuidadosa do acervo é uma ação determinante para
todas as atividades desenvolvidas no museu. Por intermédio dela é que
se estabelecem caminhos para a utilização do acervo, seja por meio de
exposições, publicações, ações educativas, atividades administrativas,
interoperabilidade institucional ou de apoio para pesquisa interna e
externa ao museu (PADILHA, 2014, p. 38-39).

O ato de guardar algo, pressupõe o desejo de permitir que ele dure. Pelo mesmo
princípio, a documentação é fundamental nas instituições, pois ela possibilita outras
ações como: a conservação ou intervenções que o objeto precise passar, além de está
intimamente relacionada ao acesso e disseminação da informação visando, à construção
do conhecimento, para que as gerações futuras conheçam seu passado. Dessa forma,
embasadas em ampla bibliografia Maria de Fátima Tálamo e Suley Moraes Cerávolo
nos ensinam que a noção de documentação caracteriza:
(...) entende-se que a palavra “documentação” abarca uma idéia
abrangente do “ato de documentar”, atribuindo-lhe a função de
abordar as coleções de museus. Num sentido mais restrito, a
documentação de museus parece se aproximar da elaboração de
registros escritos, considerados fundamentais para a manutenção do
controle das coleções (...), o que nos leva nessa direção, a conhecer a
quantidade e localização das peças sob guarda da instituição. Carl
Guthe, por sua vez, ressaltava a importância da conexão entre “objeto
e seu registro”, referindo-se à necessidade de criação de uma
identidade para os objetos a partir de “símbolos de identificação”, que
seriam, neste caso, números (CERAVOLO; TÁLAMO, 2000, p. 244).

Por sua vez, para o campo da Museologia, Helena Dodd Ferrez define:

A documentação de acervos museológicos é o conjunto de
informações sobre cada um dos itens, e, por conseguinte, a
representação destes por meio da palavra e da imagem (fotografia).
Ao mesmo tempo, é um sistema de recuperação de informação capaz
de transformar [...] as coleções dos museus de fontes de informações
em fontes de pesquisa científica ou em instrumentos de transmissão de
conhecimento (FERREZ, 1994, p. 64).
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De forma muito próxima, mas com maior riqueza de detalhes, Heloísa Barbuy
define como documentação:

Aquilo a que chamamos, em Museologia, “documentação de acervos”,
corresponde ao registro sistemático de informações pertinentes a cada
unidade de acervo (ou “peça”) e constitui-se em atividade institucional
interna, rotineira. Tem como base indispensável a catalogação,
registra dois tipos principais de informação: elementos relativos à
contextualização e à “biografia” do objeto, tanto em seu gênero como
em sua individualidade, isto é, envolve desde informações históricas
sobre aquela tipologia de objeto, sobre seu autor, fabricante, região de
fabricação e formas recorrentes de utilização, até os usos que foram
dados àquele objeto determinado (pertencimento, locais e modos de
utilização). A decodificação, no âmbito da catalogação, liga-se
diretamente à morfologia do objeto, isto é, diz respeito a materiais e
técnicas de confecção, a formas, ornamentos, a partes constituintes, a
funções utilitárias para as quais foi concebido e a significados
simbólicos relacionados às formas materiais de representação.
(BARBUY, 2002, p. 71).

Desde a entrada do objeto no espaço institucionalizado do museu são gerados os
primeiros documentos, sobretudo aqueles que comprovem a procedência, seja fruto de
doação, permuta, coleta por pesquisa ou empréstimo. A partir da efetiva posse, os
profissionais da instituição realizam o registro fotográfico, elaboram fichas descritivas
informando a: origem, quantidade, tipologia, material constituinte (cerâmica, lítico,
plástico, ferro, madeira, palha, têxtil, papel), estado de conservação, dentre outros.
Obviamente, a documentação museológica não é uma molde aplicável a
qualquer realidade. Disso decorre a conclusão de que cada instituição tem sua própria
política de aquisição e documentação de acervos, que deve ser prevista no plano
museológico, uma ferramenta de gestão que contém a missão, os valores e os objetivos
da instituição. Atualmente o Plano Museológico é um dos documentos de gestão
previstos no Estatuto de Museus, a Lei nº 11.904/2009.
A sistematização das informações por meio da documentação pode ser feita de
forma manual ou, como rege as boas práticas de acesso ágil e remoto da informação na
atualidade, por em meios eletrônicos, o que facilitará a consulta em outros locais. Não
existe um padrão para elaboração das fichas catalográficas 21, de forma que é necessário
compreender que cada instituição tem autonomia técnica para formular seus registros.
21

Usamos aqui, ficha catalográfica, que também pode ser ficha de registro, ficha de inventário, ficha de arrolamento.
Portanto, aqui tratamos essa diferença como uma questão de nomenclatura.
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No entanto, elas devem ser desenvolvidas com o objetivo de auxiliar as demais etapas
do processo de musealização. Mesmo com esse cenário de “autonomia” por parte das
instituições, destacamos que é necessário estabelecer padrões de catalogação, ainda que
sejam criados a partir da tipologia da instituição, o que certamente permitiria um banco
de dados de fácil consulta, se tornando uma ferramenta acessível para pesquisadores e
públicos.
Segundo Suely Ceravolo e Maria de Fátima Tálamo, os sistemas de
documentação giram em torno de três eixos: “[...] o administrativo (para gerenciamento
das coleções), o curatorial (da pesquisa) e o documental (identificativo dos
objetos/coleções), sendo que cada um deles responde às necessidades informativas
diferenciadas” (CERAVOLO & TÁLAMO, 2000, p. 245), mas, com a mesma
finalidade.
Ainda que haja autonomia das instituições quanto a criação dos parâmetros para
documentação, após a criação de organizações como o Comitê Internacional de
Documentação (CIDOC)22 em 1933, e o Conselho Internacional de Museus (ICOM) em
1946 ambos ligados a UNESCO, esse procedimento foi melhor definido e conceituado
como documentação museológica, quando se buscou criar um padrão dessa prática,
sobretudo para a reflexão de práticas que possibilitassem a socialização dos acervos.
Acerca da importância do ICOM com essa finalidade, Heloísa Barbuy nos explica que:
Um novo tipo de pensamento que propugnaria por um museu
adequado ao seu próprio tempo começava a germinar e viria a ser
claramente traduzido pela criação de um Conselho Internacional de
Museus, na Unesco, após a Segunda Guerra Mundial: o ICOM trazia
uma visão social do papel dos museus num mundo a ser reconstruído.
[...] Este que até hoje é o mais importante organismo internacional na
área de museus, foi o responsável pela disseminação, na segunda
metade do século XX, de uma Museologia Social, voltada para o
desenvolvimento humano e contrária à elitização e ao hermetismo que
haviam atingido os museus (BARBUY, 2002, p. 69).

Apesar da importância histórica desses organismos para o campo dos museus, a
grande transformação do setor se deu no seio da sociedade e nas reflexões promovida
pelas próprias instituições, que passaram a refletir sobre o papel social desses espaços,
como demonstra Manuelina Maria Duarte Cândido:

22

Entidade que trata das normas e técnicas para a documentação das coleções.
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Nos últimos 30 anos do século XX, profundas alterações
revolucionaram a Museologia internacional e seguidas reuniões
produziram documentos onde podemos identificar novas
preocupações, que não apenas a preservação material dos objetos.
Inserido nas transformações sociais, culturais e históricas mundiais, o
museu se afastou cada vez mais de sua conceituação clássica,
experimentando novos processos no mundo inteiro, inclusive no
Brasil (CÂNDIDO, 2004, p. 32).

Inclui-se na documentação museológica a trajetória do objeto desde o seu
ingresso até a sua exposição. Este processo não tem fim, nada do que foi produzido no
cerne da documentação museológica deve ser descartado, mesmo que a instituição mude
de gestão ou seja extinta. Como se constrói a documentação museológica de acervos
arqueológicos?

1.2.1.2. Documentação Arqueológica: princípios e campo de ação
O acervo arqueológico possui especificidades que devem ser pontuadas e
construídas com atenção no processo de documentação arqueológica. Principalmente
nas informações sobre sua origem e proveniência (escavações, doações, permuta,
empréstimo etc.).
A maioria deste tipo de acervo nas instituições de guarda é proveniente de
coletas arqueológicas, então todo o processo de retirada deste conjunto de bens deve ser
documentado do momento da chegada no sítio pela equipe de trabalho até a inserção
dos vestígios em um espaço de guarda (laboratórios ou reserva técnica dos museus).
Este procedimento é anexado a documentação que será construída dentro das
instituições e norteará todas as outras etapas do processo de Musealização. Acreditamos
que um trabalho de campo estruturado e metodologicamente bem articulado com a
equipe de trabalho, seja a principal ação de construção para uma documentação
completa, e com isso não comprometa as atividades de socialização do bem e nem nas
ações de conservação preventiva.
Como demonstra Carlos Costa, o registro arqueológico, produzido nas atividades
de campo – caderno de campo, fichas descritivas, fotografias, cartas, vídeos etc. – são
elementos indispensáveis na constituição e compreensão do Patrimônio Arqueológico,
pois eles permitem compreender os contextos de origem dos objetos (COSTA, 2008). O
trabalho de campo deve ser coordenado por um arqueólogo, como consta na legislação
vigente (Lei Federal nº 13.653/2018), juntamente com profissionais de outras áreas, o
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que caracteriza essa prática como multidisciplinar. A função do arqueólogo é
obrigatória nessas atividades multidisciplinares, pois seus conhecimentos técnicos
possibilitam o resgaste dos testemunhos arqueológicos, como explica a autora Julian
Thomas:
A tarefa do arqueólogo toma-se dupla: tentar identificar, através da
crítica da concepção moderna, dentro da qual os testemunhos jazem, e
“reanimar” esses testemunhos da interpretação. A interpretação é uma
tentativa de retrabalhar relacionamentos passados, recolocando peso
nos fragmentos materiais do passado. Necessariamente, o que se tem
no fim é uma leitura do passado, que é do e para o presente, mas
penso que seja também fundamentada e delimitada pelos testemunhos
materiais (THOMAS, 1999, p. 18).

Por sua vez, a fiel documentação dos contextos arqueológicos constitui como
elemento que permitirá a interpretação extra sítio. Isto porque, as escavações
arqueológicas constituem processos controlados de destruição do sítio arqueológico,
como bem demonstram Angela Maria Camardella Rabello e Tania Andrade Lima:

Em vista do caráter destrutivo da pesquisa arqueológica, tudo que
resta dos sítios escavados é a cultura material recolhida às instituições
de pesquisa e a documentação produzida no seu transcurso, o que
exige que se dispense a ambas o mesmo cuidado dispensado aos sítios
(LIMA & RABELLO, 2007, p. 19).

Nesta mesma linha de argumentações, Maria do Carmo Ribeiro argumenta:

Podemos afirmar que o método arqueológico é o mesmo, o que varia
são as formas de aplicação das técnicas. Tendo em conta que o solo “é
um livro que só se pode ler uma vez”, que a escavação é um acto
único, que todo o material investigado é destruído à medida que se
avança na escavação, é absolutamente necessário registar
convenientemente todas as informações (RIBEIRO, 2001, p. 31).

Compactuando com os posicionamentos das autoras citadas, destacamos a
importância de uma documentação arqueológica minuciosa, estruturada e que atenda as
demandas informacionais de cada contexto arqueológico, pois uma vez que a área sofre
as interferências, é impossível reaver. Ainda sobre o potencial destrutivo das
intervenções arqueológicas a ação compensadora da documentação, Maria Dulce
Gaspar complementa:
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Para nortear a recuperação de dados em campo, assim como para as
análises e interpretações posteriores, é necessário o uso de
documentação apropriada. Intervenções arqueológicas sempre
resultam na desconstrução de contextos, por isso, é inadmissível que
haja intervenção sem registro adequado. Esses contextos somente
poderão ser reconstruídos, analisados e interpretados a partir das
informações obtidas em campo. Além disso, a documentação
exaustiva permite que toda informação resgatada possa, no futuro, ser
interpretada à luz de novas perspectivas teóricas (GASPAR et al, 2013
p. 523).

Um dos documentos comumente utilizado nas intervenções é a ficha de campo
que, em sua grande maioria, deve conter dados que permitam assegurar informações
referentes aos mecanismos de controle do registro, à situação do sítio, a situação das
intervenções, a delimitação do espaço registrado, a descrição fiel dos contextos
observados e as relações estabelecidas entre os contextos observados, tais como: nome
do sítio, data da intervenção, localidade, as coordenadas geográficas, material
encontrado, tipo de solo, características ambientais, descrição do entorno, o tipo de
intervenção, nome do responsável pelo trabalho, fatores de destruição e a caracterização
estratigráfica. Além disso, complementarmente se utilizam de registros por meio de
fotografias, croquis, plantas detalhadas do espaço, vídeos. Essa documentação serve,
por um lado, para o registro e interpretação dos contextos arqueológicos e, por outro,
como subsídio para elaboração de estratégias de preservação, pesquisa e comunicação
da cultura material coletada. E, quando aplicada aos sítios arqueológicos a céu aberto,
como as estruturas arquitetônicas, abrigos e painéis de pinturas rupestres, essa mesma
documentação arqueológica guiará o projeto de Musealização in situ.
Dentre as estratégias adotadas para a abordagem arqueológica de sítios temos
aquelas de natureza não interventivas (que consistem na observação e registro do que se
vê, sem a manipulação física do espaço, tal como a varreduras e os trabalhos de
diagnóstico e registro), e as interventivas (que tem ação física sobre o contexto, como a
realização de escavações por meio de intervenções de ampla superfície, sondagens,
tradagens, trincheiras e poços teste, bem como coletas de amostras). A escolha do
procedimento que será adotado, depende dos objetivos do trabalho e das condições do
local.
O detalhamento do trabalho de campo é a base para a concepção da
documentação que será construída no interior dos espaços museais. Isso subsidiará
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todas as possíveis ações na conservação preventiva e também guiará a elaboração de
ações de socialização do Patrimônio Cultural. Observemos que todo o processo de
musealização é feito em escala, uma etapa depende da outra.
Compreendendo que a geração de acervo arqueológico resulta de uma atividade
controlada, o que leva a uma destruição e modificação do contexto, os sítios
arqueológicos de estruturas arquitetônicas, painéis e abrigos de pintura rupestre por não
serem passíveis de remoção e para se tornarem conhecidos por toda a sociedade, adotase como metodologia a musealização no seu local de origem e nessa condição devem
ser descritos antes e depois das intervenções arqueológicas. Processo denominado como
documentação arqueológica. Apontamos como elementos documentais: o registro
fotográfico de todos os ângulos do sítio e do seu entorno (pois em local urbano, área
com mais obras de requalificação, permitirá analisar e questionar a gestão dos órgãos
preservacionista e das instituições responsáveis pela manutenção do bem cultural), a
medição de toda a área a ser investigada permitirá acompanhar o processo de
degradação (natural ou feita de forma intencional). Atualmente, a evolução tecnológica
facilita a produção da documentação. Contudo, como já pontuamos que a escassez de
recursos financeiros nas instituições de guarda, cultura e memória dificulta o seu acesso
aos programas de computador e compra de equipamentos para os trabalhos de campo e
as atividades na reserva técnica.
As estruturas arquitetônicas, painéis e abrigos de pinturas rupestres quando
investigadas permitem trazer para discussão questões referente a presença humana e seu
comportamento, revelando aspectos da sua classe social, padrão de alimentação,
profissão de fé, credo e práticas religiosas e sentimento de pertencimento e herança
cultural.
Se essas ações do trabalho forem registradas no caderno e nas fichas de campo
de forma minuciosa, a produção de relatórios técnicos se constituirá como uma
documentação, que poderá ser consultada para guiar as ações de conservação,
restauração, pesquisa e comunicação dos sítios para a sociedade, essa documentação
deve ficar resguardada na instituição de guarda, cultura e memória determinada no
endosso institucional. Concluímos que se o trabalho de campo for executado da maneira
que mencionamos, a documentação arqueológica dos artefatos arqueológicos coletados
não será comprometida, pois a associação do contexto e da cultura material, favorece
uma compreensão do homem e sua trajetória, e uma extroversão de qualidade.

59

1.2.1.3. Conservação Museológica e Arqueológica: definições e ações
Para fins de compreensão do que será exposto, discutiremos sobre a conservação
preventiva, por ser o procedimento que a maioria das instituições de guarda tem
condições financeiras de executar, em vista do baixo investimento monetário conferido
para o campo do Patrimônio Cultural, mas, também, o mais adequado, por atuar
previamente aos processos de mutilação física dos objetos.
Compreendendo a conservação como uma ferramenta que possibilita
preservação do patrimônio cultural, Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, questiona as
ações referentes a essa prática:
Temos nós entendido que conservar e preservar implicam algo mais
que selecionar o monumental e o excepcional ou recolher intangíveis e
sacralizados objetos? Temos nós entendido que a preservação implica
o enriquecimento da memória, que informa, conscientiza e possibilita
a ação transformadora? Sobretudo, temos nós entendido e praticado
essa preservação consciente e libertária que implica, necessariamente,
um compromisso com a vida? (GUARNIERI, 2010 [s/d], p.160, v.1).

Maria Cecília Londres Fonseca amplia esse olhar, discorrendo sobre a
conservação preventiva e a preservação:

[...] uma política de preservação do patrimônio abrange
necessariamente um âmbito maior que o de um conjunto de atividades
visando à proteção de bens. É imprescindível ir além e questionar o
processo de produção desse universo que constitui um patrimônio, os
critérios que regem a seleção de bens e justificam sua proteção;
identificar os atores envolvidos nesse processo e os objetivos que
alegam para legitimar o seu trabalho; definir a posição do Estado
relativamente a essa prática social e investigar o grau de envolvimento
da sociedade. Trata-se de uma dimensão menos visível, mas nem por
isso menos significativa (FONSECA, 1997, p. 36).

Lia Canola Teixeira e Vanilde Rohling Ghizoni advertem que a conservação
precede a restauração, já que esta última causa interferência nas características originais
do objeto, e só deve ser utilizada em último caso. Sabemos que nenhum objeto é
perpétuo; seu processo de degradação é natural, de forma que as ações de conservação
preventiva intentam permitir que ele tenha uma maior durabilidade.
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A degradação de um objeto é um processo natural de envelhecimento
e resultante de reações que ocorrem em sua estrutura, na busca de um
equilíbrio físico-químico como ambiente. Além do processo natural,
existem os fatores externos que podem acelerar a deterioração,
principalmente nos materiais orgânicos. Os fatores ambientais são as
causas principais da deterioração dos materiais e influenciam
diretamente na permanência do objeto (TEIXEIRA; GHIZONI, 2012,
p. 15).

A conservação do acervo deve ser feita mediante, incialmente, medidas
preventivas. Neste caso, o controle do clima, incidência de luz e temperatura são
medidas prioritárias, tanto nas reservas técnicas quanto nos espaços expositivos da
instituição. Reafirmando a importância da reserva técnica nesse processo, Carlos Costa
aponta para a demanda do objeto arqueológico por “espaços adequados a sua reinserção
social, seja para seu tratamento, registro, análise, salvaguarda ou comunicação”
(COSTA, 2008).
Digamos que a reserva técnica seja o coração de uma instituição. Para fim de
esclarecimento, nesta pesquisa trabalhamos com a ideia tradicional de reserva técnica,
espaço reservado para guarda e pesquisa do acervo, com acesso restrito aos
profissionais da instituição. No campo da conservação, o acesso à matéria não constitui
o limite da atividade, de forma que atividades que visam a manutenção das informações
relevantes são importantes, como a catalogação, a documentação fotográfica, o
armazenamento, o acondicionamento e o manuseio. Tratam-se de elementos chave na
conservação do suporte informacional, além, da restauração dos objetos, quando
necessária (DRUMMOND, 2002).
No que compete a conservação de vestígios arqueológicos, Wanda Lorêdo
enfatiza um aspecto negativo que precisa ser ponto de discussão e medidas para
melhorar esse cenário, que é a falta de profissional da área de conservação tanto no
campo, quanto nas instituições. Essa precariedade interfere nas medidas práticas que
devem ser adotadas nos acervos, principalmente por causa da fragilidade (LORÊDO,
1987). A partir do momento que os objetos arqueológicos são retirados dos contextos de
origem, começam a fazer trocas de oxigênio com o ambiente externo, além de luz e
temperaturas diferentes, ocasionando a aceleração do processo de degradação:
A falta de técnicos especializados em conservação arqueológica, que
poderiam assistir ou mesmo encarregar-se da conservação de objetos
frágeis ou friáveis em campo, é uma triste realidade brasileira. Assim,
os arqueólogos carregarão, ainda por longo tempo, o pesado fardo da
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responsabilidade da conservação do material arqueológico em campo
e enquanto em seu poder para estudos e análises. Neste sentido,
necessitarão voltar-se para um aprofundamento dos conhecimentos já
adquiridos e de outros mais atualizados no que diz respeito a cuidados
imediatos, a melhor ou mais adequada maneira de efetuar o resgate de
objetos frágeis ou friáveis e aos métodos adequados de embalagem,
visando estocagem e transporte seguros até laboratórios de
conservação, para os tratamentos em definitivo, a serem realizados por
técnicos especializados (LORÊDO, 1987, p. 215, grifo nosso).

Apesar das contribuições de Lorêdo (1987) já terem algumas décadas de
publicação, as suas inquietações ainda são atuais, na conservação preventiva dos
acervos e artefatos, principalmente se forem proveniente de intervenções arqueológicas
e no âmbito da Arqueologia de contrato, ter um conservador-restaurador é uma
realidade distante. Ainda nessa explanação, para Vasconcelos (2014) o processo de
conservação arqueológica deve começar no planejamento dos trabalhos de campo e se
estender até a guarda do material, além de analisar métodos que minimizem as ações de
degradação, a curadoria e o acondicionamento deve fazer parte do escopo de medidas de
preservação dessa cultura material.
Segundo Froner (1995) e Froner & Souza (2008), o acondicionamento e o
armazenamento dos acervos arqueológicos, atuam como medidas primordiais para que o
acervo continue servindo de base para as pesquisas e as possíveis exposições, haja visto
que dependendo do estado físico do material ao ser retirado do seu contexto de origem,
precisa passar por ações de estabilidade e submetidos as condições mínimas de
prevenção nas reservas técnicas.
Na visão das autoras, todos os colaboradores das instituições de guarda e
memória devem participar das medidas de conservação preventiva, adotadas nas
instituições. Outro aspecto tido como negativo é a contratação de pessoal terceirizado
para serviços de limpeza e segurança: “Estas medidas evitam que pessoas despreparadas
atuem em áreas expositivas, reservas ou laboratórios. Eventualmente, as próprias
pessoas que trabalham nesse tipo de instituição não compreendem o valor de seus
próprios acervos” (FRONER &SOUZA, 2008, p. 4-5). Essa situação é frequente nas
instituições e, na nossa ótica, é difícil de solucionar, já que o universo de terceirização
tem sido adotado como maneira de evitar a realização de concurso público e com isso
diminuir os gastos nos cofres públicos.
Entendemos que esse é um problema estrutural comum às instituições de guarda.
A solução desse problema demanda a contratação de profissional especializado,
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disponibilidade de recursos para compra de equipamentos e acesso às tecnologias que
auxiliariam em outras possibilidade de estudos, tais como: Fluorescência de Raios X
(XRF), Espectroscopia Raman (Raman), Tomografia Computadorizada (CT) (CALZA,
2009).
Em relação à formação acadêmica na área de conservação arqueológica no
Brasil, as possibilidades são extremadamente escassas e as publicações na área da
conservação de materiais arqueológicos também, o que nos leva a consultar manuais
estrangeiros, em especial em espanhol, inglês e francês. No entanto, as argumentações
dos estudos são baseadas em contextos internacionais, o que o tornam pouco expressivo
a utilização, para a realidade brasileira.
Em suma, a conservação preventiva busca conhecer as propriedades materiais
orgânicas e inorgânicas dos objetos de forma poder atuar atenuando os efeitos naturais e
antrópicos de deterioração da matéria. Trata-se de uma tarefa complexa, já que o mesmo
objeto pode ter variações na sua estrutura. Assim é imprescindível: compreender a
temperatura e umidade relativa, monitorar a temperatura e umidade relativa, dispor de
equipamentos para monitoramento da umidade relativa e da temperatura, atentar quanto
iluminação tanto a natural quanto a mecânica, o manuseio mesmo que dentro da
instituição (pesquisa ou exposição), acondicionamento e armazenamento (armários,
caixas e mobiliários) respeitando o tipo de acervo.
Sabendo que a maior parte do acervo arqueológico provem de intervenções
arqueológicas, um fator que precisa sem discutido pelas empresas que fazem os
trabalhos é a elaboração de uma política de descarte do material, ou seja, nem todo
material encontrado precisa ser retirado do contexto. A adoção dessa medida, implicaria
em reservas técnicas melhores sistematizadas e, por consequência, facilitaria futuras
pesquisas com o acervo.
Além disso, há ainda os agentes biológicos (bactérias, fungos, insetos e
roedores), que nos espaços físicos são grandes problemas das instituições: é crucial
observar telhado, piso, parede, instalações elétricas e instalações hidráulicas, dispor de
equipamento de proteção contra fogo e água. Como em alguns casos, as instituições de
guarda e memória funcionam em prédios adaptados, alterações bruscas que
comprometam a originalidade do prédio não poderão ser feitas como aponta o IPHAN
(como ocorre nas cidades históricas). Nestes casos, as adaptações que favoreçam a
integridade do acervo e características do espaço, precisam ser pontuadas e
inevitavelmente, submetidas as exigências do órgão.
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Em linhas gerais, citamos os principais pontos que devem ser levados em
consideração, quando for elaborar um plano de conservação preventiva na instituição,
respeitando sempre a tipologia do objeto, esse é item principal que definirá as ações não
interventivas de conservação preventiva. Essas ações são norteadas pela documentação
museológica, já citadas.
Na conservação das estruturas arquitetônicas musealizadas a céu aberto, as
intempéries climáticas se constituem como maiores desafios na preservação desses
bens, pois elas não são controladas pelo homem. No entanto, as ações de degradação
feitas pelo homem, só conseguem ser minimizadas em partes, quando eles tem acesso e
compreensão do valor simbólico da cultural material. É necessário refletir em políticas
de democratização ao patrimônio arqueológico. Sem sobra de dúvida, estabelecer e
colocar em práticas essas políticas, sejam os maiores desafios do profissional que lida
com o patrimônio cultural.
Pontuando as ações práticas de conservação de sítios arqueológicos
musealizados, ressaltamos que é preciso analisar o suporte material dessas estruturas, no
qual destacamos: pedra, rocha, ferro, metais, aço, vidro, madeira, cimento e argamassa.
A maioria dos sítios arqueologicos são compostos de vários suportes. Essa diversidade
deve ser observada pela equipe responsável pela execução das medidas de preservação,
buscando aplicar ações que minimizem o processo de degradação dos lugares e dos
objetos. De maneira sucinta, de acordo com Lia Canola Teixeira e Vanilde Rohling
Ghizoni, abordamos a seguir as ações básicas de conservação preventiva:
1- No grupo dos suportes de pedra e rocha, por serem mais resistentes e suportarem
maior incidência de luz, os fatores de deterioração são o tempo que pode
esmaecer a cor da pedra, desfazer detalhes talhados, incrustações e marcas. Nas
ações de conservação, o ideal é a limpeza e ambiente seco e sem utilização de
produtos químicos.
2- No grupo dos suportes de ferro, metais e aço: os fatores de deterioração são
naturais, já que passam por processos metalúrgicos, sofrendo alterações química
sob a ação do tempo e do meio ambiente, ocasionado a corrosão. Nas ações de
conservação eles devem ficar expostos em ambientes secos e com controle de
temperatura, e na sua limpeza deve evitar o uso de água e produtos químicos.
3- No suporte de vidro os fatores de deterioração são as sujidades, desgastes
natural, alguns vidros são sensíveis a variações de umidade, a choque térmico e
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físicos. Nas ações de conservação eles pode ser lavados com água e sabão
neutro.
4- No suporte de madeira os fatores de deterioração são os fungos, insetos
xilófagos e a exposição a luz natural e por certos tipos de lâmpadas. Nas ações
de conservação a sua limpeza dever ser feitas por pincel, pano macio (flanela),
para evitar o ataque biológico pode ser aplicado produto químico.
5- No grupo dos suportes de cimento, argamassa e argila os fatores de deterioração
são o uso constante de produtos de limpeza, sujidades. Nas ações de
conservação a sua limpeza deve ser feita com pincel e trinchas largas, caso
necessite usar água para remoção de crostas de sujidades é necessário garantir a
secagem total (TEIXEIRA & GHIZONI, 2012).
Outro ponto que deve ser visto, são os materiais que serão utilizados para
compor o processo de musealização in situ, eles não devem comprometer a conservação
e preservação dos sítios e nem sobrepor as estruturas arquitetônicas que serão
evidenciadas. Em nossa percepção, é necessário explicitar para o espectador o que é
patrimônio arqueológico e o que foi adicionado para compor o cenário e o circuito
expositivo.
Ainda não existe um consenso sobre a maneira de musealizar sítios in loco.
Notamos que a bibliografia consultada aponta diretrizes, a maneira de fazer será
determinada pela equipe e pela disponibilidade de recursos financeiro. Um outro
aspecto, talvez o mais importante, e o que menos se leva em conta, é a finalidade social
desse empreendimento, quais objetivos se desejam alcançar, a quem se interessa e quem
ficará responsável pela gestão.

1.2.1.4. Comunicação Museológica: aspectos da exposição museológica
Dos gabinetes de curiosidade23 até os museus no século XXI, temos um longo
caminho de embates metodológicos, debates epistemológicos, disputas de mercado e
construção de concepções. No entanto, para discussão apontamos brevemente a
trajetória no cenário brasileiro e a criação de algumas instituições de guarda,
equipamentos que contribuíram para a disseminação dos campos do conhecimentos,
discutidos neste capítulo.
23

Os gabinetes de curiosidades eram salas com objetos raros, de diversas tipologias, sem nenhum critério de seleção
e organização, e também sua aquisição era feita de forma duvidosa (saques, compras, trocas).
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Em 1818 ocorreu a criação do Museu Nacional – hoje vinculada à Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – a mais antiga instituição museológica do país, que
contava com um acervo de mais de 20 milhões de peças, entre elas o crânio de Luzia 24
(fóssil humano mais antigo das Américas), o meteorito de Bendegó (descoberto no
século XVIII), além de coleções biológicas e documentais, afrescos, fósseis, artefatos de
diferentes sociedades pré-colombianas, ameríndias, indígenas, africanas, egípcias e
etruscas. O incêndio da instituição em 2 de setembro de 2018, marca um momento triste
e irreparável na história da Museologia e dos Museus. Vários profissionais ainda
trabalham na recuperação e se esforçam para formação de um novo registro da memória
institucional. Durante um tempo, pela atuação como instituição científica de pesquisa,
ensino e extensão, se afirmou como um modelo para outras instituições. Abrigou o mais
antigo curso de Museologia brasileiro, criado em 1932, sendo responsável pela
formação dos primeiros profissionais em museus no país (SANTOS, 2004).
Depois do Museu Nacional, várias outras instituições foram criadas no Brasil e
que moldaram o fazer museológicos nos espaços institucionalizados do país: 1838/1894,
o Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro da Bahia; 1864, o Museu do
Exército; 1868, o Museu da Marinha; 1866, o Museu Paraense Emílio Goeldi; 1894, o
Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga; 1960, criam-se os Museus VillaLobos e da República; em 1967, o Museu Lasar Segall. Tratam-se de importantes
instituições para disseminação e valoração do Patrimônio Cultural. Parte da concepção
pós segunda guerra mundial sobre o Patrimônio Cultural, a Museologia e os Museus
pode ser melhor vislumbrada a partir da atuação das instituição citadas (SANTOS,
2004).
Para o estabelecimento da Arqueologia no Brasil salientamos: a criação dos
museus, com destaque para o Museu Paulista em São Paulo, Museu Nacional no Rio de
Janeiro e o Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém, que marcam o início da
institucionalização da Arqueologia, além de influências de escolas estrangeiras e de
arqueólogos americanos Wesley Hurt, Betty Meggers e Clifford Evans, os quais criaram
o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) (BARRETO, 2000).
A comunicação museológicas nas instituições de guarda, cultura e memória,
especificamente, no universo das exposições, é a maneira de democratizar e
operacionalizar informações e o conhecimento em uma comunidade.
24

Achado que possibilitou o livro: O povo de Luzia: em busca dos primeiros americanos. Dos autores Walter Neves e
Luís Piló, 2008.
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Na perspectiva de Cunha (2010) a exposição museológica é uma ação que
comunica as informações obtidas a partir da cultura material, promovendo novas
abordagens e reflexões. Pelas abordagens, elementos utilizados na concepção do cenário
expositivo, as linguagens, silenciamentos e enaltecimentos, se tornam ações de
“ressignificação”. A ideia de uma exposição deve ser direcionada por uma pesquisa
ampla sobre o acervo que será apresentado por uma equipe multidisciplinar de trabalho.
Um outro elemento que consideramos fundamental e, em muitos casos, não é levado em
consideração no processo de concepção de uma exposição, é o público que se deseja
alcançar e quais as mensagens se deseja apresentar, para que o receptor possa refletir e,
por fim, compreender a temática, criando novos conceitos e abordagens ou,
simplesmente, como uma bom lugar de entretenimento. Cabe ao receptor escolher o que
fazer com o que foi visto, percebido, esquecido em cada contexto expositivo.
De acordo com Cristina Bruno (2005) a comunicação (exposições e ações
educativo-culturais) são ferramentas de socializar com o público as múltiplas
interpretações, a partir da cultura material, intentando despertar no espectador sobre o
que é visto, além de despertar para a busca por complementações do discurso
expositivo.
A exposição constitui como um dos meios de interação e assunção do papel
social dos museus, assumindo a função de mediadora entre a sociedade e o
conhecimento. Refere-se a uma ação multidisciplinar, desde seu conceito e concepção à
montagem e abertura. Quanto a esse papel, Marília Xavier Cury acrescenta que “o
museu formula e comunica sentidos a partir de seu acervo. Esses dois atos, formulação e
comunicação, são indissociáveis e, por isso, atribuem a essa instituição o seu papel
social” (CURY, 2004, p. 5).
O que difere uma exposição museológica das outras, já que em tese as mesmas
tendem a colocar “algo à mostra”, é seu objetivo final, ou seja, preservar os acervos
musealizados e se tornar condicionante no trabalho com a memória, por trazer questões
socioculturais à exibição. Além disso, há o foco da exposição aos públicos, como
também demonstra Cury:
Os processos de elaboração de exposições em museu devem levar em
conta que a aproximação entre exposição e público deve se dar tendo
o público como referência. Isso significa que tanto os temas e assuntos
escolhidos para serem musealizado quanto a elaboração do discurso
expositivo deveriam se dar a partir do cotidiano dos receptores.
Contextualizar os objetos museológicos só teria sentido se, ao mesmo
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tempo, contextualizássemos o tema e o assunto face ao cotidiano das
pessoas. Não basta expor contextualizando a partir da origem do
artefato e sim expor fazendo com que se estabeleça vínculos entre
culturas, entre grupos e entre pessoas de culturas diferentes e isso só
se dá na comunicação de sentidos. Acreditamos que somente
estabelecendo vínculos é que conseguiríamos estabelecer uma relação
dialógica entre exposição - e grupos culturais - e o receptor [...]
(CURY, 2004, p. 6).

No início da década de 90 do século XX, quando a exposição constituía o
principal meio de socialização dos museus com os públicos, Tereza Scheiner explicava
a exposição como:
[...] uma composição de elementos colocados em um espaço prédeterminado e harmoniosamente dispostos, de modo a transmitir, para
um grupo de indivíduos, uma mensagem, com objetivos culturais. É o
principal meio pelo qual os museus lidam com a sociedade. É a
atividade que caracteriza e legitima o museu como tal
(SCHEINER,1991, p. 109).

Mas, objetivamente, uma exposição ou a mera apresentação pública de
indicadores da memória, musealizados ou patrimonializados, não ocorre exclusivamente
por questões de história, memória e identidade. Seria ingênuo considerar assim, na
medida que temos nos Museus e em diferentes espaços expositivos peças apresentadas
ao público explorando o seu potencial estético e/ou exótico. Por isso, indiferente da
concepção, da natureza e do foco da exposição, sua característica primária comum é o
mais simples ato de mostrar, de apresentar algo, como bem esclarece André Desvallées
e François Mairesse:

[...] a exposição aparece como uma característica fundamental do
museu, na medida em que este é desenvolvido como o lugar por
excelência da apreensão do sensível pela apresentação dos objetos à
visão (visualização), “mostração” (o ato de demonstrar como prova), e
ostensão (como uma forma de sacralização de objetos por adoração).
Por meio deste processo, o visitante é colocado na presença de
elementos concretos que podem ser exibidos por sua própria
importância (como no caso de quadros ou relíquias), ou por evocarem
conceitos ou construções mentais (a transubstanciação, o exotismo)
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 43).

Sobre o universo das exposições museológicas, Néstor Garcia Canclini
equivaleria a exposição a um palco:
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Se o patrimônio é interpretado como repertório fixo de tradições,
condensadas em objetos, ele precisa de um palco depósito que o
contenha e o projeta, um palco vitrine para exibi-lo. O Museu é a sede
cerimonial do patrimônio, o lugar em que é guardado e celebrado,
onde se reproduz o regime semiótico com que os grupos hegemônicos
o organizaram. Entrar em um museu não é simplesmente adentrar um
edifício e olhar obras, mas também penetrar em um sistema
ritualizado de ação social (CANCLINI, 2003, p. 169).

Na visão de Fausto Henrique dos Santos “os museus podem ser considerados,
também, como comunicadores em potencial devido a sua condição precípua de recolher,
preservar, estudar, guardar e expor objetos no contexto em que eles foram produzidos
com objetos sociais, políticos, econômicos e culturais” (SANTOS, 2000, p. 100). A
exposição é uma atividade de deslocamento do objeto para um cenário construído, afim
de evidenciar a cultura material. Assim, também é possível entender essa ferramenta
como possuidora de uma carga simbólica e ideológica da própria instituição e do
Estado.
Para cumprir o papel como agente de sociabilidade e comunicação, a instituição
museu dispõe de produtos que são elaborados a partir da pesquisa de seu acervo, além
da criação de ferramentas que aproximam a sociedade da instituição. No entanto,
Marilia Xavier Cury reforça a importância das exposições museológicas:
Desse ponto de vista, apesar da importância dos catálogos, cursos,
palestras etc., a principal forma de comunicação museológica é a
exposição, ocasião em que o público tem a possibilidade de
compreender o processo de musealização, de ter contato com o
passado da humanidade e construir seu lugar no mundo (CURY, 2005,
p. 9).

Lisbeth Rebollo Gonçalves também corrobora do pensamento de Marília Xavier
Cury, afirmando que “Em todos os momentos, e em todo lugar, a exposição aparece
como pressuposto-chave da ideia de museu, é o meio pelo qual são reunidos e
resgatados objetos carregados de informação cultural para uma recepção determinada”
(GONÇALVES, 2004, p. 14). A exposição museológica, segundo Gonçalves, “se funda
na presença de objetos que fazem sentido, num espaço que os torna acessíveis aos
sujeitos sociais. Ela funciona como espaço de representação” (GONÇALVES, 2004, p.
18). Funciona como aporte para propiciar ao público experiências.
Uma exposição museológica, como uma etapa dos campos práticos da
Museologia associados à museografia – concebida como “a figura prática ou aplicada a
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museologia” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 58) –, pode ser dividida em dois
grandes campos: a expologia, que se constitui na concepção das ideias expositivas; e
expografia, que refere-se a execução das ideias concebidas. Uma nuance importante
dessa discussão, que se situa entre a expologia e a expografia, é aquilo que chamamos
de linguagem expositiva, que são os meios de conversão de ideias em comunicação,
como discute Tereza Scheiner:
Para constituir sua linguagem especialíssima, a exposição importa
ainda elementos específicos de outras linguagens e de outros campos
do conhecimento, externos à Museologia: do campo tecnológico, os
efeitos de som, luz e as linguagens virtuais; da arquitetura, da arte, do
teatro e do design, a capacidade de conjugar forma, espaço, cor, tempo
e movimento, criando conjuntos sígnicos de grande expressividade;
das disciplinas científicas, o discurso do objeto (SCHEINER, 2003, p.
4-5, grifo nosso).

Diversos recursos são utilizados na montagem da exposição e servem como
auxiliar ao objeto exposto, tais como: textos, legendas, ilustrações, fotografias, cenários,
mobiliário, sons, texturas, cheiros, recursos auditivos. Esses recursos compõem um
conjunto de elementos enriquecedor na experiência do público na medida em que
potencializa a interação entre o público e o patrimônio cultural (CURY, 2005, p. 46).
Neste sentido, recorrer a cenografia (uma linguagem ligada ao campo das artes cênicas)
se torna um complemento para uma exposição museológica, que amplia a experiência
do público. Para Lisbeth Rebollo Gonçalves, a cenografia é:
Modo de criar uma atmosfera que se pensa ideal e representativa das
ações envolvidas numa apresentação “narrativa”, uma ambientação
construída para a ação, a apresentação de um discurso sobre a arte que
colabora para promover a recepção estética e instigar a imaginação e o
conhecimento sensível do que se apresenta ao visitante
(GONÇALVES, 2004, p. 37).

Atualmente, é notório que as instituições estão se tornando tecnológicas e
inovadoras na sua maneira de expor o acervo. Essas mudanças tem objetivo de atrair
público e potencializar as informações, já que vivemos em uma época estritamente
digital e tecnológica.
Se pudermos considerar que a exposição é o ápice de uma instituição, já que
opera na garantia de conectar público ao acervo, questionamos: as instituições museais
de fato estão preocupadas com a qualidade das informações passadas para o público? O
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entorno no qual a instituição está inserido, é analisado para a formulação das exposições
e requalificação das que já existem? As linguagens utilizadas, estão sobrepondo o
acervo? Nessa linha de questionamentos, apontamos as indagações de Cury:
Nós, criadores, produtores, usuários, público, profissionais,
participamos do processo da comunicação museológica em diferentes
posições, e estas posições são definidas em como fazemos a nós
mesmos os assuntos. Para o público é reservado o papel de escritor,
pois este participa como criador do discurso museológico. O discurso
museológico e expositivo é contextualizado por ele mesmo, ou seja, o
público, o qual procura uma razão inferencial começando pelo que lhe
é apresentado, e fazendo releituras das tradições de seu olhar
contemporâneo (CURY, 2005, p. 116).

Por fim, trazemos as propostas de André Desvallées, para garantir a qualidade
das informações passadas ao público através das exposições.

A primeira proposta: a embalagem, recepção, leitura e
condicionamento das exposições têm que ser melhoradas, para que o
conteúdo possa ser acessível a todos e assim possibilitar o
aprofundamento de conhecimento. A segunda proposta: para que o
conteúdo em si não tenha que ser alterado é necessário torná-lo mais
acessível para a parte do público considerada “politicamente correta”
(DESVALLÉES, 2005, p. 58).

A cultura material, por si só, não é capaz de revelar as suas potencialidades de
apropriação e induções de questionamentos, é um terreno fértil para estudo. No entanto,
as relações com as áreas de conhecimento da Museologia e da Arqueologia, necessitam
de equilíbrio e compreensão dos seus objetivos, e seu poder de alcance, cada área tem as
suas especificidades. Mesmo sendo áreas distintas, nascidas em momentos diferentes, as
necessidades impostas pela evolução da sociedade, possibilitou a interface das áreas, se
tornando uma vinculação que contribui para a preservação e imortalização das nossas
memórias. Não estamos romantizando esse processo de perpetuação, pois sabemos que
a nossa sociedade é dinâmica e diversa, cada pessoa e/ou grupo tem as suas
necessidades e aspirações. Por isso, não fazemos imposições a sociedade, buscamos
apresentar o Patrimônio Cultural de forma amistosa.
Diante do exposto, pensemos nos avanços e desafios que circundam a
Museologia, a Arqueologia, as reservas técnicas, os dispositivos legais, a atuação do
IPHAN, IPAC, IBRAM, a qualificação profissional, uma melhor distribuição dos
recursos financeiros enquanto molas propulsoras no viés preservacionista do Patrimônio
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Cultural. De todos estes elementos citados, qual seria a maneira ideal de trabalhar com
a nossa cultura material, de maneira dinâmica e participativa?
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2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

HISTÓRICO

–

ARQUEOLÓGICA

E

DESDOBRAMENTOS DA PRAÇA DA SÉ, SALVADOR, BAHIA

Neste capítulo, apresentamos o objeto de investigação desta pesquisa,
contextualizando-o e apontando os principais acontecimentos históricos, suas
intervenções urbanísticas e arqueológicas. Partimos dessa junção de dados, afim de
compreender a Praça da Sé como espaço que abriga o patrimônio arqueológico
musealizado in loco, na cidade de Salvador, Bahia. A discussão aqui desenvolvida
corresponde ao contributo para analisar o estado da arte da praça e do patrimônio
arqueológico disposto nela, permitindo que as contraposições do capítulo seguinte
possam ser feitas a luz das teorias da Museologia e da Arqueologia, discutidas na
primeira parte desta dissertação. Buscamos encontrar a interface entre as áreas, de
maneira que valide as nossas argumentações sobre o patrimônio cultural, principalmente
quando o mesmo é explorado em contexto urbano e em centros históricos,
especificidades que os fazem ser circundados de uma dinâmica entre política / poder /
homem.

2.1. A cidade de Salvador, Bahia: algumas considerações
Considerada nos meios turísticos como uma cidade encantadora e rica em
belezas naturais, corresponde a uma das zonas urbanas mais populosas do Brasil, onde
se concentram maior parte da ancestralidade africana (atributos que podem ser
percebidos na música e seus instrumentos, gastronomia, danças, crenças, ritos,
festividades e moda, mas, sobretudo, na tez). Conhecida mundialmente pelas suas festas
populares, como o carnaval de rua, festas religiosas como a Lavagem do Senhor do
Bonfim, atraindo pessoas de vários locais do mundo e aquecendo o comércio.
Datada de 1549, inicialmente construída como cidade fortaleza, nos moldes
português de construção, a sua posição geográfica favorecia o comércio, funcionando
como entreposto comercial, sendo o seu primeiro governador Tomé de Sousa.
Salvador25 é a primeira cidade do Brasil e, por isso, exerce preponderância na história
possuindo uma dinâmica ímpar.
25

Faz parte da lista de patrimônio mundial pela UNESCO, em 06 de dezembro de 1985. Ver:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Centro%20Hist%C3%B3rico%20Salvador.pdf.
Acesso
em
20.08.2020.
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O então governador chegou acompanhado dos padres jesuítas, trazidos como
aliados ao Plano Português de expansão e domínio das terras brasileiras, o que revela a
total relação entre o processo de fundação da cidade e atuação dos padres da companhia
de Jesus, discussão que traremos a seguir de forma breve.
A cidade de Salvador foi erguida sobre uma escarpa, opondo-se ao porto
marítimo, o que permitiu a divisão da cidade em duas partes: cidade alta e cidade baixa.
Na parte alta estava concentrado as primeiras construções, além de prédios religiosos
como o palácio do bispo e a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, conhecida como a “Sé
de Palha”, todos cercados pelos muros de taipa de pilão e com as principais ruas (atual
rua Chile), ruas das vassouras e atual rua Ruy Barbosa. Além da implantação do prédio
do hospital e Santa Casa de Misericórdia e o Colégio da Ordem Jesuíta. Na parte baixa
por ser à margem da escarpa e da faixa de praia, construir casas para habitação se
tornava uma tarefa difícil, nesse início de implantação da cidade, as restrições espaciais
só permitiram a construção de armazéns e da pequena igreja de Nossa Senhora da
Conceição, as ligações entre as duas partes da cidade, ocorriam por escadas e rampas
(ANDRADE & BRANDÃO, 2009).
Na percepção do espaço físico da cidade, podemos acrescentar também a
perspectiva de Milton Santos:

É uma cidade cuja paisagem é rica de contrastes, devidos não só a
multiplicidade dos estilos e de idade das casas, à variedade das
concepções urbanísticas presentes, ao pitoresco de sua população,
constituída de gente de todas as cores misturadas nas ruas, mas,
também, ao seu sítio ou, ainda melhor, ao conjunto de sítios que
ocupa: é uma cidade de colinas, uma cidade peninsular, uma cidade de
praia, uma cidade que avança para o mar com as palafitas das invasões
de Itapagipe, cidade de dois andares, como é frequente dizer-se, pois o
centro se divide em uma Cidade Alta e uma Cidade Baixa (SANTOS,
2012, p. 35-36).

Durante os séculos XVI e XVII (período intenso da cana de açúcar), Salvador
foi um dos grandes polos econômicos do país, viveu ápices da riqueza, recebia produtos
do recôncavo e realizava comércio internacional. O seu porto marítimo era o mais
movimentado de todo Atlântico Sul, formado uma relação entre Portugal / Brasil /
Portugal, formando também um eixo no comércio triangular Europa /África / Brasil. O ciclo

fumageiro e até a mineração contribuíram para o crescimento da cidade, tanto no
quesito populacional, quanto na geração de renda e na ampliação e construção de pontos
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da cidade que ainda não tinha sido ocupado. Outro aspecto vivenciado pelo porto de
Salvador, foi a chegada de negros africanos, onde eles eram vendidos, trocados e
distribuídos para outros locais, a exemplo do Recôncavo Baiano 26 (WOOD, 2001).
Acrescentamos a esta discussão que a estrutura escravagista que permeou o
porto de Salvador durante alguns séculos, permitindo um desenvolvimento em todo o
país, no qual ainda convivemos com resquícios desse período tortuoso da história, como
pontua o historiador Ubiratan Castro de Araújo:

Introduzidos maciçamente na Bahia, a partir da fundação da cidade, os
escravos africanos passaram a se constituir em mão de obra para todos
os ofícios terrestres e marítimos e o seu comércio externo e interno, de
tão lucrativo, terminou por fazer desta baía um dos centros mais ativos
de tráfico de escravos até a abolição da escravidão em 1888
(ARAÚJO, 2011, p. 62).

Baseado no autor Pedro de Almeida Vasconcelos (2002; 2011)

para

compreensão da cidade de Salvador e suas contribuições na história socioeconômica
brasileira, relatamos que a mudança da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro
em 1808, tendo como principal articulador da mudança, o Marquês de Pombal, mesmo
com essa transferência Salvador, continuou sendo alvo de investimentos da coroa e
vários empreendimentos comercias, defensivo, cultural, militar foram erguidos, a saber:
a criação do Corpo Regular de Artilharia (1765); o forte de São Marcelo (1772); o
Hospital Militar (1778); o Celeiro Público e a Ópera Velha (1785); a Escola MédicoCirúrgica, o primeiro estabelecimento de ensino superior na América Portuguesa; três
companhias de seguros; a primeira tipografia; a primeira fábrica, de vidro; o Consulado
inglês; (1808); o quartel da cavalaria (1809); o Passeio Público (1810); a primeira
Biblioteca Pública do Brasil e a Aula Pública do Comércio (1811); o teatro São João
(1812); o início da abertura do canal Mares-Jiquitaia (1816); a Praça do Comércio (atual
Associação Comercial) e o forte da Jiquitaia (1817); o primeiro banco, a Caixa de
Descontos; o Curso de Desenho Técnico (1818); e o Consulado francês (1820)(
VASCONCELOS, 2011).

26

O Território do Recôncavo é composto pelos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves,
Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira,
Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São
Sebastião
do
Passe,
Sapeaçu,
Saubara
e
Varzedo.
Ver:
https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:novos-limites-dos-20-municipiosdo-reconcavo-sao-fechados-com-consenso&catid=10&Itemid=565. Acesso em 10.09.2020.
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2.2. Colégio do Jesuítas (1549-1801): alguns aspectos da sua implantação, missão e
atuação na sociedade
Um dos sítios arqueológicos que compõem a Praça da Sé é o Pátio dos Estudos
Gerais do Colégio dos Jesuítas. Trata-se de um espaço que corresponde a uma das
dependências do Colégio dos Jesuítas. Assim, se faz necessário discorrer brevemente
acerca da instituição e sobre a entidade missionária católica Companhia de Jesus. O
Colégio dos Jesuítas teve total interferência no crescimento da cidade, viabilizando as
discussões sobre as transformações urbanísticas do centro histórico, aspecto abordado
na dissertação de Carlos Alberto Santos Costa (COSTA, 2005).
A Companhias de Jesus, foi fundada por Iñigo Lopez de Loyola (1491-1556),
mais conhecido como Inácio de Loyola. A ordem religiosa fundada em 1534 e aprovada
em 27 de setembro de 1540 pelo Papa Paulo III, por meio da bula papal Regimini
militantis ecclesiae. A Companhia de Jesus foi a mais significativa ordem religiosa do
século XVI27. O próprio Loyola escreveu as normas e diretrizes da companhia: o
código pedagógico (Ratio Studiorum) que tinha como característica a educação, para o
fundador os integrantes deveriam ser letrados/eruditos; as constituições e os exercícios
espirituais (ARNAUT & RUCKSTADTER, 2002).
Deste modo a legislação jesuítas pode ser compreendida: as constituições da
Companhias de Jesus velam pela vida em grupo, onde tudo é determinado (contendo as
regras para entrada e permanência na ordem) e os exercícios espirituais tutelam sobre a
alma de cada membro.
O texto da constituição da ordem, tem dez partes centrais. A primeira trata da
admissão. A segunda é a respeito da demissão daqueles que ingressaram, mas que não
deram boa prova de si. A terceira trata sobre a conservação e evolução dos que estão em
teste para permanência na ordem. A quarta retrata o processo educacional e os
parâmetros de ajudar o próximo. A quinta discorre sobre o processo de incorporação na
companhia. A sexta delimita como devem se comportar os admitidos, permanentes e
membros da companhia. A sétima discute as relações que os membros devem
estabelecer com a comunidade externa a ordem, já que sua principal característica são as
missões pelo mundo. A oitava recomenda que mesmo sendo missionários, eles
deveriam permanecer unidos, mesmo que distante fisicamente. A nona enfatiza o papel

27

A historiografia aponta o século XVI como o período do Humanismo, no qual os padres jesuítas estão inseridos
[STORCK, 2016].
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do superior geral e a décima discorre sobre o equilíbrio que os membros da ordem
devem buscar entre o corpo físico e a mente (ARNAUT & RUCKSTADTER, 2002).
Para fins de esclarecimento dos exercícios espirituais, documento que sustentava
a ordem, o mesmo tem como escopo orientar os membros da ordem quanto a busca de
orientação divina, destacamos:

Por esta expressão, Exercícios Espirituais, entende-se qualquer modo
de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou
mentalmente, e outras atividades espirituais, de que adiante falaremos.
Porque, assim como passear, caminhar e correr são exercícios
corporais, também se chamam exercícios espirituais os diferentes
modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as
afeições desordenadas, e, tendo-as afastado, procurar e encontrar a
vontade de Deus, na disposição da sua vida para o bem da mesma
pessoa (EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS, 2002, p. 12).

A partir desse momento, centraremos as discussões da educação proposta pelos
jesuítas e sobre o Colégio dos Jesuítas da cidade de Salvador, Bahia. Esteve ancorada na
religião, no desprendimentos aos bens materiais e no direcionamento do homem a
verdadeira fé. Apesar de surgir como uma ordem missionária, foi nos colégios
instituídos pela ordem que sua contribuição na educação pode ser melhor percebida se
tornando referência pedagógica nos locais onde foi inserido. Neste sentido, vale
evidenciar:

A chamada educação jesuítica, enfim, não pode jamais ser descolada
de uma concepção religiosa, ou seja, os fins, o intuito, o objetivo final
dos colégios e do Ratio Studiorum é fornecer uma formação
verdadeiramente religiosa e, para isso, se utiliza de uma lógica
educativa, que é distribuída pelos níveis, pelos cursos, pela didática,
pelos valores, enfim, pelo rigor, como meio, como instrumento para se
formarem homens competentes e padres responsáveis e corajosos para
assumirem os mais diferentes serviços, especialmente os concernentes
às missões (COSTA, 2004, p. 227).

Sobre o documento Ratio Studiorum, organizado pelo fundador da ordem, ele é
normativo e prescreve regras para todos os envolvidos no processo educativo, no qual
pode ser compreendido, a partir da visão do autor Franco Cambi:
O elemento mais relevante da Ratio é constituído por uma rígida
norma que abrange toda a organização da vida do colégio e dos
estudos: desde as funções dirigentes do provincial e do reitor até as
disposições didáticas relativas aos professores e aos estudantes dos
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vários cursos de estudo e às várias disciplinas ensinadas. Realizar-se
desse modo uma orgânica programação das atividades educativas em
estreita relação com os éticoreligiosos da ordem: formar uma
consciência cristã, culta e moderna e orientar, também mediante a
instituição escolar, para uma obediência cega e absoluta [...] (CAMBI,
1999, p. 261).

Mediante ao exposto, é válido, ratificar que uma das maiores contribuições para
a sociedade da Companhia de Jesus foi no desenvolvimento de uma educação moral e
intelectual aliada as concepções reformuladas da igreja católica no final do século XV e
meados do século XVI. Desde o início da formação da cidade, é perceptível a atuação
dos jesuítas junto a colônia brasileira. No entanto, não discutiremos essas ações nesta
pesquisa.
Os padres jesuítas com espírito missionário atuavam, no princípio, com a
catequização dos índios, objetivando “impor” as crenças e dogmas da igreja católica. No
entanto, algumas divergências começaram a surgir nesse processo de conversão dos
índios a fé católica, principalmente no tocante à liberdade. Os jesuítas tinham ideologias
de liberdade e os portugueses estavam interessados em escravizar os indígenas e
explorar a força de trabalho. Esses conflitos de ideais, foram argumentos necessários
para a expulsão dos jesuítas das terras brasileiras pelo Marquês de Pombal
(SHIGUNOV NETO & MACIEL, 2008).
Entre os anos de 1549 a 1759, período que os padres jesuítas atuaram em terras
brasileiras, eles implantaram o ensino regular e foram responsáveis pela educação,
oportunizando que a elite brasileira estudasse em suas instituições, sem precisar ir para a
Universidade de Coimbra, em Portugal. Além dos colégios os padres também criaram
os seminários28.
No que diz respeito à construção do espaço do Colégio dos Jesuítas de Salvador,
ele pode ser compreendido em três diferentes momentos, como discorre Carlos Costa
em sua dissertação (2005): 1) 1549-1561 - processo de aquisição e funcionamento em
instalações simples; 2) 1561-1657 - construção de pedra e cal, com fachada voltada para
Sé e 3) 1654-1759 - requalificação do prédio com a fachada voltada para o largo do
Terreiro de Jesus (atual Catedral Basílica). Apesar dos estudos do autor apontarem as

28

Seminário de Belém, Belém da Cachoeira (Bahia), 1686; Real Hospício de Aquiraz, Ceará, 1730; Seminário de
Nossa Senhora das Missões, Belém do Pará, 1749; Seminário de Aldeias Altas, Caxias, no qual se fundiram os de
Parnaíba, 1749; Seminário de Guanare e Simbaida, 1753. Para exclusiva formação de sacerdotes: Seminário de Nossa
Senhora da Conceição, Salvador (Bahia), em funcionamento no início de 1747; Seminário de Nossa Senhora da Boa
Morte, Mariana, 1750; Seminário de São Luís, São Luís do Maranhão, 1753. “Seminários anexos a Colégios “: Seminário da Paraíba, 1745; Seminário de Paranágua, 1755; Seminário de São Paulo, 1757[SANTOS, 2011].
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mudanças arquitetônicas do Colégio dos Jesuítas, os dados iconográficos apresentados
no decorrer do seu trabalho fornecem informações que permitiriam a escrita de outros
trabalhos sobre a instituição educacional e religiosa que foi o Colégio dos Jesuítas e sua
participação na formação sociocultural da sociedade abastarda no Brasil colônia, no
qual, não iremos aprofundar as discussões aqui.
A atual Catedral Basílica de Salvador fica no Largo Terreiro de Jesus (Praça 15
de novembro) é um dos remanescentes do Colégio dos Jesuítas e está anexa a antiga
Faculdade de Medicina da Bahia, atualmente no prédio algumas questões do curso de
Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde são realizados eventos
solenes. O prédio foi construído sobre os vestígios do colégio que pegou fogo em 1905.
Os vestígios da antiga construção podem ser percebidos na visita ao Museu de
Arqueologia e Etnologia (MAE), que fica no subsolo do prédio. Além dessa instituição,
o prédio abriga o Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) e o Memorial de Medicina, ambos
abertos para visitação e pesquisa e estão subordinados a Universidade Federal da Bahia.

2.3. Igreja da Sé (1552-1933): aspectos da implantação a demolição do templo
Buscamos explanar sobre a importância religiosa, política e artística da Catedral
da Sé, mesmo após a sua demolição. A historiografia não se esgota em revelar detalhes
sobre sua relevância para o Brasil, não só pelos aspectos tangíveis, mas pelas questões
que envolvem a mentalidade da época, sendo um marco na revolução de 1930.
Durante os 381 anos que o templo esteve erguido, foi cenário de diversos
acontecimentos na capital baiana, na qual destacamos: “a posse de todos os
governadores, bispos e arcebispos do brasil colônia” (PERES, 1999, p. 92). O que a
torna um lugar profícuo para diversas abordagens de investigação, mesmo depois de
demolida em 1933 (ademais, o sítio arqueológico da antiga Igreja da Sé, serve como
uma conexão ao templo católico se tivesse sido explorado de maneira que contempla-se
a catedral). Na nossa compreensão, seria um aporte para minimizar o silenciamento de
uma memória apagada em detrimento de uma modernidade esmagadora que buscava
“melhoramentos”. No entanto, demolir o passado poderia dar margens para
enriquecimento ilícito (PERES, 1999).
A Igreja da Sé, foi edificada de pedra e cal com sua fachada voltada para a Baía
de Todos os Santos. Iniciou seu processo de construção junto com a chegada dos
portugueses, construída na parte alta da cidade, no perímetro do muro da cidade
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fortaleza; construída dois anos após a fundação da cidade (1552). A necessidade de
erguer um templo da grandiosidade da Sé, foi pontuada por D. João III quando escreveu
ao Papa Júlio III, a necessidade de um templo para o Bispado, posto ocupado por Dom
Pero Fernandes Sardinha (PERES, 1999, 2009; COSTA, 2011).
Existe controvérsias quando a exatidão da construção do templo, e as reformas
que foram necessárias devido a sua localização e por ser ponto de ocupação e defesa
pelo portugueses e espanhóis na invasão holandesa em 1624 (sendo esta a que teve
maior impacto no templo).

FIGURA 2: Fachada da Igreja da Sé em 1928.
FONTE: SANTOS apud ETCHEVARNE; PALERMO NETO; SOUSA, 1999, p.6.

Observemos na figura 2 a fachada do templo desgastada e com alguma
rachaduras, com essas características parecia ser um lugar sem manutenção. Especula-se
que a primeira versão do templo foi no Governo de Mem de Sá em 1570. Em 1584 a
Igreja da Sé é de três naves, cinco capelas, dois altares nas ombreiras da capela-mor.
Está a igreja da Sé em redondo cercado de terreiro, mas não está acabada a torre dos
sinos e do relógio (COSTA, 2011).
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Entre 1613 e 1616, no governo de Gaspar de Sousa, a igreja passou por uma
grande reforma. No século XVII a Igreja da Sé de três naves passa a ter uma, passa a
dispor de duas torres (do sino e do relógio), fachada barroca nas dimensões da igreja,
ampliação na sua largura, e nas mudanças de materiais construtivos, quando setores
construídos em taipa são substituídos por tijolos. No século XVIII à demolição das
torres, do frontispício e das ornamentações, com o objetivo de tornar a fachada barroca
mais leve, causando menos impacto na escarpa (COSTA, 2005, 2011).
A igreja da Sé, apesar da representatividade estrutural e simbólica, sempre
esteve passando por dificuldades e desmontes. O único grupo religioso que zelava pelo
prédio e por diversas vezes esteve à frente das manifestações contra a demolição foi a
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé. E após as funções da Catedral em 1765,
passarem para a Igreja dos Jesuítas, que foram expulsos nesse ano pelo Marques de
Pombal, já que a Sé não se encontrava em condições de ser usada. A mesma passou um
tempo sem função.
As fontes consultadas, na sua maioria, retratam a grandiosidade do interior da
igreja e a beleza e riqueza de detalhes dos altares e do forro. Como podemos observar
nas figuras 3 e 4.
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FIGURA 3: Interior da Igreja da Sé, tomada no sentido altar-mor/fachada.
FONTE: PERES, 2009, p.116.

FIGURA 4: Interior da igreja da Sé.
FONTE: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=432161&view=detalhes.

Segundo Eugênio de Ávila Lins (2003), antes da demolição a igreja tinha 14
altares: Altar mor, Altar mor do Santíssimo, São Miguel, Nossa Senhora da Fé ou das
Maravilhas29, Santa Ana, Nossa senhora das Dores, Nossa Senhora do Parto, Nossa
Senhora do Horto, Sagrado Coração de Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, Santa
Cruz, Nossa Senhora do Ressuscitado, Nossa Senhora do Valle e Passo da Paixão. O
forro no início foi pintado de preto, até chegar mão de obra qualificada e depois pintura
em perspectiva.
Foi no período entre 1912 a 1916 e 1920 a 1924 que o Governador José Joaquim
Seabra promoveu a realização de uma reforma urbana em Salvador, impulsionando pela
ideologia do progresso que tinha como principal ação demolir prédios que a sociedade
política considerasse como resquícios do período colonial. E começou a mobilizar a
cidade para a derrubada do templo. Como é colocado por Eloísa Petti Pinheiro:

As novas construções adotam um estilo eclético, passando a usá-lo
com mais intensidade, incorporando muitas vezes elementos art
29

A imagem faz parte do acervo do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, MAS / UFBA. Maiores
informações consultar o trabalho de conclusão de curso em Museologia da UFBA (SANTOS, 2017).
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nouveau. Mas a prática da composição da fachada, ornamentos,
ordenação de janelas, ritmo, proporção, etc., pouco ou nada se
alteram; Depois das reformas do período 1912-1916, os projetos não
executados são arquivados. Na década de 1930, novas intervenções no
Centro, como a demolição da Igreja da Sé, de alguns quarteirões
próximos a ela, além de alargamento de outras ruas, buscam dar
continuidade aos planos anteriores, mas ainda são intervenções típicas
de um “urbanismo demolidor” (PINHEIRO, 2011, p. 156-157).

Mesmo depois de diversas manifestações da sociedade civil, religiosa e política
contra e a favor da derrubada do templo (PERES,1999). Conforme a cronologia, se em
1912 parte da população se articulava para a demolição e ela só ocorreu, efetivamente,
em 1933, durante 21 anos a descaracterização da Freguesia da Sé foi um dos assuntos
mais debatidos, o que ocasionou rupturas no meio político e empresarial da cidade,
aspectos estes que podem ser compreendidos melhor a partir da obra de Fernando da
Rocha Peres (PERES 1999, 2009).
A Igreja da Sé foi demolida em 07 de agosto de 1933, no governo do engenheiro
José Americano da Costa (1932 -1937), também foram demolidos dois quarteirões
residenciais do início do século XIX, situados entre a Igreja da Sé e a Catedral Basílica
de Salvador, com os mesmos fins que levaram à derrubada do templo: a passagem de
trilhos de bondes e alargamento das ruas, para atender as necessidade da população que
crescia.
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FIGURA 5: Demolição da Igreja da Sé.
FONTE: COSTA, 2011, p.81.

Por fim, a Companhia Circular de Carris da Bahia consegue efetivar a demolição
do templo com o discurso de facilitar a vida dos moradores e transeuntes e a concessão
dos órgãos públicos para se estabelecer na capital e dominar o setor de transportes.

2.4. Praça Dona Isabel (1860-1933): alguns aspectos

A praça foi inaugurada em 26 de novembro de 1865, e está diretamente ligada ao
templo da Sé, às transformações no solo ocorridas devido a posição geográfica
(construída na encosta) e a estrutura arquitetônica do templo, principalmente no período
da invasão holandesa, no qual houve um grande desmonte em parte da fachada e das
dependências do templo.
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FIGURA 6: Praça Dona Isabel.
FONTE: MARTINEZ, 1997 apud PINTO, 2003, p. 113.

A partir da figura 6 observemos e conjecturamos que este local servia para
socialização, encontros e também permitia que as pessoas menos favorecidas pudessem
assistir aos ritos católicos e aguardar seus senhores. A praça era ampla e tinha uma
fileira de bancos na lateral do Palácio Arquiepiscopal, além de ser nivelada, calçada
com pedras, fechada por gradis e portões de ferro, além de um jardim (PINTO, 2003).
Atualmente, pela maneira que ficou exposta (a exposição dos vestígios, está
apresentada no último capítulo) os alicerces da praça Dona Isabel, na reforma da praça
da Sé, pode ser melhor compreendido com base na figura seguinte:
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FIGURA 7: Vista lateral da Praça Dona Isabel.
FONTE: REBOUÇAS, 1979 apud PINTO, 2003, p. 113.

A partir da figura 7, temos a Igreja da Sé com a representação do seu adro (Praça
D. Isabel), a indicação da sete vermelha é um passadiço que liga ao Palácio
Arquiepiscopal, e seta lilás é a Santa Casa de Misericórdia. Mesmo com a demolição, ao
caminhar pelo área que corresponde a igreja, é possível perceber que na lateral do
palácio falta uma janela, que é justamente o local onde ficava a passagem. Esse vestígio
pode auxiliar na percepção da altura da igreja da Sé.
As intervenções arqueológicas que aconteceram no perímetro que corresponde a
Praça Dona Isabel (para identificação essa parte é o setor F), demonstrou com precisão
uma das suas funções, antes da demolição da igreja. Como pontua o Professor Carlos
Alberto Etchevarne e colaboradores, em um dos relatórios técnico:

A natureza do material arqueológico recuperado nas escavações, até o
momento realizadas neste setor, reforçam as informações do caráter
funcional deste espaço localizado à frente da igreja. Sepultamentos e
uma diversificada gama de vestígios culturais, não apenas
relacionados às camadas de aterro, atestam a prática de inumações e
de atividades religiosas e sociais realizadas no adro da Sé. A
ampliação do terreno, com os sucessivos aterros, e a subsequente
construção da praça Dona Isabel, apontam para as transformações
urbanas, reflexo e vetor dos mais diversificados processos
(ideológicos, sociais, econômicos e políticos) que se intensificaram no
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decorrer do XIX e início do XX na sociedade brasileira
(ETCHEVARNE et al.,1999, p. 69, grifo nosso).

2.5. A Praça da Sé e suas Transformações: breve apresentação
Da demolição da Igreja da Sé em 1933 a reestruturação da praça em 1998,
passaram-se 65 anos de intensas transformações no perímetro que compreende a Praça
da Sé, seja para implantação da linha de bondes ou para transformar a área em ponto de
ônibus. Notamos que as modificações que ocorreram na área da Praça da Sé e no seu
entorno sempre foram motivadas pela melhoria da mobilidade urbana, buscando deixar
as ruas alargadas e com maior fluidez.
Neste contexto de desenvolvimento, destacamos a atuação das seguintes
empresas na cidade de Salvador: a Companhia Transportes Urbanos (1864), a
Companhia Trilhos Centrais e a Companhia de Veículos Econômicos (1869), e a
Companhia Linha Circular da Bahia (1883). Além da criação do Elevador Hidráulico da
Conceição em 1873, com 63 metros de altura (atual elevador Lacerda) e o Elevador
Hidráulico do Taboão em 1896; e os planos inclinados: Isabel e Gonçalves em 1889, e
Pilar em 1897, possibilitando a movimentação entre a cidade alta e a cidade baixa
(SAES, 2007).
Esse período de desenvolvimento urbano, domina o século XX e é um marco nas
capitais brasileiras, inclusive prédios do período colonial, também foram demolidos
como aconteceu em Recife e Natal, para melhorias da cidade ( ASSUNÇÃO & DANTAS,
2018).
As mudanças no traçado de uma cidade são importantes e fazem parte do seu
próprio processo de modernização urbana, tentando acompanhar o crescimento
populacional das cidades. Isso ocorre, em parte, porque muitas pessoas migram do
interior para as capitais, na intenção de melhorar a sua qualidade de vida e tentar a
mobilidade social, pois acreditam que nos grandes centros urbanos terão mais
oportunidades de trabalho e acesso a saúde, educação e lazer. Sabemos que nem sempre
é possível ter melhorias na cidade, tendo em vista que as maiores vulnerabilidades de
uma sociedade estão nos grandes centros econômicos. Essas mazelas são resquícios do
processo de colonização e da má distribuição de renda.
Baseado nos autores Renata Inês Burlaccini Passo da Silva Pinto (2003) e
Carlos Costa (2005) as melhorias da cidade, na então Freguesia da Sé, passam por
modificações no seu traçado, das quais destacamos:
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1. O local como terminal de bonde (1933-1957);
2. A praça como terminal de bonde e inclusão de pontos de ônibus (1957-1960);
3. Melhoramento da área com a criação de estacionamento de carros particulares e
terminal de ônibus (1960-1982);
4. O local como praça urbana, para desfrute e convivência (1982-1991);
5. A criação do terminal de ônibus, o que possibilita a movimentação do comércio e do
entorno (1991-1998);
6. O local volta a ter a função de praça, situação que permanece até os dias atuais e na
qual este trabalho busca se debruçar (descrevendo sua composição atual e o patrimônio
arqueológico musealizado como resultado das intervenções arqueológicas que
ocorreram entre 1998 a 2002). Algumas das modificações citadas, podem ser percebidas
ao caminhar pela praça e seu entorno e perceber no chão trilhos do bonde.
Diante do exposto, percebemos que a área que buscamos estudar sempre esteve
atrelada a mudanças no seu traçado e na sua função, o que, certamente, alterou seu solo,
aspectos que foram confirmados com os trabalhos de campo e, nas pesquisas que já
foram realizadas com a cultura material proveniente da última reforma.

2.6. Os 450 anos de Salvador: algumas considerações
O povo brasileiro, especificamente o soteropolitano, é conhecido mundialmente
pelas comemorações, sejam de cunho religioso ou profano, e com esta característica que
o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Salvador, na época sob a
gestão de Antônio José Imbassahy da Silva (prefeito da cidade de 1997 a 2005) criaram
um calendário de festividades, inaugurações, exposições, shows e missas para
comemorar o aniversário da cidade. No nosso ponto de vista, estratégias para
movimentar o comércio e aumentar o fluxo de turistas (o que não é ruim), além de se
promoverem politicamente e aumentar o índice de popularidade e pleitear outros cargos
públicos.
Assim, “O programa oficial das comemorações dos 450 anos de fundação da
cidade teve início com a Celebração do Encontro de Raças, realizada às 20 horas do dia
28 de março, domingo – véspera da data oficial de aniversário da cidade – nas
imediações da praia do Porto da Barra” (MATOS, 2018, p. 52).
Destacamos:
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A programação das comemorações teve continuidade ainda no dia 28
de março com a realização do show “Baianos cantam a Bahia”. No dia
seguinte, aconteceu a celebração religiosa, o Te Deum, seguida de
uma sessão solene na Câmara Municipal de Salvador, e ainda da
inauguração da 1a etapa das obras de reforma da Praça da Sé. O
encerramento da programação oficial contou com um show de
Caetano Veloso e Maria Bethânia na Praça Castro Alves, cantando
músicas inspiradas na velha Bahia (MATOS, 2018, p. 53).

Como estratégia de divulgação foram distribuídos, em diversas instituições da
cidade, folders com o cronograma temático das comemorações. Como podemos
observar:

FIGURA 8: Folder do projeto Reviver Salvador 450 anos.
FONTE: Arquivo da autora.

Na análise de Daniela Abreu Matos (2018), as comemorações idealizadas e
executadas pelos órgãos públicos foram estruturadas na tríade: cultura, política e
comunicação. As comemorações mobilizaram também as empresas privadas de
comunicação, possibilitando “furos de reportagem”, situação que pode ser percebida no
canteiro de obras da Sé, já que diversos jornalistas 30 acompanhavam as obras e
veiculavam reportagens sensacionalistas sobre o andamento dos trabalhos e dos achados
arqueológicos.

30

Informação obtida em orientação e em pesquisa no acervo jornalístico da biblioteca pública de Salvador.
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O ano de 1999 foi intenso nas empresas de comunicação. A Rede Bahia (umas das
maiores emissoras de televisão do Brasil), lançou uma música tema “450 anos, sim
senhor, sim Senhor do Bonfim ai meu amor. Cidade de fé, cidade alegria feliz cidade da
Bahia” (MATOS, 2018, p. 90-91), para cobrir as festividades e com isso garantir pontos
no Ibope, uma grande estratégia de marketing.
Com base no texto comemorativo publicado na propaganda oficial das
festividades pela Prefeitura Municipal, informava-se que:
Salvador foi projetada em Lisboa e construída na Bahia, para
comandar os destinos do Brasil a partir de 1549. E Tomé de Souza foi
escolhido para cruzar o Atlântico e fundar a cidade-fortaleza e dar
início à nova realidade. Assim, por mais de 200 anos, Salvador foi o
porto e o núcleo urbano mais dinâmico e importante das Américas.
Riqueza, alegria, criatividade. No seu período de apogeu, foi erguido o
maior e mais bonito conjunto arquitetônico da época colonial de todo
o continente americano: o centro histórico de Salvador, com destaque
para o Pelourinho, restaurado e revitalizado numa iniciativa do
governador Antônio Carlos Magalhães. Cidade mesclada de etnias,
credos, ritos e costumes, ao longo da sua história Salvador se
confirmou como celeiro de arte, de cultura e de expressivas
manifestações de sua gente. É por isso que hoje, quando Salvador
comemora seus 450 anos de vida, o tambor do coração do Brasil bate
mais forte, para homenagear a primeira capital do País (PMS, 1999,
s/p).

Fazendo uma breve análise deste discurso oficial, compreendemos que as
informações passadas mostram desde a importância de Salvador para o Brasil, por ser a
primeira capital. A sua potência econômica nos primeiros anos do país. As diversidades
das construções arquitetônicas. O processo formativo da sociedade também é
evidenciado em trechos dessa propaganda. O que fica mais evidente é a tentativa de
demonstrar as singularidades do contexto baiano, especificamente em Salvador.
Corroborando da perspectiva de Daniela Matos (2018), a reestruturação da
Freguesia da Sé ou Praça da Sé, teve como objetivo principal ganhar destaque nos
noticiários e trazer visibilidade a administração pública da época. A nossa constatação
tem como principal fundamento: o atual estado da Praça da Sé e dos sítios
arqueológicos musealizados a céu aberto no local, abordagem que faremos
posteriormente.
Consultamos diversos sites e jornais impressos, a fim de compreender as
mobilizações que movimentaram o setor cultural e, com isso, justificar o nosso ponto de
vista, em relação à atuação do poder público frente ao patrimônio. Nesse caso,
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utilizamos a requalificação da Praça da Sé pela complexidade do empreendimento e por
ter revelado para a sociedade os valores históricos culturais, de momentos crucias da
fundação, desenvolvimento do Brasil e as possibilidades de intepretação de aspectos da
sociedade a partir do processo de revitalização de um dos complexos urbanos mais
significativos do Brasil. Isso permite compreender as transformações da mentalidade de
grande parte da elite brasileira, além de fornecer subsídios para analisar o estado atual
das diversas áreas nobre do centro histórico e entorno. Por fim, trazemos a figura 9 para
fundamentar esse movimento mercadológico que foi veiculado no ano de 1999 em
Salvador e, por consequência, no Brasil, já que se completava 500 anos de fundação no
ano 2000.
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FIGURA 9: Calendário das festividades dos 450 anos de Salvador.
FONTE:
Print
screen
da
reportagem
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/fx01039905.htm.

disponível

em
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2.7. O Projeto de revitalização da Praça da Sé
O arquiteto Francisco de Assis Couto dos Reis foi o responsável por assinar a
revitalização da Praça da Sé, em 1998. Pela grandiosidade da obra e pelo tempo que
demorou para ser concluída, foi um dos principais acontecimentos que mobilizou a
cidade para a então passagem dos 450 anos de fundação de Salvador. Um dado
importante para a compreensão dos vestígios arqueológicos que foram deixados amostra
na Praça é a característica do arquiteto em utilizar concreto, ferros e grades em suas
obras. Soluções que podem ser notadas em demasia na Praça da Sé, deixando os
vestígios em segunda opção de destaque, contradizendo a essência do seu trabalho e
pelo qual foi contratado: recuperar a memória do passado e tentar minimizar o
silenciamento de um dos prédios católicos mais imponentes do século XVI como
descreve Fernando da Rocha Peres (PERES, 1999).
Esclarecemos que a reestruturação da Praça da Sé no início estava diretamente
relacionada à localização dos vestígios construtivos da antiga catedral, como coloca o
coordenador dos trabalhos de campo, no relatório:

A pesquisa desenvolvida na atual Praça da Sé, iniciada em 1998,
esteve, a princípio, voltada para a exposição dos alicerces pertencentes
à antiga igreja, demolida em 1933. Entretanto, com o decorrer dos
trabalhos, as áreas de intervenção foram expandidas visando liberar
outros pontos da praça para as obras de engenharia, responsáveis pela
reestruturação daquele espaço público. Neste intuito, duas novas áreas
foram incorporadas ao plano de intervenção original, uma delas
associada ao complexo da igreja - o seu adro – e, uma segunda,
relacionada ao espaço onde, ainda no século XVI, foi construída uma
das alas do antigo Colégio dos Jesuítas, mais afastado da Igreja da Sé
[...] (ETCHEVARNE et al., 2001, p. 9).

No andamentos das atividades de campo e no processo de localização e retirada
de materiais, foi necessário readequação do projeto inicial, na qual acreditamos que para
fins de compreensão da exposição pelos espectadores, poderia ter feito um circuito
expositivo (aspecto que traremos no próximo capítulo). Ademais:

[...] Neste processo de reconstrução novos elementos foram
integrados: o belvedere (Boa Vista), caracterizado como uma área de
mirante para a cidade baixa; a Cruz Caída, monumento de Mário
Cravo em homenagem a demolição da Sé; a cafeteria [atual Memorial
das Baianas], criando condições de parada e descanso aos visitantes;
as estátuas monumentos do primeiro bispo do Brasil (Bispo Sardinha)
e do primeiro Governador Geral do Brasil (Thomé de Sousa) ; a fonte
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cibernética associada a um grande banco em forma de cruz de Cristo;
e a exposição de ruínas da antiga Igreja da Sé (1552-1933), do
Colégio dos Jesuítas (1549-1801) e da Praça Dona Isabel (1860-1933)
[...] (COSTA, 2005, p. 349).

Para fins de ilustração, apresentamos a planta original do projeto na figura 10:

FIGURA 10: Projeto da restauração da Praça da Sé; Planta baixa original do projeto.
FONTE: http://www.acervoassisreis.com.br/praca-da-se/.

A área marcada em vermelho na figura 10 corresponde ao local onde seria o
Memorial da Sé, proposto pelo arquiteto no projeto original. No entanto, a sua
construção não foi executada por exigência do Instituto do Patrimônio Artístico e
Nacional (IPHAN), possivelmente pelos impactos que causariam no solo e também para
não interferir na visibilidade da atual Catedral de Salvador, dando lugar ao monumento
da fonte cibernética e ao sítio arqueológico do Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos
Jesuítas.
Até chegar ao que vimos hoje na praça, o projeto precisou ser readaptado. Na
segunda proposta apresentada aos órgãos preservacionista e a Prefeitura, o arquiteto
propôs onde seria o Memorial da Sé, ser um espaço para shows e eventos diversos com
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uma arquibancada. Posteriormente, outra modificação: sairia a arena e entraria uma
fonte luminosa, onde a água sairia de dois arcos com jatos de altura com
aproximadamente 3,50 m. Essa proposta foi embargada pelo IPHAN, pois
comprometeria visualizar a Catedral Basílica. Então em vez da fonte luminosa, colocouse a fonte cibernética (PINTO, 2003).
Apesar das readaptações, essa foi a última parte das obras da Praça da Sé, tendo
sua inauguração em setembro de 2002.

FIGURA 11: Projeto Final da Praça da Sé.
FONTE: PINTO, 2003, p. 194.

A descrição dos elementos que constituem a Praça da Sé e os vestígios
arqueológicos, serão descritos no capítulo seguinte. Pontuamos que a figura 11 mostra
apenas as intervenções e soluções da última requalificação da área (1998-2002), de
forma que a descrição contará com os novos elementos que foram encontrados e a o
estado de degradação nas visitas de campo entre 2015 e 2020.
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2.8. As intervenções arqueológicas: breve explanações sobre a localização,
escavações e guarda do material coletado
As intervenções realizadas após a demolição da Igreja da Sé (1933) provocaram
uma série de perturbações no contexto arqueológico original, o que mudou a
estratigrafia do solo. O processo de revitalização da área que compreende o espaço que
ocupava a Catedral da Sé e, posteriormente, o Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos
jesuítas, começa com a descoberta ocasional do sítio pelo Professor Carlos Alberto
Etchevarne, que ao passar pelo mirante da Sé, em 1993, verificou a existência de
fragmentos de ossos humanos misturados com a terra removida durante a escavação de
amplo buraco para a implantação de um sanitário público no local (COSTA, 2005).
Observemos na figura abaixo, o tamanho e a profundidade do buraco:

FIGURA 12: Detalhe do buraco que possibilitou a descoberta do sítio.
FONTE: ETCHEVARNE et al.,1999, p. 91.

As escavações foram realizadas em duas etapas: a primeira de julho de 1998 a
março de 1999; a segunda de dezembro de 1999 a fevereiro de 2001, finalizada em maio
de 2002. Adequou-se às especificidades do projeto arquitetônico de reurbanização da
Praça da Sé, proposto pelo Arquiteto Assis Reis e aos limites geográficos já existentes
na área, o que relaciona a exposição de alguns setores da igreja, com a localização de
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parte dos alicerces da fachada e da parte lateral direita da igreja (ETCHEVARNE et al.,
1999, 2001).
As informações produzida pelos trabalhamos de campo estão reunidas em um
material com seis volumes com detalhes dos pontos escavados, material coletado,
pranchas, fichas, plantas baixas, registro fotográfico e o contexto histórico com as
principais informações dos prédios existentes antes das demolições. Este material
encontra-se nos arquivos do setor de Arqueologia do MAE/ UFBA e serve para novas
intepretações e base para estudo pela sua qualidade descritiva.
A área para as escavacações arqueológicas foram delimitadas e organizada da
seguinte forma:
[...] as escavações arqueológicas empreendidas, toda área da Praça da
Sé foi quadriculada com malha de 1 por 1m², controlada pelo sistema
alfanumérico, sendo as escavações feitas por níveis artificiais de 10
em 10cm, ou de 5 em 5cm. Com estes critérios, tivemos a
possibilidade de intervir em dois contextos arqueológicos específicos,
a antiga Igreja da Sé de Salvador e o Pátio dos Estudos Gerais do
Colégio dos Jesuítas (COSTA, 2005, p. 13).

Conforme os relatórios, em alguns pontos as intervenções arqueológicas
atingiram profundidades superiores a 1,90 m. Como podemos perceber na figura 13.
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FIGURA 13: Profundidade das escavações.
FONTE: ETCHEVARNE ET AL.,1999, p. 89.

No programa de intervenções foram determinados as quinas do antigo (setores
A/A-II, B/B-II, C, D) templo e o adro (setor F/F-II), área que corresponde a Praça Dona
Isabel. Como podemos melhor ilustrar com a imagem abaixo:

FIGURA 14: Planta baixa do tempo com os setores escavados em destaque.
FONTE: TAVARES, 2006, p. 7.

Podemos observar na planta baixa figura 14 a demarcação dos setores
escavados: o setor A/A-II corresponde a quina sudoeste, próxima à Santa Casa da
Misericórdia. No setor B/B-II está localizado vizinho ao Palácio do Arcebispo, portanto
do lado noroeste. Nos setores C e D, respectivamente, correspondem ao fundo do antigo
templo, especificamente nas áreas internas das sacristias. E o setor F/F-II é parte externa
do prédio construído sobre a encosta, o que corresponderia ao adro e a Praça D. Isabel
(ETCHEVARNE et al., 1999).
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FIGURA 15: Preparação do Setor F (adro) para início dos trabalhos.
FONTE: ETCHEVARNE et al., 1999, p. 87.

Constitui o acervo das escavações arqueológicas realizadas no perímetro que
corresponde a Praça da Sé: ossos humanos (soltos ou compondo enterramentos) e de
animais, material malacológico, objetos de uso pessoal (contas de colares, brincos, anel,
cachimbos, crucifixo, fivelas), objetos lúdicos (rodelas de faiança, dados em marfim),
bélicos (pederneiras, projéteis), artefatos de costura (alfinetes, bilro, dedais, fusos de
cerâmica e faiança), objetos de uso doméstico (pratos, tigelas, bacias de faiança
portuguesa e inglesa e de porcelana chinesa, talheres de metal, garrafas de vidro) e
materiais construtivos. Também foram encontrados dois fragmentos de adorno labial
indígena e fragmentos de cerâmica Tupi-guarani (ETCHEVARNE et al., 1999).
O espólio arqueológico dos sítios da antiga Igreja da Sé, Praça D. Isabel e do
Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas, estão sob a tutela do Museu de
Arqueologia e Etnologia da UFBA (MAE/UFBA). A instituição, até o ano de 2016,
mantinha uma sala expositiva com os artefatos mais significativos dos sítios, ver figura
16. Atualmente, o acervo está na reserva técnica.
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FIGURA 16: Entrada da sala expositiva do acervo da Sé.
FONTE: Eliene Lima, 2015.

Não sabemos se o museu pretende expor novamente este acervo, haja vista que a
sala que era destinada para a exposição da Sé está sendo utilizada para a exposições
temporárias de temáticas ligadas a Arqueologia e a Antropologia. Esclarecemos que não
temos como relatar o estado atual da conservação deste acervo, pois não tivemos acesso
à reserva técnica, devido a pandemia da Covid-19, que obrigou o fechamento das
instituições culturais, museus e outros, com o objetivo de evitar aglomeração e
proliferação do vírus.
A cultura material resultante da última reestruturação da Praça da Sé, permitiu
diversas investigações, nas quais destacamos: Lesões Dentárias em Esqueletos do Sítio
Arqueológico Igreja da Sé (LIRYO, 2003); A influência do Colégio dos Jesuítas na
configuração da malha urbana de Salvador-BA (1549-1760) (COSTA, 2005); Vestígios
materiais nos enterramentos na antiga Sé de Salvador: postura das instituições religiosas
africanas frente à igreja católica em Salvador no período escravista (TAVARES, 2006);
Nuances da vida e da morte no cotidiano da cidade de Salvador da Bahia Seiscentista: a
busca de evidências em um estudo paleobiológico (MENDONÇA, 2012) e diversos
artigos, resenhas, matérias de jornais que permitem compreender as mudanças
urbanísticas na cidade, o padrão alimentar vigente da época, a saúde bucal, as diferenças
socioeconômicas, a atuação da igreja católica no período colonial. Os estudos citados
servem como base para outras abordagens, haja visto, que o material coletado é diverso
e em quantidade suficiente para subsidiar novas intepretações, olhares e significados.
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3.

EXPOSIÇÃO

DA

PRAÇA

DA

SÉ,

SALVADOR,

BAHIA

E

SEU

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Diante do exposto nos capítulos anteriores, apresentamos aqui a Praça da Sé, sua
atual composição e os três sítios arqueológicos musealizados in situ: Igreja da Sé (15521933), Praça D. Isabel (1860-1933) e o Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos
Jesuítas (1552-1801). As visitas à Praça da Sé ocorreram entre o segundo semestre de
2015 e o segundo semestre de 2020, por meio da observação livre não estruturada, o que
permite demonstrar as mudanças neste período, além de possibilitar a apresentação do
estado atual da praça e dos sítios evidenciados na última requalificação. Como já
informado, a exposição dos sítios decorre de proposta da Prefeitura Municipal de
Salvador, como “presente” de aniversário pelos 450 anos da cidade aos transeuntes e
turistas, com o objetivo de tornar a Praça da Sé um local de permanência e lazer.

3.1. A Praça da Sé, Salvador, Bahia

FIGURA 17: Mapa da Praça da Sé de Salvador, Bahia.
FONTE: Google Maps, 2020.

Na figura 17 a área demarcada em vermelho compreende o perímetro urbano de
estudo dessa pesquisa. O acesso a Praça da Sé pode ocorrer a partir da Praça Thomé de
Souza, local onde fica o elevador Lacerda, a Câmara Municipal de Vereadores, o
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Palácio do Rio Branco e a Prefeitura Municipal de Salvador. Passando pela Rua da
Misericórdia, onde fica o Museu da Misericórdia e por ruas adjacentes como a Rua José
Gonçalves, Rua Guedes de Brito, Rua 3 de Maio e Rua do Bispo. Outro acesso é a
Praça Ramos de Queiroz (local onde fica o Plano Inclinado Gonçalves e a Casa do
Carnaval da Bahia). Além do acesso pela Praça 15 de Novembro (conhecida como largo
do Terreiro de Jesus).

3.2. Caracterização da Praça da Sé: principais monumentos e prédios
Como já mencionado, a Praça da Sé só passa a existir como equipamento urbano
a partir de 1933-1934, quando o espaço aberto que a conforma seria exibido, a partir da
demolição da igreja da Sé e dos quarteirões oitocentistas. Embora seja um espaço
recente na malha urbana, é uma das principais áreas do centro histórico da cidade e se
configura como um lugar de passagem para outras ruas do Pelourinho, que dão acesso a
equipamentos como os museus, centro culturais, igrejas, restaurantes, escolas, bancos e
diversos prédios do período colonial, que podem ser observados como dados
cronológicos.
Atualmente, ao percorrer as ruas do Pelourinho nos deparamos com imóveis
vazios, em processo de abandono, ocupados por pessoas que, se não estivessem neste
espaço, estariam em situação de rua. Muitos prédios encontram-se desgastados pelo
tempo e pelas intempéries climáticas, dos quais destacamos que alguns oferecem risco
aos transeuntes, pois não têm manutenção e correm riscos de desabar ou pegar fogo.
Para melhor compreensão da Praça da Sé e seu Patrimônio Cultural, observar as figuras
18 e 19 abaixo:
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FIGURA 18: a Praça da Sé e seus monumentos.
FONTE: Elaborado pela autora.

FIGURA 19: a Praça da Sé e seus monumentos.
FONTE: Elaborado pela autora.

Com o objetivo de descrever o que integra o objeto de estudo desta dissertação,
elencamos os principais equipamentos e/ou monumentos da Praça da Sé, as observações
e parte do registro fotográfico que foi feito na ida a campo em julho de 2020. Listamos:
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1) Busto Dom Pero Fernandes Sardinha: o monumento é composto pelo busto de
bronze, em um pedestal de granito. Autoria de Pasquale de Chirico, inaugurada em 29
de junho de 1944 com 4, 28 de altura. Dom Pero foi o primeiro bispo do Brasil.

FIGURA 20: Busto de Dom Pero Fernandes de Sardinha, com detalhes das 4 dimensões.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 21: Detalhe do fundo e da placa informativa de Dom Pero Fernandes de Sardinha.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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2) Estátua de Zumbi dos Palmares: está em uma base de granito, feita de bronze, com
1,60 de altura, confeccionada por Márcia Magno, inaugurada em 30 de maio de 2008, é
de propriedade da prefeitura Municipal de Salvador.

FIGURA 22: Escultura de Zumbi dos Palmares com as 4 dimensões.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 23: Escultura de Zumbi dos Palmares com detalhes do lado direito e lado esquerdo.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 24: Escultura de Zumbi dos Palmares com detalhes da frente e do fundo.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

As figuras 20, 21, 22, 23 e 24 tem como objetivo situar ao leitor quanto a
estrutura física destes elementos, mostrando que ainda de forma sucinta, as partes que
compõe sua estrutura, tais como: as correntes que protegem o busto Dom Pero
Fernandes de Sardinha, a placa em bronze com a representação da antiga Igreja da Sé, a
flecha da escultura de Zumbi dos Palmares e as placas com informações sobre a data de
inauguração e com homenagens as personalidades representadas.

3) Memorial das Baianas de Acarajé: o espaço fica paralelo ao monumento da Cruz
Caída, é destinado para a valorização do oficio das baianas de acarajé. Inaugurado em
09 de junho de 2009. É gerido pela Associação das baianas de Acarajé, Mingau,
Receptivos e Similares do Estado da Bahia (ABAM).
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FIGURA 25: Fachada do Memorial das Baianas de Acarajé.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

4) Monumento da Cruz Caída: monumento encomendado pela Prefeitura de Salvador,
idealizado pelo artista plástico baiano Mário Cravo Júnior (in memoriam), inaugurada
em 29 de março 1999, em comemoração aos 450 anos da cidade de Salvador. Tem
como objetivo relembrar a demolição da Igreja da Sé em 1933. Construída em aço inox,
tem 12 metros de altura, tem destaque na Praça da Sé, pela estrutura e localização,
permitindo aos transeuntes e visitante o visualizarem da Cidade Baixa, seja a partir da
Baía de Todos os Santos ou de parte do bairro Comércio, ou do alto, a partir da parte
suspensa da Praça da Sé. A área da Praça da Sé onde se encontra este monumento é
conhecida por Belvedere, que se caracteriza como uma área de contemplação da Cidade
Baixa e da Baía de Todos os Santos a partir da Cidade Alta.
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FIGURA 26: Monumento da Cruz Caída.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 27: Placa informativa sobre o monumento da Cruz caída.
FONTE: Eliene Lima, 2016 e 2020.

5) Palácio Arquiepiscopal: Foi construído no início do século XVIII, em 1715, pelo
arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vide. Durante 100 anos foi morada de bispos e
arcebispos e, também, Centro Administrativo e Pastoral da Igreja Católica no Brasil.
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Foi tombado pelo IPHAN desde 1938. Passou 20 anos fechado, foi restaurado e
inaugurado em 06 de dezembro de 2019 e passou a abrigar um centro de referência da
história da igreja católica no Brasil que receberá exposições permanentes e temporárias.

FIGURA 28: Fachada do Palácio Arquiepiscopal.
FONTE: site do IPHAN.

6) Prédio do Cine Excelsior: atualmente o prédio está sem uso, as portas de sua fachada
está protegida com tapumes e concretos. Antes de 1935, existia no local outro cinema a
igreja de São Jerônimo, que foi demolido em 1933, junto com os dois quarteirões de
prédios oitocentistas. Este como aquele pertenceram a Congregação Mariana de São
Luiz, inaugurado em 17 de abril de 1935 (SOUZA, 2017).
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FIGURA 29: Fachada do Prédio da Cine Excelsior.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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FIGURA 30: Detalhe da Fachada.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

7) Prédio da Coelba: abrigou a Companhia Linha Circular, atualmente pertence a
Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba). No primeiro andar do prédio,
funciona o Museu da Energia, que foi criado com objetivo mostrar os princípios da
eletricidade e também dissemina informações sobre o uso consciente da energia elétrica.
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FIGURA 31: Prédio da Coelba.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

8) Estação de bicicletas do Itaú31: a estação da Praça da Sé no mapa do site é a de
número 18, dispõe de 13 bicicletas, que podem ser retiradas todos os dias da semana, de
6h às 22h. É necessário um cadastro no site ou na loja de aplicativos do celular e
adquirir um plano para utilização que pode ser mensal e anual. Fica em frente ao prédio
da Coelba e entre o sítio arqueológico do Antigo Pátio Geral dos Estudos do Colégio
dos Jesuítas. Atualmente, Salvador tem 50 estações de bicicletas em diversos bairros.

31

Ver: https://bikeitau.com.br/bikesalvador/, para informações sobre as estações, planos. Acesso em 01/10/2020.
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FIGURA 32: Estação de Bicicletas do Itaú da Praça da Sé.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

9) Árvore cajazeira: é um elemento natural, faz parte da Praça da Sé desde a existência
do antigo templo. A demolição do espaço não afetou a estrutura da árvore a ponto de
matá-la. Encontra-se em um canteiro e dispõe de um banco para os transeuntes,
visitante, moradores e vendedores ambulantes sentarem.

FIGURA 33: Árvore cajazeira.
FONTE: Caroline Silva,2020.
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10) Fonte Cibernética: A fonte cibernética assumiu o lugar originalmente planejado para
abrigar o Memorial da Fundação da Cidade do Salvador, na Praça da Sé. Projetada pelo
arquiteto Francisco de Assis Reis, faz uma alusão às insígnias das velas das
embarcações portuguesas à época do descobrimento, a chamada Cruz da Ordem de
Cristo. A fonte luminosa foi implantada na parte da Praça da Sé mais próxima do
Terreiro de Jesus. Inaugurada em 2002 com uma programação de música que é
acompanhada por disparos “dançantes” dos jatos d’água. É de aço inox, concreto,
mármore e azulejo e tem polígono em forma de Cruz de Cristo, com 171 metros
quadrados de espelho d’água. Na figura 35 podemos observar: na indicação da seta
vermelha, as caixas de som; na indicação da seta azul, as lâmpadas coloridas; e na
indicação da seta verde, o local onde fica a parte elétrica da fonte.

FIGURA 34: Fonte Cibernética com destaque em vermelho, foto área a partir da Loja Ana Paula.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 35: Fonte cibernética.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

Além destes equipamentos que compõem a Praça da Sé, temos: restaurantes,
lanchonetes, lojas de instrumentos musicais, lojas de souvenires, prédio comercial (ex:
edifício Themis), farmácias, joalherias, deposito de bebidas, armarinho e alguns prédios
sem utilização que estão com placa de venda ou aluguel.
Apesar de ser uma área arborizada e com 16 bancos de granitos que permitem
usufruir da paisagem, está área é demarcada por problemas de vulnerabilidade
socioeconômica. Nas observações in loco foi percebido um comércio ilegal de drogas, o
que ocasiona disputas por clientes e pequenos furtos. Pontos de prostituição nas diversas
faixas etárias, dificultando a permanência, apreciação e desfrute das paisagens naturais e
arquitetônicas da praça. Pessoas em situação de rua e, como já sabemos, estes
indivíduos vivem sem estrutura e com condições mínimas de higiene. Essas
observações na descrição da Praça da Sé fazem parte do cotidiano do lugar e acabam
interferindo na percepção e conservação do espaço. Não temos a capacidade técnica de
apontar soluções que revertam essas mazelas. Acreditamos que compete ao poder
público municipal, estadual e federal buscar e executar maneiras de minimizar as
desigualdades sociais na sociedade, o que contribuiria para um melhor uso da Praça da
Sé e do patrimônio arqueológico musealizado, aparentemente objetivo principal da
revitalização.

115

3.3. Uso da tecnologia QR Code na Praça da Sé de Salvador, Bahia
Ao caminhar pela Praça da Sé, encontram-se três monumentos com QR Code. O
uso desse recurso tecnológico nos monumentos da cidade faz parte do #Reconectar,
projeto da Fundação Gregório de Mattos (FGM) 32, no qual está incluído a ação:
Salvador Memória Viva, que permite às pessoas identificarem e conhecerem a história
dos monumentos com o uso de smartphones ou tablets, que disponham de uma câmera
para realizar a leitura do QR Code. A leitura do código permite acessar a ficha técnica
de cada um dos monumentos, disponíveis em três línguas: português, inglês e espanhol.
Dentre os monumentos com esse recurso temos:

a) Busto Dom Pero Fernandes Sardinha.

FIGURA 36: detalhes da Frente do Busto de Dom Pero Fernandes Sardinha e placa com o código QR
Code.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

b) Escultura de Zumbi dos Palmares.

32

Ver: http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php. Acesso em 14 de outubro de 2020.

116

FIGURA 37: Detalhe da Frente da Escultura de Zumbi dos Palmares
FONTE: Eliene Lima, 2020.

c) Fonte Cibernética.

FIGURA 38: detalhes da inserção do Código QR Code.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

3.4. A musealização das estruturas arqueológicas
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A musealização in loco executada no projeto de revitalização da Praça da Sé, foi
estruturada com o objetivo de criar um cenário expositivo dos vestígios arqueológicos
dos alicerces, localizados e evidenciado na sua última requalificação. Demonstraremos a
seguir os sítios evidenciados, as placas de explicação e sinalização e seu atual estado de
conservação. Com a intenção de permitir aos transeuntes e visitantes compreenderem o
patrimônio arqueológico exposto na Praça da Sé, foi colocado passarelas e grades de
aço inoxidável, além de muros de granitos e cercando os vestígios.
As intervenções arqueológicas, ocorridas na Praça da Sé entre 1998 a 2002,
foram possíveis devido a um convênio de cooperação técnica e financeira entre a
Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), autarquia ligada à Prefeitura Municipal de
Salvador, e a Associação dos Amigos do Museu de Arqueologia e Etnologia (AAMAE),
uma Organização não Governamental que apoiava as atividades realizadas no Museu.
Contou com uma equipe multidisciplinar de profissionais e foi espaço para que os
estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) pudessem estagiar e possibilitou a
contratação de dezenas de trabalhadores da comunidade para os trabalhos de campo.
Toda a organização e metodologia adotada para as intervenções arqueológicas e as
coletas foram coordenadas pelo Professor e Arqueólogo Carlos Alberto Etchevarne. O
material coletado nas escavações arqueológicas estão sob a guarda do Museu de
Arqueologia e Etnologia da UFBA.
A inserção dos sítios evidenciados na última requalificação no espaço da praça
podem ser melhores compreendidos na figura 39:
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FIGURA 39: Mapa da Praça da Sé e a localização dos sítios arqueológico musealizados in situ.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

A única placa que identifica as escavações realizadas na praça pode ser
verificada ao caminhar no espaço do sítio Arqueológico da Antiga Igreja da Sé, onde
podem se ver informações sobre as intervenções arqueológicas realizadas no local.

FIGURA 40: Localização da Placa informativa sobre as intervenções arqueológicas.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

Observamos na figura 40 que a placa fica na lateral do prédio do Palácio
Arquiepiscopal, em um local escondido e longe da área de circulação. Além do
esmaecimento das imagens e do texto explicativo sobre os trabalhos.

3.4.1. Sítio Antiga Igreja da Sé (1552-1933)
Este sítio está apresentado na Praça da Sé, a partir de quatro aberturas de
intervenções arqueológicas, denominadas de setores A/A-II (Torre do Relógio), B/B-II
(Torre dos Sinos), C (Sacristia), D (Sacristia) e F-FII (adro e Praça D. Isabel), que
corresponde a todo o espaço da frente da igreja. Para melhor compreensão deste sítio
arqueológico é necessário lembrar que a fachada da igreja estava é voltada para a Baía
de Todos os Santos.
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FIGURA 41: Sítio arqueológico da Antiga Igreja da Sé, foto área feita a partir do edifício da ABI.
FONTE: Eliene Lima, 2018.

A partir daqui, apresentamos de forma separada os setores A/A-II, B/B-II, C e D
das escavações arqueológicas da Antiga Igreja da Sé, com o objetivo de ilustrar os
vestígios dos alicerces do antigo templo e entender a sua composição. Os vestígios estão
em processo de desaparecimento, devido a agentes naturais e mecânicos, também
agravado pela falta de gestão e manutenção do espaço, após inauguração em 29 de
março de 1999.
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FIGURA 42: Vista do setor A feita a partir do Museu da Misericórdia.
FONTE: Tainã Moura, 2015.

Podemos observar no setor A/A-II figura 42, vestígios do alicerce da fachada, do
alicerce da lateral esquerda e do alicerce da escada que dava acesso à torre esquerda do
prédio da igreja, também chamada como Torre do Relógio.
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FIGURA 43: Vista aérea do setor B, feita a partir do Edifício Themis.
FONTE: Eliene Lima, 2016.

Observa- se no setor B/B-II figura 43, vestígios dos alicerces da fachada, da
lateral direita e dos alicerces da escada que dava acesso à torre direita, chamada Torre
dos Sinos. A parede de concreto corresponde à estrutura atual de contenção de
sedimentos, para não atulharem o sítio.

FIGURA 44: Vista aérea do setor C, feita a partir do Edifício Themis.
FONTE: Eliene Lima, 2016.

Podemos observar no setor C figura 44, os vestígios dos alicerces das paredes da
sacristia. O alinhamento do alicerce que aparece na parte inferior da imagem,
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posicionado na horizontal, corresponde à lateral esquerda do prédio da igreja. O alicerce
paralelo a este último visualizado na porção superior da imagem, alinhado com a fila
horizontal de banheiros químicos, corresponde à parede que separava a sacristia do
altar-mor. O alicerce perpendicular aos anteriormente descritos, situado na porção
centro-esquerda da imagem, corresponde ao fundo da Capela da Freguesia da Sé.

FIGURA 45: Vista área do setor D, feita a partir do Edifício Themis
FONTE: Eliene Lima, 2016.

No setor D figura 45, observamos os vestígios dos alicerces das laterais de uma
das sacristias. O alinhamento do alicerce que aparece na parte superior da imagem,
posicionado na horizontal, corresponde à lateral direita do prédio da igreja. O alicerce
paralelo a este último visualizado na porção inferior da imagem, parcialmente encoberto
pelos banheiros químicos, corresponde à parede que separava essa sacristia do altarmor.
Ao percorrer o circuito expositivo da área que corresponde ao antigo templo,
encontram-se duas placas que fazem alusão a antiga Igreja da Sé. No entanto, é notado
no piso entre os setores A/A-II e C, B/B-II e D a colocação de pisos em tonalidade
diferentes com o objetivo de representar as capelas laterais da igreja, observar a figura
46. Este recurso está em processo de desaparecimento por ser uma área de passagem e
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só conseguimos visualizamos a partir das janelas dos prédios que estão em torno do
sítio – edifício Themis e prédio da Associação Baiana de Imprensa (ABI).

FIGURA 46: Localização e detalhes da representação no piso das capelas laterais.
FONTE: Elaborado pela autora.

3.4.2. Sítio Praça D. Isabel (1860-1933)
Do sítio arqueológico da Praça Dona Isabel (parte que corresponde o adro da
igreja), que correspondia ao setor F/F-II das escavações arqueológicas, deixou como
amostra o trecho do piso (coberto com uma grade de aço) e vestígios da fileira de
bancos.
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FIGURA 47: Detalhe de parte do calçamento (piso) da Praça D. Isabel.
FONTE: ETCHEVARNE et al., 2001, p. 74.
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FIGURA 48: Sítio arqueológico coberto com grade de aço.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 49: detalhes de acesso aos vestígios da fileira de banco da Praça D. Isabel.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

Na figura 49, nota-se que não existe uma barreira de proteção no local onde fica
os vestígios da fileira de bancos da Praça D. Isabel. Isso é um fato recorrente em toda a
Praça da Sé. O não uso de uma barreira deixa o espaço vulnerável a ações de
vandalismo e, especificamente, nesta área do centro histórico a presença de animais é
acentuada, além de servir de espaço de guarda dos materiais dos vendedores ambulantes
que ocupam a praça.
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FIGURA 50: Placa sobre o vestígio arqueológico dos bancos da Praça D. Isabel.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

Vemos na figura 50, o estado de conservação da placa sobre os vestígios da
Praça D. Isabel, a escolha do material da placa favoreceu o desgaste natural, ocasionado
pelas intempéries climáticas. Apesar do atual estado da placa, com o máximo de
esforço, conseguimos ter uma noção do texto.

3.4.3. Sítio Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas (1757-1801)
Do sítio arqueológico do Pátio dos Estudos Gerais do Colégio do Jesuítas deixou
uma abertura com vestígios do alicerces que separavam parte das salas de aula do pátio
interno, além de possibilitar observar, também, os alicerces da antiga igreja de Mem de
Sá. A sua inauguração foi em 2002.
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FIGURA 51: Vista área do sítio arqueológico do Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 52: Sítio arqueológico do Pátio Geral de Estudo do Colégio dos jesuítas.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 53: Placa informativa sobre o sítio e a fonte cibernética.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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3.5. A manutenção da Praça da Sé e dos sítios arqueológicos: as ações de
vandalismo e intempérie climática
Um sítio arqueológico, por conta da sua fragilidade e características especificas,
deve ser reservado e/ou protegido, a fim de garantir uma durabilidade após ser revelado
para a sociedade. No entanto, quando se trata de um sítio arqueológico em um contexto
urbano, as medidas para minimizar os impactos da musealização in situ, devem ser mais
rigorosas e precisam constar no projeto de requalificação, elencando as medidas de
conservação preventiva de curto, médio e longo prazos. Sabemos que os órgãos que
administram a cidade não dispõem de profissionais especializados para gerir o
patrimônio cultural edificado. Especulamos que a falta de prioridade na efetiva
preservação dos sítios arqueológicos ocorram por falta de gestores com visão crítica
acerca das potencialidades informativas do patrimônio cultural, seja ele de natureza
material ou imaterial.
A seguir mostraremos pontos da Praça da Sé que estão em situação de
calamidade, algumas das quais, inclusive, oferecem riscos às pessoas, tendo em vista
que na sua maioria o local é composto de grades de ferro, alumínio, pedras de mármore
e granitos. Encontramos, também, fiação subterrânea amostra, lixos e vegetação que
cobrem os vestígios e dificultam a observação.
Sempre é possível encontrar nas imediações da Praça da Sé um carro base da
polícia militar (PM). Porém, percebemos que a presença da autoridade coercitiva do
poder público não intimida as pessoas que praticam o vandalismo em monumentos e
áreas públicas. Os pontos negativos que pontuamos na Praça da Sé, também podem ser
percebidos em outros locais da cidade, o que nos permite conjecturar a falta de
responsabilidade dos órgãos preservacionistas, a saber: IPHAN e IPAC. Não temos a
intenção de colocar toda a responsabilidade em gerir o patrimônio aos órgãos. No
entanto, acreditamos que seja cabido dessas instituições a elaboração de políticas que
levem a sociedade a despertar a responsabilidade frente ao patrimônio cultural. Sabemos
que a maior parte sociedade carece de acesso a uma educação de qualidade, a um
sistema público de saúde de qualidade e ao mercado de trabalho com mais
oportunidades.
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FIGURA 54: Setor A do sítio arqueológico da Antiga Igreja da Sé.
FONTE: Eliene Lima, 2015 e 2020.

Observa- se na figura 54 a abertura do setor A, na primeira imagem feita em
2015 com a placa informativa, e seu estado de deterioração, impossibilitando a leitura. E
na terceira imagem feita em 2020, nota-se a ausência da placa. Não sabemos se ela foi
tirada por ato de vandalismo ou pela prefeitura. Neste mesmo setor já presenciamos nas
idas a campo a utilização do espaço como ponto de barracas para comercialização de
comidas e bebidas, principalmente nos finais de semana e nos festejos de rua que
acontecem no centro histórico.
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FIGURA 55: Falta das barras laterais da grade e vandalismo na pilastra de concreto.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 56: Falta do piso de mármore.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 57: Placa de aço solta e mármore quebrado que reveste o canteiro do memorial das
Baianas.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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FIGURA 58: Pisos soltos de mármore que reveste as laterais do adro.
FONTE: Ana Caroline, 2020.
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FIGURA 59: Pedaço de mármore quebrado que reveste as paredes de concreto envolto dos sítios.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

FIGURA 60: Placa de ferro que reveste as laterais dos canteiros soltando.
FONTE: Ana Caroline, 2020.
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FIGURA 61: Vegetação no sítio arqueológico da Pátio dos Estudos Gerais do Colégio dos Jesuítas.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

Nota-se na figura 61 a barra de ferro das grades de proteção (indicação da seta
vermelha) com alterações, certamente, alvo de vandalismo. Encontra-se essa situação
em diversas partes da Praça.
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FIGURA 62: Vandalismo na parte do adro da Igreja da Sé.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 63: Vandalismo no monumento da Cruz Caída.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 64: Vandalismo na fonte cibernética, na parte da Cruz da ordem de Cristo.
FONTE: Eliene Lima, 2020.

FIGURA 65: Lixo e vegetação.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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FIGURA 66: Lixo na parte do Adro.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

FIGURA 67: Ponta de cigarro no vestígio arqueológicos na fileira de bancos da Praça D. Isabel.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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Observemos as figuras 66 e 67 a presenças de musgos na parede e na fileira de
bancos. Essas plantas crescem rapidamente, cobrindo todo o vestígio, impedindo a
visualização, o que deixa o ambiente com características de lugar abandonando e sem
manutenção. Essa situação é inevitável, já que os vestígios estão exposto a céu aberto. O
que minimizaria o desaparecimento e uma melhor visualização seria a limpeza do
espaço por profissionais da conservação e/ou restauro, quando os profissionais usariam
os equipamentos e técnicas que não comprometessem a integridade dos vestígios.

FIGURA 68: Carteira de cigarro e falta de barreira no setor B, do sítio arqueológico da antiga Igreja da
Sé.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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FIGURA 69: Presença animal no setor B, do sítio arqueológico da Antiga Igreja da Sé.
FONTE: Caroline Silva, 2020.
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FIGURA 70: Vegetação na passarela de acesso entre os setores A e B do sítio arqueológico da antiga
Igreja da Sé.
FONTE: Caroline Silva, 2020.

FIGURA 71: Fiação subterrânea amostra.
FONTE: Eliene Lima, 2020.
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Até aqui, apresentamos a Praça da Sé e seus principais monumentos e os sítios
arqueológicos evidenciados de forma separada. Além de algumas interferências
humanas e ações do tempo, que comprometem na percepção e apreciação da área. A
partir desse momento, as reflexões estão apresentadas baseada nos aportes teóricos,
visando a preservação do patrimônio cultural da praça, a fruição das memórias
silenciadas e seus simbolismo.

3.6. Discussão dos dados
Podemos sintetizar o até aqui exposto com as seguintes considerações
preliminares:
 A Praça da Sé é uma área de fácil acesso dispõe de atrativos. Tem uma
relevância histórica cultural para Salvador e Brasil;
 Os monumentos do busto de Dom Pero Sardinha e a escultura de Zumbi dos
Palmares, apesar de aparentemente bonita e bem trabalhadas, deveriam ser
melhores explorados na praça;
 O projeto Salvador Memória Viva da FGM é uma iniciativa de democratizar o
acesso ao patrimônio cultural, já que estamos vivendo um momento de grande
avanço tecnológico e a maior parte da população dispõe de aparelhos modernos
e acesso à internet. Percebemos que o código QR Code no busto de Dom Pero
Sardinha e da escultura de Zumbi dos Palmares estão em locais visíveis e em
bom estado de conservação. Conquanto, no monumento da Fonte Cibernética a
placa com o código QR Code está em local que dificulta perceber e já em
processo de esmaecimento;
 Os três sítios arqueológicos dispostos na Praça da Sé, estão em processo de
degradação e desaparecimentos dos vestígios construtivos dos prédios
demolidos. É notado a presença de vegetação, lixos e animais dentro das
aberturas com os vestígios. As placas informativas que possibilitariam a
compreensão do que está exposto estão apagadas, lascadas não permitindo a
leitura;
 Há falta de manutenção na parte arquitetônica, na qual encontramos granitos,
mármores quebrados e placas de ferro soltas. Ainda notamos que as barras das
grades de alumínio estão desaparecendo o que deixa o local com aparência de
lugar abandonado.

Essa condição atrapalha a compreensão do espaço e,
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possivelmente, afasta as pessoas. Isso impede que objetivo da musealização de
tornar a região um local de lazer, não seja alcançado.

Por fim, com base nas discussões teóricas da primeira parte desta pesquisa, e o
que encontramos nos trabalhos de campo, destacamos que no campos da:
Documentação Arqueológica e Museológica, os relatórios que detalham os trabalho de
campo, dos quais foi possível o acesso e cópia, fazem parte do acervo do MAE e podem
ser solicitados no setor de Arqueologia ou Museologia, respeitando as políticas da
instituição. A documentação está detalhada com fotos, plantas e croquis. Na busca pelo
Projeto de requalificação da Praça da Sé, em pesquisa, sabe-se que a Fundação Mário
Leal dispõe de cópias, que não estão no repositório on line da instituição e por
problemas de infraestrutura não estão permitindo o acesso para consulta no local. Na
documentação, etapa que compõe o processo de musealização o que encontramos e
analisamos ofereceu subsídios necessários para construção do trabalho e, como citado
pelos autores, um trabalho de campo bem detalhado, com informações sobre o entorno,
metodologia, equipe, materiais coletados permitem revisitar ainda que de forma teórica
o lugar que foi alterado decorrentes das intervenções arqueológicas. Os imprevistos e as
soluções adotadas para o andamento das atividades garantem a revisão do campo, como
parte fundamental para outras etapas da pesquisa, além de oferecer dados que apontem
como as relações entre os diversos profissionais de um trabalho multidisciplinar
ocorreram.
A Conservação Preventiva da Praça da Sé é um aspecto inexistente, talvez,
aquele que se destaca negativamente nas observações in loco. Diariamente, é feita uma
lavagem nas ruas principais do Centro histórico. Essa ação tem como objetivo apenas a
limpeza do piso e da calçada, já que a área é altamente frequentada seja para lazer
(principalmente à noite) ou pelas pessoas que trabalham ou residem no entorno. Os
sítios arqueológicos analisados estão todos em processo de desaparecimento dos
remanescentes construtivos dos prédios demolidos. A terra e a vegetação estão
contribuindo para esse processo, além dos atos de vandalismo como as pinturas nas
paredes de concreto que circundam as aberturas e a falta das barras de ferro das grades
laterais, além das pilastras de cimento que circundam as aberturas estarem quebradas e
com musgos. Neste aspecto pontuamos:
O Busto Dom Pero Fernandes de Sardinha na sua base, está quebrada e com musgos e
sujidades que alteram a cor da escultura, a conservação desse bem é de responsabilidade
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da Fundação Gregório de Matos. As fachadas dos prédios da Cine Excelsior e da Coelba
estão desgastadas, com vegetação nas paredes, rachaduras e infiltrações. O prédio do
Palácio Arquiepiscopal está em boas condições, por ter sido reformado recentemente.
As três placas que no perímetro da área estudada, estão todas desgastadas, quebradas.
As quatro placas de aço inox estão esmaecidas, impossibilitando a leitura. O
monumento da Cruz Caída (elemento com maior destaque, por conta de sua dimensão,
estrutura e localização), atualmente está riscado e pichado com frases e assinaturas (a
manutenção dessa escultura é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salvador).
Diante o exposto, a Conservação Preventiva do espaço não ocorre nem com as medidas
básicas de manutenção. Ademais, faltam profissionais da área da Conservação e do
Restauro no quadro efetivo das instituições que estão diretamente ligadas e estes bens,
tais como: a Fundação Gregório de Matos e a Prefeitura Municipal de Salvador,
principais responsáveis pela administração e manutenção da Praça da Sé.
A Comunicação Museológica da Praça da Sé e do seu Patrimônio Arqueológico,
é um aspecto frágil. A tentativa de uma exposição com os vestígios arqueológicos pela
maneira que foi apresentado e pelo seu estado atual não consegue cumprir essa função,
já que não fica claro para o espectador o que é patrimônio e o que foi colocado como
elemento auxiliar, ao que se pretendia mostrar. Entendemos que se trata de um espaço
aberto, localizado em uma praça central. Buscando comparar o que se encontra no local
a uma exposição de caráter museológico, não seria necessário um circuito expositivo
com início, meio e fim, de forma que o espectador ficasse livre para apreciar os
vestígios arqueológicos, a escultura e o busto, visitar o Memorial das Baianas e o
Palácio Arquiepiscopal, pois o acesso a Praça da Sé podem ocorrer por diversas ruas.
Obviamente, essa condição geográfica da praça a torna movimentada, e dificulta a
tentativa de um controle para utilização do espaço. Entretanto, indiferente a um circuito
expositivo em um local fechado, deveria haver algum plano de apresentação dos
vestígios, que permitisse aos visitantes e transeuntes compreender o que está exposto.
As atividades socioeducativas poderiam ocorrer no espaço, se ele estivesse com placas
informativas novas, com textos claros, sinalização e possivelmente se as aberturas
estivessem cobertas com um vidro transparente.
Como síntese dessa discussão, percebemos que do ponto de vista informacional,
a Documentação Museológica e Arqueológica dão conta de sustentar informações que
possibilitem a elaboração de processos de extroversão dos patrimônios identificados na
Praça da Sé. Contudo, como foi evidenciado, o espaço físico carece de ações de
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Conservação Preventiva e de Comunicação que permitam o uso social público do
patrimônio exposto na praça.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado para essa pesquisa de mestrado, possibilitou entender a
relevância histórica, social e econômica da Praça da Sé e do seu Patrimônio Cultural,
principalmente, no que tange aos bastidores que determinaram a derrubada de prédios
importantes, tanto na sua função, quanto na sua beleza arquitetônica. E quais
motivações impulsionaram as diversas transformações urbanísticas que circundam essa
parte do Centro histórico de Salvador, Bahia.
Iniciamos a nossa investigação com uma seleção teórica que perpassa pelos
campos de conhecimento da Museologia e da Arqueologia e suas conexões com o
estudo da Cultura Material, aliada aos procedimentos de algumas etapas da
Musealização da Arqueologia, tais como: Documentação, Conservação e Comunicação.
Em seguida, buscamos levantar informações históricas e arqueológicas sobre a
área estudada e os principais elementos que estão edificados e apresentados na praça,
sobretudo, o patrimônio arqueológico, sendo este um elemento em destaque, e que
possivelmente desperta a “curiosidade” do público. Neste caminho, apresentamos os
dados obtidos com os trabalhos de campo para subsidiar os objetivos que norteiam esta
investigação. Com a análise e interpretação dos dados obtidos com as observações in
loco, percebemos as fragilidades no que tange ao aspecto do Patrimônio Cultural da
praça, tanto com o patrimônio arqueológico, quanto com as edificações e estruturas
arquitetônicos que estão no local, alguns em uso e outros fechados.
Sabemos que a atual configuração da Praça da Sé foi executada visando a
promoção política dos governantes da época. No entanto, os trabalhos foram planejados
primordialmente por um arquiteto, com certo distanciamento da equipe dos trabalhos de
campo, provendo limitações à musealização do Patrimônio Cultural. Sabemos que na
história do fazer museológico, principalmente, pela gestão do IPHAN principal órgão
preservacionista brasileiro, esteve ligado e direcionando por arquitetos, que visam, na
sua grande maioria a estética criando projetos que prezavam pelos caracteres de
“beleza” e novidade.
Aqui não estamos querendo discorrer sobre qual profissional trabalha melhor
com o Patrimônio Cultural, mas levantar questões que possam garantir uma
durabilidade no patrimônio arqueológico exposto e em uma melhor apropriação ou
pertencimento da comunidade pela área estudada nessa dissertação.

149

Comecemos a perceber que a Praça da Sé, como uma das principais áreas da
cidade de Salvador, se constitui como um lugar de simbologia e representações que,
talvez, por sua centralidade urbana sempre foi palco de reformas e reformulações pela
administração pública, a qual modificava o traçado e a função. Isso, por princípio, não é
um ponto negativo, pois sabemos que as cidades convivem com um dinamismo que
modificam os centros históricos. Essa situação também é percebida em diversos centros
históricos do Brasil, que em grande parte são alvos do setor imobiliário e do turismo
irresponsável, vendo estes locais unicamente como campos profícuos para ganhos
econômicos.
Refletindo sobre os elementos e/ou monumentos que estão na Praça da Sé, é
notório a presença imponente da igreja católica com o Palácio Arquiepiscopal, a
Catedral Basílica, o busto de Dom Pero Fernandes Sardinha (primeiro bispo no Brasil).
Neste busto em bronze há a representação da fachada do antigo templo da Sé, elementos
que poderiam estar associados na musealização do espaço, já que o sítio arqueológico
da Igreja da Sé está à amostra no espaço. Outro ponto de dominação da igreja católica, é
o sítio do Pátio Gerais de Estudos do Colégio dos Jesuítas, na qual observamos a
relação direta que a igreja tinha com a educação e bons costumes na época do Brasil
colônia.
Outro elemento simbólico na praça, é o Memorial das Baianas, espaço que busca
representar a ancestralidade africana com o oficio das baianas e o acarajé inscrito no
livro dos saberes do IPHAN, desde 2005. O acarajé enquanto elemento da culinária, que
revela aspectos próprios das relações e trocas, especialmente nas religiões de matriz
africana. Ainda sobre esse aspecto, outro ponto que destacamos é a ritualística que
envolve desde a escolha dos ingredientes, a preparação e como deve ser servido o
bolinho de feijão fradinho frito no azeite de dendê.
Como elemento de resistência dos negros, encontra-se na praça a escultura de
Zumbi dos Palmares, um dos personagens da história do Brasil colônia com maior
destaque, na qual a historiografia busca compreender e desmitificar.
O prédio da Cine Excelsior, um símbolo da sétima arte (o cinema) está na praça,
mesmo que sem uso. A sua localização permite entender a mentalidade e como as artes
eram vistas e usufruídas pela sociedade letrada. É, inequivocamente, um grande
demarcador social, a partir do qual é possível discorrer sobre as desigualdades sociais
existentes na sociedade.
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O prédio da Coelba, como um símbolo da descoberta da eletricidade, elemento
que impulsionou o desenvolvimento das sociedades sob o ponto de vista econômico,
cultural, cientifico e político. Podemos pensar como era a sociedade soteropolitana,
antes da energia elétrica e como as questões de desenvolvimento econômico, também
influenciaram nas transformações ocorridas na praça da Sé. Além de ser um símbolo da
modernidade, ter um museu e uma loja da Coelba para atender aos usuários de energia
elétrica, permite que o local tenha uma rotatividade de pessoas.
Como estamos vivendo uma época de preocupação com o meio ambiente, a
estação de bicicletas do Itaú pode ser compreendida como um elemento que visa uma
mobilidade sustentável, rápida, barata e ainda propicia que mais pessoas possam ir até
ao local, já que as bicicletas podem ser retiradas e entregues em qualquer estação.
Um dos elementos que mais se destaca na configuração da Praça da Sé, é o
monumento da Cruz Caída, idealizado para relembrar a derrubada do antigo templo
católico. No entanto, percebemos que o monumento serve até como referência para
localizar ou identificar a área.
Na nossa percepção, a Praça da Sé com seu patrimônio cultural, sobretudo, o
patrimônio arqueológico, carece de um olhar atento da Prefeitura Municipal de Salvador
e da Fundação Gregório de Matos, principais instituições responsáveis pela
administração e manutenção do local, para assim cumprir uma finalidade social efetiva,
tanto no quesito lazer ou educação.
Um dos pontos que contribuem para essa consideração, é o atual estado
estrutural e/ou físico dos principais elementos no espaço, ainda que a maior parte esteja
com condições mínimas de apresentação, tais como: o Busto de Sardinha, a Escultura de
Zumbi dos Palmares, a Fonte Cibernética, a falta de articulação entre os elementos
deixa os transeuntes com informações desencontradas.
Sobre o patrimônio arqueológico exposto notamos que a falta de manutenção
impede a percepção do que está exposto, haja visto que a falta de sinalização com placas
e as soluções arquitetônicas escolhidas para compor os sítios, os deixa vulneráveis a
ações do tempo e do homem.
Uma ação rápida e menos custosa para os cofres das instituições responsáveis,
seria a pintura de toda a área, manutenção nas grades de proteção, colocação de placas
com textos claros e diretos e a colocação de vidros nas aberturas que contém os
vestígios arqueológicos. Certamente, essas ações trariam uma nova visibilidade para o
espaço e garantiria uma integridade ao patrimônio arqueológico.
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Em relação aos prédios que são particulares, o IPHAN, poderia intervir de
maneira que uma reforma na fachada fosse executada. O Museu de Arqueologia e
Etnologia da UFBA, como guardião do espólio móvel dos trabalhos arqueológicos,
poderia remontar uma exposição permanente nas suas dependências e, como ações
socioeducativas, poderia promover atividades no perímetro que compreende a praça da
Sé. Essa ação pode ser melhor articulada pelo setor de Museologia e Arqueologia da
instituição e adaptada de acordo com o público visitante. A instituição trabalha com
agendamento de visitas de grupos escolares.
Nesta linha de raciocínio os dados apresentamos ao longo deste trabalho,
permitem que a problemática proposta pela hipótese dessa investigação, seja respondida
com uma negativa, quanto ao cumprimento de uma finalidade social, clara, objetiva e
acessível a todos os públicos que passam e/ ou visitam a Praça da Sé e seu Patrimônio
Cultural que ela abriga, especificamente, o patrimônio arqueológico.
Chegamos a essa afirmativa, principalmente, pelo atual estado de apresentação e
conservação da area, o que permite afirmar que a falta de articulação entre os agentes
institucionais envolvidos no processo de concepção, execução e finalização de um
projeto de revitalização de centros históricos urbanos implica em problemas sérios de
gestão pós inauguração do empreendimento.
Enfim, essa pesquisa não esgota a abordagem sobre o tema. Buscamos refletir, a
partir de uma perspectiva conjunta entre a Museologia e a Arqueologia sobre a
exposição de diferentes patrimônios, especialmente o arqueológico, na Praça da Sé.
Toda a situação relatada indica um caminho breve para o desaparecimento do
patrimônio arqueológico contido na Praça da Sé e o silenciamento das nossas memórias,
contribuindo para o não contato das gerações futuras com o patrimônio cultural
produzido pelos antepassados. Assentimos que a situação de abandono, degradação e a
falta de gestão de qualidade com o patrimônio cultural da sociedade, contribuirá para
uma geração sem memórias.
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