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RESUMO 

  

A presente pesquisa tem como tema o patrimônio cultural da cidade de Laranjeiras, através do 

Museu Afro-Brasileiro de Sergipe (MABS), cujo objetivo consistiu em descobrir como este 

patrimônio é salvaguardado neste museu. Para tanto, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica 

e documental como meio de adquirir informações pertinentes à cidade e seu patrimônio, como 

também, a aplicação de uma entrevista direcionada à diretora do MABS para saber, sobretudo, 

como é desenvolvida a organização e disseminação da informação no museu. Deste modo, trata-

se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, norteada pela simbologia do material 

e imaterial que compõem a historicidade desta comunidade e de seus antecedentes. Assim, este 

trabalho expõe a interdisciplinaridade da Ciência da Informação (CI), exibindo como é 

desenvolvida a gestão da informação nos lugares da memória, tais como, bibliotecas, arquivos 

e museus. Portanto, os resultados deste estudo expõem que esta cidade é repleta de bens 

culturais significativos para a construção sociocultural do Estado sergipano, porém, maioria de 

seus bens imateriais não dispõe de um Registro de reconhecimento. Contudo, constatou-se que 

o MABS ainda não possui a capacidade de representar o patrimônio cultual e a memória 

coletiva da cidade, uma vez que suas práticas museológicas encontram-se distantes da realidade 

proposta pela Museologia e Ciência da Informação.  

 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Memória Coletiva. Museu. Patrimônio Cultural. 

Salvaguarda. 



 
 

ABSTRACT 

  

The present research has as its theme the cultural heritage of the city of Laranjeiras, through the 

Afro-Brazilian Museum of Sergipe (MABS), whose objective was to discover how this heritage 

is safeguarded in this museum. For this purpose, a bibliographical and documentary research 

was developed as a means of acquiring information pertinent to the city and its patrimony, as 

well as the application of an interview directed to the director of the MABS to know, above all, 

how the organization and dissemination of information in the museum. In this way, it is a 

research of exploratory and descriptive nature, guided by the symbolism of the material and 

immaterial that compose the historicity of this community and its antecedents. Thus, this work 

exposes the interdisciplinarity of Information Science (CI), showing how information 

management is developed in places of memory, such as libraries, archives and museums. 

Therefore, the results of this study show that this city is full of cultural assets that are significant 

for the socio-cultural construction of the Sergipe state, but most of its intangible assets do not 

have a Recognition Registry. However, it was found that MABS does not yet have the capacity 

to represent the cultural heritage and collective memory of the city, since its museological 

practices are far from the reality proposed by Museology and Information Science. 

  

 

Keywords: Information Science. Collective Memory. Museum. Cultural heritage. Safeguard.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo refere-se particularmente ao patrimônio cultural e a memória 

coletiva, sobretudo, a respeito de como estes são protegidos por meio de procedimentos 

existentes na Ciência da Informação (CI) que é um campo extensivo e interdisciplinar que vem 

evoluindo significativamente ao longo do tempo. A mesma, analisa a informação desde sua 

concepção até a transformação do conhecimento, através dos dados adquiridos. Assim sendo, 

entende-se que por meio dela é possível avaliar, coletar, classificar, manusear, guardar, 

recuperar e transmitir a informação. Pode-se crer que esta área do conhecimento contribui com 

estudos direcionados à preservação da memória, observando a formação social e cultural do 

indivíduo.  

Desse modo, a CI abrange áreas como Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, 

dentre outros campos responsáveis por gestão informacional e documental. Diante disso, as 

Unidades Informacionais (UI) dos referidos campos que integram a CI são particularmente 

locais detentores da informação e do conhecimento. Assim, desde o princípio são vistos também 

como espaços que salvaguardam a memória coletiva de uma determinada comunidade.  

Posto isto, pode-se pensar que tais instituições ganham importante destaque, 

principalmente, por oferecer a sua comunidade acervos que trazem em si a memória histórica, 

cultural e social de seu povo, pondo em evidência sua função mais primitiva que é contribuir 

para a sociedade através da organização, disseminação e do uso da informação. Desse modo, a 

permanência de tais memórias depende principalmente da forma como estas estão sendo 

preservadas.  

Todavia, tais espaços são mencionados constantemente em diversos artigos como 

“Lugares da Memória”, que segundo Santiago Junior (2015, p.246-247) esta expressão “foi 

uma abordagem francesa, criada por Pierre Nora1 e assumida por uma série de outros 

profissionais (historiadores, antropólogos, sociólogos, arquitetos, etc.)”. Por isso, essa memória 

encontra-se registrada nestas instituições em diversos formatos e suportes, pois, “a informação 

pode estar em documentos impressos, em diálogos trocados entre cientistas, em patentes, em 

fotografias, em objetos, etc.” (PINHEIRO, 2002, apud QUEIROZ; MOURA, 2015, p.35).  

Assim, notadamente, diversas cidades brasileiras são possuidoras de patrimônio 

cultural importantíssimo que ressalta a memória de suas comunidades, valorizando a herança 

                                                           
1 Pierre Nora é um historiador francês conhecido pelos seus trabalhos sobre a identidade francesa e a memória, o 

ofício do historiador, e ainda pelo seu papel como editor em Ciências Sociais. 
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do passado de seu povo, lembranças estas que devem ser transmitidas para as gerações 

posteriores com o intuito de preservar a identidade histórica e social de cada nação.  

Não diferente, o Estado de Sergipe é uma região ampla em patrimônios que 

precisam ser observados constantemente, enaltecendo suas belezas e riquezas naturalmente 

reveladas por seus monumentos arquitetônicos, suas manifestações folclóricas, artísticas e 

religiosas, compondo a memória coletiva que é exposta principalmente através dos museus 

existentes em determinadas comunidades.  

O museu por ser uma instituição com objetivo claro de proteger e exibir lembranças 

específicas de um determinado grupo social, ou seja, de lidar com representações consolidadas 

coletivamente, ganha espaço notável em relação a estudos voltados para a gestão da memória.  

Contudo, esta unidade de informação ganha um considerável destaque em relação 

à preservação dos bens tangíveis e intangíveis justamente pelo seu valor histórico, social e 

educacional. Porém, maioria dos acervos desses espaços não possuem uma preservação, 

conservação e disseminação favoráveis, talvez por não dispor de um profissional especializado 

para desenvolver uma gestão apropriada. Diante destas considerações, a presente pesquisa 

segue uma linha de atuação voltada à Informação e Sociedade tendo como foco de estudo o 

Museu Afro-Brasileiro da cidade de Laranjeiras, pela probabilidade do mesmo ser a única 

Unidade Informacional deste município que possui profissional formado na área de CI, como 

também por sua denominação aguçar principalmente a ideia de exposição sociocultural dos 

afrodescendentes desta comunidade.  

Dessa forma, o tema que contempla a mesma constitui-se em o patrimônio cultural 

da cidade de Laranjeiras através do Museu Afro-Brasileiro de Sergipe (MABS). Então, é mister 

questionar: como o Museu Afro resguarda o patrimônio cultural desta cidade?  

Por conseguinte, a atual pesquisa tem como objetivo geral descobrir como este 

patrimônio é salvaguardado pelo Museu Afro. Por meio de seus objetivos específicos pretende: 

apresentar a cidade de Laranjeiras, explicitando seu patrimônio cultural e sua importância na 

formação da identidade social; evidenciar os materiais representativos do patrimônio cultural, 

da memória coletiva da cidade e sua proteção no MABS; mostrar a interdisciplinaridade da CI 

e identificar como é desenvolvida a Gestão da Informação (GI) que consiste no ciclo de 

atividades que envolvem a aquisição, organização e disseminação da informação por meio de 

processos existentes na CI.  

Nesse caso, o presente tema se constitui relevante, uma vez que é importante 

explicitar o valor da tradição e memória de uma comunidade com antecedentes históricos, 
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culturais e sociais significativos na construção do estado sergipano. É significativo também, 

por destacar a Ciência da Informação como uma área abrangente que permite meios de interação 

entre a informação e instituição, dado que a CI, constituiu-se historicamente através de parcerias 

entre a Biblioteconomia, a Computação, a Comunicação e as Ciências Cognitivas. Então, de 

acordo com Araújo (2013, p.11) a CI “vem gradualmente se voltando, primeiro para a 

Arquivologia e, mais recentemente, para a Museologia, incorporando temáticas e problemas 

voltados para a memória, o patrimônio e a cultura”. Deste modo, este estudo servirá de suporte 

para que os profissionais que atuam nesta área possam obter um olhar direcionado para diversos 

caminhos que esta pode oferecer, sobretudo, na integração entre Biblioteconomia, Arquivologia 

e Museologia que são campos que historicamente guardam a memória da humanidade. Assim, 

foi escolhida a cidade histórica de Laranjeiras, por esta se apresentar como um lugar riquíssimo 

em patrimônio material e imaterial que se mostra através da diversidade patrimonial, religiosa, 

cultural e artística; sendo a mesma tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Dessa forma, foi observado o Museu Afro da cidade supracitada, pelo 

interesse em saber como este resguarda e representa a historicidade local. Nesse sentido, tal 

pesquisa pode trazer reflexões consideráveis e grande contribuição em relação ao estudo 

voltado a valorização e preservação patrimonial.  

Por isso, justifica-se a importância do presente trabalho, por se fazer necessário 

evidenciar e principalmente deixar registrado um estudo que enfatiza a memória coletiva de 

uma cidade valiosa na formação da história de Sergipe, visto que, o município de Laranjeiras é 

um dos mais antigos e detentor de um patrimônio arquitetônico e histórico-cultural 

significativos para a representatividade do passado de uma comunidade marcada pela 

escravidão de seus antecedentes. Portanto, do ponto de vista acadêmico, espera-se que o estudo 

contribua no sentido de ampliar o conhecimento voltado para a cultura como também em 

referencial teórico para futuras pesquisas acadêmicas, no campo da biblioteconomia, 

arquivologia, história, museologia, como em diversas outras áreas do conhecimento. 

Diante disso, a presente pesquisa se segmenta em oito capítulos. O primeiro 

capítulo está composto pela introdução, onde se expõe um panorama geral sobre a temática 

abordada, os objetivos da mesma, como também acentuar a relevância de desenvolver tal 

estudo.  O segundo capítulo apresenta a evolução do conceito de patrimônio cultural, que inicia 

com a ênfase nos bens tangíveis até adquirir em sua concepção os bens de natureza intangível; 

em seguida vê-se o patrimônio cultural, sua relação com a memória coletiva como formadores 

da identidade social. O terceiro capitulo refere-se à Gestão do Patrimônio Cultural nos “Lugares 

da Memória”: Bibliotecas, Arquivos e Museus. O quarto capitulo destaca o Patrimônio Cultural 
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da Cidade de Laranjeiras.  O quinto capítulo expõe o Museu Afro da Cidade de Laranjeiras: 

história e gestão da informação. No sexto capítulo, destinado à metodologia encontra-se o 

espaço atribuído à exposição dos métodos utilizados para cada objetivo específico da pesquisa. 

E, em seguida, o sétimo capítulo apresenta os resultados e as análises da pesquisa. Por último, 

estabelecem-se as considerações finais onde são substanciadas as conclusões desenvolvidas 

neste trabalho.   
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2 PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO  

Os princípios culturais por mais tradicionais que pareçam, são caracterizados por 

constantes modificações, ou seja, a cultura não é simplesmente inerte ou convencional. Pelo 

contrário, ela sempre passará por constantes transformações, seja por seguimento da própria 

cultura ou por motivos causados por impactos interculturais. Do mesmo modo, o conceito de 

patrimônio cultural também passou por diferentes transformações no decorrer da história; pois, 

as tradições mesmo estando fundamentalmente ligadas ao passado, com a expectativa de 

reafirmar suas raízes na atualidade, mostram-se flexíveis em suas exposições, adquirindo uma 

“força ativamente modeladora, uma dimensão que em última instância, vai lhe garantir certa 

plasticidade” (CASTRIOTA, 2009, p.21). Assim, no tópico seguinte ver-se detalhadamente a 

evolução do conceito de patrimônio cultural.  

 

2.1 Evolução do conceito de patrimônio cultural  

 

Nas primeiras décadas do século XX, o escritor Mario de Andrade2, a pedido de 

Gustavo Capanema o então ministro de Educação e Saúde da época, elaborou um anteprojeto 

para a concepção do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, incluindo objetos de 

preservação de arte popular, folclore, contos, danças, histórias populares, lendas, superstições, 

medicina, provérbios, ditos, danças dramáticas, entre outros. Porém, as ideias do referido 

escritor até então não foram concebidas e não culminaram para a elaboração de um novo 

conceito de patrimônio cultural deste período, que no momento estava voltado 

preferencialmente aos bens tangíveis, sejam eles móveis e imóveis. Naturalmente, o 

desenvolvimento do conceito de patrimônio cultural está relacionado com diversos 

acontecimentos políticos e culturais importantes na história do Brasil, fatos notáveis que 

marcaram significativamente a trajetória da construção desta definição, como por exemplo, a 

criação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Inicialmente, a descrição de 

patrimônio cultural restringia-se particularmente aos bens de caráter material, sobretudo, a 

arquitetura concentrada em locais históricos de determinadas cidades, como casarões, lugares 

arqueológicos e principalmente nos monumentos religiosos, como igrejas, catedrais, conventos, 

entre outros, suprimindo de sua definição os bens considerados de natureza imaterial como, por 

                                                           
2 Mario de Andrade foi um poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro; que exerceu 

um importante papel na consolidação do movimento Modernista no Brasil. Nascido em São Paulo, 9 de outubro 

de 1893 e faleceu em 25 de fevereiro de 1945.  
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exemplo, as danças típicas, os ritos, as expressões religiosas, as práticas culturais cotidianas, as 

expressões de vida e tradições que os indivíduos herdam de seus antepassados e 

tradicionalmente transmitem a seus descendentes tais conhecimentos. Posteriormente, o escritor 

Rodrigo Melo Franco de Andrade3 elaborou um projeto de lei para criação de um órgão 

encarregado de preservar o patrimônio cultural que resultaria na expedição do Decreto-Lei nº 

25/37, de 30 de novembro de 1937 e, consequentemente na criação do SPHAN, regulamentando 

o tombamento como meio de proteção do patrimônio histórico nacional, sendo inicialmente 

interligado ao sistema do Ministério da Educação e Saúde (MES) na categoria de Instituições 

de Educação Extraescolar dos serviços relativos à educação. A partir de então, com o 

funcionamento do SPHAN, também entrava em vigor a Constituição Federal de 1937, 

ampliando a proteção ao patrimônio histórico. Posto isto, o Decreto já mencionado traz em seu 

artigo 1 uma definição do patrimônio histórico e artístico nacional:  

 

Art.1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis 

e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937, on-line). 

 

Visto isto, observa-se que não se tem ainda neste momento uma definição 

conceitual de patrimônio cultural que inclua os bens culturais de natureza imaterial e 

principalmente de cunho popular como foi proposto por Mário de Andrade. Pois, os critérios 

aplicados pelo SPHAN para realização do tombamento eram empregados visando 

principalmente o ponto de vista estético, utilizando critérios meramente experimentais, sem se 

interessar com as justificativas científicas, ou seja, não priorizava também a proteção do 

patrimônio cultural dos grupos que vivem à margem da sociedade. 

Desse modo, é importante pontuar que, no ano de 1946 o nome do SPHAN foi 

modificado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e que, 

em 1970 o mesmo é alterado para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), o atual responsável pela salvaguarda e fiscalização do acervo patrimonial do país. 

Posto isto, devido a criação do Ministério da Cultura, órgão desvinculado do Ministério da 

Educação, o Estado consequentemente passou por mudanças significativas na organização de 

sua administração, mudanças estas que contribuíram para a construção do conceito de 

patrimônio cultural. Dessa forma, a definição que antes era direcionada principalmente a 

                                                           
3 Rodrigo Melo Franco de Andrade foi um advogado, jornalista e escritor brasileiro que comandou o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN). 
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história da alta sociedade, passou a abranger também a tradição popular, buscando uma 

descrição de conteúdo mais criativo. Assim, com a disposição do artigo 216 da Constituição 

Federal de 1988, o conceito de patrimônio cultural passou a ser mais amplo, incluindo tanto os 

bens materiais, como os imateriais, que tenham ligação com a identidade coletiva da nação, 

inserindo as manifestações de diferentes etnias que representam a sociedade do país; 

considerando que a forma de cultura imaterial é inegavelmente um bem digno de ser tutelado. 

Nesse sentido, observa-se que a expressão patrimônio cultural adquire um sentido mais 

universal, que abrange a cultura como um todo, realçando o sentimento e a cidadania do povo 

brasileiro. Como é exposto detalhadamente a seguir: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

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

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: I -  as formas de expressão; II- os modos de criar, 

fazer e viver; III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV -  as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

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

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.§ 1º O poder público, 

com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.§ 2º Cabem à 

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.§ 3º A lei 

estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais.§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da 

lei.§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos (BRASIL, 2018, on-line). 

 

 

É válido mencionar também, o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que 

implementou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Este Decreto foi editado a partir 

da necessidade de preservação dos bens imateriais, especialmente os que estão direcionados 

para o modo de criar, fazer e viver do indivíduo. Assim sendo, as criações artísticas, 

tecnológicas e cientificas que estão inclusas nesta lei são protegidas pelo registro de patrimônio, 

como estão expostos no artigo 1 do referido Decreto:  

 

Art.1o Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 

constituem patrimônio cultural brasileiro.§ 1o Esse registro se fará em um                                                                                                                                    

dos seguintes livros: I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos 

conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; II -Livro 

de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a 

vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas 

da vida social; III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; IV - Livro de Registro 

dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais 

espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas (BRASIL, 

2000, on-line). 
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Posto isto, pode-se compreender que a identidade nacional não deve ser observada 

como algo finalizado e sim, como uma ferramenta de modificação de acordo com as evoluções 

históricas de cada nação. Portanto, o conceito ampliado de patrimônio cultural anteriormente 

sugerido por Mario de Andrade, que inclui finalmente os bens intangíveis, se insere na ideia 

abrangente de patrimônio, como também na própria definição de cultura, como frisa Santos 

apud Torelly (2012, p.2), que tal definição, está diretamente ligada às representações da 

“autenticidade, da integridade e da liberdade. Ela é uma manifestação coletiva que reúne 

heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações, isto é, o delineamento do futuro 

desejado”. 

Observa-se que ao longo da trajetória do conceito de patrimônio cultural sempre 

existiram concepções divergentes relacionadas aos bens que podem ou não ser tombados.  Pois, 

esta visão está direcionada a forma de vivência de cada indivíduo, incluído, a moral a postura 

social, seus valores, entre outras características contribuintes para a formação da herança 

cultural de cada comunidade, como também para o sistema cultural que gere a mesma. Sobre 

isto, Laraia (2009, p.101) fundamenta que:  

[...] cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é 

importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos 

preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a 

compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário saber 

entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único 

procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e 

admirável mundo novo do porvir. 

 

Assim, conforme o pensamento de Pelegrini e Funari (2008, p.28) o conceito de 

patrimônio cultural está ligado com as identidades sociais e resulta das políticas do estado 

nacional e questionamentos relacionados à preservação da diversidade. Dessa forma, os 

mesmos frisam que “a valorização do patrimônio imaterial na atualidade advém, portanto, das 

alterações sofridas pelas acepções do conceito de cultura e patrimônio” (PELEGRINI; 

FUNARI, 2008, p. 31). Nesta vertente, é importante expor que o campo de pesquisa voltado 

para estudos folclóricos contribuiu significativamente para o que é apresentado como cultura 

popular na atualidade, deste modo, a base do que é entendido como patrimônio imaterial está 

intimamente ligada às manifestações comuns dos saberes de cada povo, uma vez que o folclore 

é uma expressão espontânea da alma do povo, por isso é algo vivo e ativo. Portanto, a definição 

de patrimônio percorre consideráveis mudanças por consequência da flexibilidade e ampliação 

da descrição de cultura, pois ambos os conceitos são dinâmicos e contribuintes para a evolução 

da formação do conceito de patrimônio cultural atual, considerando em sua definição, tanto os 
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bens tangíveis, quanto os intangíveis, que são elementos formadores da memória coletiva de 

um determinado povo. Assim, no tópico seguinte, será abordado detalhadamente sobre o 

patrimônio cultural como formador da memória coletiva.   

2.2 Patrimônio cultural como formador da memória coletiva 

É inevitável falar de patrimônio cultural sem se referir a memória, pois ambos são 

naturalmente indissociáveis. A memória, visivelmente, adquire uma função fundamental na 

formação histórica, social e cultural do indivíduo e do grupo em que ele vive. A respeito disto, 

o conceituado historiador francês Jaques Le Goff (2003, p.49) apresenta que o campo da 

“memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar, 

a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas”. Nessa direção, pode-se entender que os bens materiais como os 

monumentos arquitetônicos e os imateriais como as lembranças comuns entre o povo de 

determinadas comunidades, sejam elas relacionadas às tradições, costumes, crenças, 

manifestações, entre outras práticas, é o que consequentemente formam sua memória coletiva. 

Neste âmbito, nota-se que o indivíduo possui a preocupação de manter o passado integrado no 

presente e para isto, ele transmite para seus descendentes o conhecimento adquirido de seus 

antepassados, para que as gerações futuras possam prosseguir com tais aprendizados. Sendo 

assim, pode-se observar que estas transmissões de saberes com o intuito de evitar o 

esquecimento de uma população, só são possíveis devido a conservação de tais lembranças. 

Dessa maneira, (NORA, 1993, apud DIAS, 2015, p.137) ressalta que: 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 

permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente 

de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível 

de longas latências e de repentinas revitalizações [...] A memória é um fenômeno 

sempre atual, um elo vivido no eterno presente.  

 

Nessa perspectiva, a definição de memória é primordial para a concepção do 

patrimônio cultural e da vivência diária das pessoas. Pois a memória vai além de um conjunto 

de informações guardadas, ela também reproduz o passado que representa a identidade de um 

grupo social, dentro dos quais os sujeitos se mantêm unidos por lembranças que lhes são 

inerentes. Por essa via, vê-se que ao longo da história os indivíduos sentem a necessidade de 

reestabelecer o passado, seja através de conversas, da escrita, da coleção de objetos, ou por 

outros meios. Então, para que um povo possa perpetuar suas tradições, é impossível que isto 

aconteça sem a junção de fatores como tempo e espaço, que se tornam inseparáveis, uma vez 
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que o tempo volta-se para os acontecimentos cronológicos e o espaço direciona-se ao local 

físico onde estão expostos monumentos arquitetônicos e também em que acontecem as ações 

que demostram as manifestações de determinada comunidade; assim, pode assegurar que 

ambos são formadores da memória coletiva.  

 

2.2.1 Patrimônio cultural e a memória coletiva: formadores da identidade social 

 

Assim como o conceito de patrimônio cultural passou por determinadas alterações, 

o da memória coletiva não foi diferente. O primeiro, que antes era somente constituído por 

derivação dos bens tangíveis, passou a ser modificado devido ao acréscimo dos bens de natureza 

intangível, por meio da Constituição de 1988, onde os direitos das populações tradicionais 

foram enfaticamente contemplados. O segundo, o da memória, de acordo com Le Goff (2003, 

p. 466) “sofreu grandes transformações com a constituição das ciências sociais e desempenha 

um papel importante na interdisciplinaridade que tende a instalar-se entre elas”. Logo, tanto a 

evolução do conceito de patrimônio cultural, quanto o da memória coletiva, é resultado de ações 

significativas da sociedade em relação a efetividade de sua identidade. Para isto, o escritor 

supracitado expõe que:  

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e 

um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é sobretudo oral ou que 

estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor permitem 

compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação 

da memória. (LE GOFF, 2003, p.470). 

 

A partir dos conceitos de patrimônio cultural e memória coletiva, é possível se criar 

uma relação que permite a identificação e o desenvolvimento da identidade de cada 

comunidade, pois é através da união dos dois que se constrói a história de uma nação. De tal 

modo, esta memória formada e valorada permite a construção e acautelamento do que é criado 

pela natureza e seus habitantes, dado que, o homem através de sua memória é diretamente 

responsável pelo que é desenvolvido ao seu redor; logo, de acordo com o pensamento de Laraia 

(2009, p.45), o indivíduo é o fruto do meio cultural da sociedade na qual está inserido, por 

conseguinte, herdeiro de um processo acumulativo extenso que representa o conhecimento e a 

experiência obtidos pelos seus antepassados. Assim, o mesmo ainda frisa que “a manipulação 

adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções” (LARAIA, 

2009, p.45). 
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Cabe mencionar as tradições religiosas que são também formadoras da memória 

coletiva dentre diversas nações. Então, segundo o pensamento de Pelegrini e Funari (2008, 

p.85), a religiosidade do ponto de vista cultural, pode ser analisada como uma junção de 

diversas crenças e rituais. Uma vez que cada povo é formado por diferentes características e 

tradições, então, para os mesmos autores, estas “características são capazes de nos revelar 

particularidades das identidades étnicas e tradições regionais seculares” (PELEGRINI; 

FUNARI, 2008, p.91). Assim, considerando que o Brasil, por adquirir uma vasta diversidade 

religiosa, obtenha uma visibilidade considerável no âmbito do patrimônio cultural, seja pelos 

monumentos construídos, ou principalmente, pelas inúmeras manifestações das diferentes 

religiões provenientes, sobretudo, por povos dos continentes europeu e africano, que 

contribuíram para formação sócio histórica e, consequentemente, para a criação da diversidade 

cultural e para composição da memória coletiva do país. Considerando isto, estes autores 

sintetizam mencionando que:  

[...] a coesão, e as tensões sociais e as manifestações públicas de religiosidade 

proclamadas por meio da fé, do lazer e dos costumes alimentares, contribuem para 

ratificar tradições, revigorar os sentidos de pertencimento, explicitar, fortalecer e 

contestar hierarquias além de fortalecer as intricadas identidades nacionais, regionais, 

étnicas e religiosas, reveladoras de aspectos da vida social e do patrimônio de 

inúmeras comunidades. (PELEGRINI; FUNARI, 2008, p.99). 

 

Portanto, os elementos que compõem cada seguimento religioso, são evidentemente 

contribuintes para a constituição e desenvolvimento das tradições de todas as religiões, visto 

que, a particularidade de cada tipo de crença é exposta através da simbologia que a compõe e, 

por conseguinte, a memória de seus participantes é manifestada a partir dos símbolos criados 

pelas mesmas. Nesse sentido, Laraia (2009, p.55) afirma que “toda cultura depende de 

símbolos”, o mesmo ainda delineia que “é o exercício da faculdade de simbolização que cria a 

cultura e o uso de símbolos que torna possível a sua perpetuação. Sem o símbolo não havia 

cultura e o homem seria um animal, não um ser humano”.  

Nessa sequência, o homem recria e transmite suas experiências afim destas serem 

perpetuadas, logo, a construção do patrimônio cultural do meio em que ele habita é resultado 

destas vivências; devido a isto, suas experiências são primordiais para construção da memória 

coletiva, tornando-se base essencial para a afirmação da identidade social do sujeito. Diante 

deste contexto, Peralta (2007, apud BRITO, 2017, p.5), expõe que “ao relacionar eventos 

passados com eventos do presente, a memória é, com efeito, parte integrante dos mecanismos 

de atribuição de significados próprios de uma cultura”. Ainda seguindo o raciocínio de Peralta 

(2007), é importante pontuar que a memória é social devido sua capacidade de partilhar a 
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cultura no centro de seus grupos e, principalmente, pela possibilidade de mediação cultural por 

meio das recordações de acontecimentos significativos que constroem o patrimônio cultural de 

populações diversas.  

Todavia, a memória não é simplesmente uma coleção de informações de tempos 

remotos, ela principalmente transforma estas informações em referências que conduzem a 

formação da identidade do indivíduo. Sendo assim, como estes conhecimentos são 

consequências das lembranças de cada povo é possível afirmar que a memória evidentemente 

relaciona-se com os elementos materiais e imateriais que compõem o patrimônio cultural, em 

razão de ela produzir parâmetros que desenvolvem a cultura. E, acima de tudo, é a memória 

coletiva que salvaguarda as lembranças que solidificam as diferentes práticas manifestadas, 

tendo como alguns exemplos: linguagem, pinturas, artesanatos, músicas, folclore, crenças, 

hábitos diversos, entre outras particularidades de cada gente. Ademais, considera-se que a 

preservação do patrimônio cultural é também um meio de conservar a história e origem de uma 

pátria.  

Diante de tudo que foi mencionado, torna-se claro que o patrimônio expressa as 

recordações dos costumes e símbolos da humanidade através do tempo e do espaço e que a 

memória, assim como a cultura, está em constante evolução. Nessa visão, Santos (2009, p.133) 

menciona que “a memória cristaliza-se quando seu objeto já não existe mais. É sempre uma 

recriação deste e, como tal, guarda continuidades e diferenças em relação ao passado vivenciado 

a que se reporta”. Por esta via, entende-se que a memória por meio de suas lembranças é a maior 

intermediária das mudanças socioculturais e da formação da identidade. Por sua vez, o 

patrimônio construído é definido como objeto referencial que relaciona o passado e o presente. 

Dessa maneira, a autora acima citada evidencia ainda que: 

A construção da identidade nacional deve servir aos membros da nação. Mitos e 

memórias coletivas, além de proporcionarem uma coerência interna a nova entidade 

que está sendo forjada, precisam satisfazer uma necessidade de sentido presente entre 

os que dela participam (SANTOS, 2009, p.116).  

 

Por fim, diante de tais concepções, pode-se observar que a cultura consiste em 

transmitir valores adquiridos pela experiência de determinado grupo e que a memória é a 

reconstrução do passado vivenciado pelos membros deste grupo. Assim, a memória coletiva é 

naturalmente a soma das referências de épocas anteriores e, portanto, este referencial é que 

estabelece o patrimônio cultural. Por isso, é fundamental conhecer e preservar a memória e a 

cultura, pois, estas práticas são fundamentais para reestabelecer as ações do presente, uma vez 

que é devido ao acumulo de conhecimentos sobre como procederam as gerações anteriores, nas 
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mais diferentes situações, que o indivíduo do presente pode agir criticamente. Por conseguinte, 

ao refletir sobre as tradições de seu povo o cidadão estará automaticamente construindo também 

sua história. Logo, esta herança cultural está também ligada aos espaços de sua salvaguarda, 

como por exemplo, Bibliotecas, Arquivos e Museus, que são os “lugares de memória” e 

consequentemente gestores do conhecimento, historicamente reconhecidos. Portanto, os pontos 

que delineiam sobre a Gestão do Patrimônio Cultural nestes espaços da memória serão descritos 

sistematicamente no capítulo subsequente. 
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3 GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NOS LUGARES DA MEMÓRIA 

A origem da Ciência da Informação segundo (ARAÚJO, 2013. p.19) deve a 

princípio “ser buscada no paradigma consolidado, no final do século XIX, nas ciências 

relacionadas com o documento (a Biblioteconomia, principalmente, mas também a 

Arquivologia e a Museologia)”, pois foi através deste diálogo que surgiu o campo da 

Documentação, que anos depois propiciou o surgimento da CI. Assim, Day (2001, apud 

ARAÚJO, 2013, p.19) aborda que:  

A Documentação, campo de reflexão e atuação prática criado por Otlet e La Fontaine 

no início do século XX, voltou-se para a tentativa de se promover um inventário da 

totalidade dos registros do conhecimento humano - e não para o armazenamento ou a 

custódia destes registros, tal como vinha sendo realizado pelos arquivos, pelas 

bibliotecas e pelos museus. No âmbito desta ação, Otlet desenvolveu o conceito de 

“documento”, alargando o campo de intervenção para além dos livros e documentos 

administrativos. Embora tratando de arquivos, bibliotecas (e também museus e demais 

entidades documentais) numa perspectiva integradora, a área acabou se 

desenvolvendo como uma atividade profissional distinta, paralela, atuando 

principalmente no campo da informação científica e tecnológica. 

 

 

Dessa forma, o documento que vai além da base física, abre um conjunto de 

possibilidades em sua concepção, pois, o documento é qualquer registro de informação, seja 

qual for o formato ou suporte utilizado para seu registro. Neste sentido, as bibliotecas, os 

arquivos e os museus são os órgãos inerentes à documentação, sendo que cada um destes possui 

particularidades na forma de gerir as informações a eles destinadas, como a exemplo da 

salvaguarda dos bens materiais e imateriais que fazem parte das lembranças do indivíduo. 

Contudo, notadamente a Memória e o Patrimônio Cultural são objetos de estudo em diversos 

campos do conhecimento. Por conseguinte, na CI não poderia ser diferente, uma vez que esta 

área mostra-se diretamente ligada à organização, preservação e divulgação das lembranças da 

humanidade, contribuindo significativamente para a prática do não esquecimento da sociedade. 

Deste modo, os valores de uma determinada nação são salvaguardados em locais como 

Bibliotecas, Arquivos e Museus, locais estes, que são historicamente considerados como 

“lugares da memória”. Sobre tais espaços, sobretudo, a gestão do patrimônio cultural e memória 

coletiva vê-se especificadamente nos tópicos seguintes.  

3.1 Gestão do patrimônio cultural em bibliotecas 

Teoricamente, foi na Antiguidade que surgiram as bibliotecas mais importantes da 

humanidade. Assim sendo, a mais conhecida entre todas elas foi a Biblioteca de Alexandria, 

situada na cidade de Alexandria, no Egito. Este espaço foi criado com o intuito de representar 
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a herança dos orientais da época. Posto isto, Silveira e Reis (2011, p.46) expõem que o acervo 

deste espaço era “um tesouro onde alguns poucos leitores desfrutavam de uma infinidade de 

textos escritos em grego ou traduzidos de línguas bárbaras”. Portanto, a biblioteca 

consequentemente pode ser compreendida como uma instituição adjunta a memória coletiva 

social, sendo um espaço de grande contribuição na gestão dos bens tangíveis e intangíveis da 

humanidade. Por sua vez, Nora (1993, apud ALMEIDA e LIMA, 2016, p.62) expressa que “a 

biblioteca enquanto um lugar de memória abarca essa tripla acepção (materialidade, 

funcionalidade e carga simbólica)”, se configurando como:  

lugares materiais onde a memória social tem a possibilidade de se ancorar e ser 

apreendida pelos sentidos; enquanto lugares funcionais possuem ou adquiriram a 

capacidade de alicerçar memórias coletivas e por fim, são lugares simbólicos onde 

essa memória coletiva (e sua identidade) se expressa e se revela. (NORA, 1993 apud 

ALMEIDA; LIMA, 2016, p.62).  

 

Neste sentido, compreende-se que desde que o indivíduo passou a aperfeiçoar a 

capacidade de registrar seus feitos em determinado suporte, o mesmo também passou a 

desenvolver formas de como organizar e proteger estes acontecimentos. Assim, no campo da 

biblioteconomia compete ao bibliotecário desenvolver o papel de tratar, disseminar e recuperar 

as informações que constituem a memória e, por conseguinte o patrimônio cultural da nação. 

Para isto, este profissional faz uso de subsídios como a Representação Descritiva, a 

Representação Temática e a Indexação, etapas estas que fazem parte da Catalogação que é um 

elemento da biblioteconomia voltada para o registro de informações de documentos. 

Logo, a Representação Descritiva apresenta-se como um seguimento da gestão da 

informação que compreende particularmente as descrições físicas “que dizem respeito à 

representação de todas as características dos objetos informacionais, visando facilitar a sua 

recuperação e disseminação” (BORBA, 2014, p.3).  Para isto, são usados alguns instrumentos 

como: o American Cataloguing Rules/ Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2); 

Recurso, Descrição e Acesso (RDA); o Machine Readable Cataloging/ Catalogação Legível 

por Computador (MARC); hardwares; Software de biblioteca para o processamento de dados 

adquiridos (podendo ser livre e gratuito ou pago, sendo que esta escolha dependerá 

principalmente do perfil e da necessidade da biblioteca); entre outros recursos auxiliares para o 

processo de gestão da informação.  

Por sua vez, a Representação Temática diz respeito à classificação de assunto, 

geralmente utiliza-se como suporte para esta atividade a Classificação Decimal de Dewey 

(CDD) ou a Classificação Decimal Universal (CDU), ferramentas estas que abrangem várias 

áreas do conhecimento. 
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A classificação como teoria e instrumento, segundo o diretor do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) Emir José Suaiden, compõe o núcleo dos 

estudos e atividades de organização, uma vez que antecede e está estritamente relacionada à 

indexação, assumindo lugar privilegiado na teoria e na prática da ciência da informação, da 

biblioteconomia, da museologia, da arquivística e de áreas afins. Portanto, os sistemas de 

recuperação da informação com todo o seu instrumental: índices, indexação, vocabulários 

controlados e tesauros, são fortemente e indissociados de classificações. (UDC 

CONSORTIUM, 2007, p.5).  

Nesta perspectiva, a Indexação é direcionada para o conhecimento do conteúdo e 

identificação dos termos que melhor representem a obra. Por consequência, esta atividade tem 

como objetivo padronizar os termos para uma recuperação da informação mais eficaz em 

catálogos e sistemas, sendo para Vieira (1988, p.43) “[...] uma técnica de análise de conteúdo 

que condensa a informação significativa de um documento através da atribuição de termos 

criando uma linguagem intermediária entre o usuário e o documento”.  

Assim, desenvolvidas estas etapas, as informações estarão sistematicamente 

expostas no catálogo da unidade, que segundo (MEY; SILVEIRA, 2009, p.13) “os catálogos 

veiculam as mensagens elaboradas pela catalogação, permitindo aos usuários encontrar os 

registros do conhecimento de seu interesse”. Todavia, nota-se que é primordial que a biblioteca 

obtenha entre suas políticas de gestão diretrizes relacionadas à preservação, conservação e 

restauro, uma vez que estas são fundamentais para a salvaguarda dos itens que compõem seu 

acervo. 

Além de todos estes procedimentos, a biblioteca pode desenvolver exposições 

pertinentes ao círculo de atividades relacionadas à memória sociocultural do indivíduo, forma 

esta, que diversifica a forma de propagar as lembranças da comunidade local. 

3.2 Gestão do patrimônio cultural em arquivos 

A princípio é pertinente pontuar que os arquivos desde a Antiguidade Clássica, 

passando pela Idade Média, priorizavam principalmente a função administrativa, porém, 

“foram com o passar do tempo assumindo um papel mais instrumental, além de se instaurar a 

relação entre arquivo e memória, na Idade Média” (MASSON, 2006, p.91). Entretanto, a 

Arquivologia é a disciplina que estuda as funções deste espaço que somente se substancializa 

“a partir da Revolução Francesa, segundo um paradigma patrimonialista e custodial, dentro da 

Modernidade, cujo objeto é o documento de arquivo tratado segundo a teoria das três idades, o 

conceito de fundo e os princípios da proveniência e da ordem original” (MASSON, 2006, p. 
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85). Posto isto, observa-se que a arquivologia para (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p.78) é 

uma “disciplina designada a descrever a função dos arquivos, as teorias, os métodos e as 

técnicas a serem observados na sua constituição, organização, desenvolvimento, gestão, 

utilização e valor social”. Por conseguinte, Santos (2017, p.285) salienta que o arquivo é um 

conjunto de “documentos que, independentemente de sua natureza ou do suporte, são reunidos 

por processos de acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas, e conservadas em decorrência de seu valor”. Assim, o arquivista denomina-se 

como o profissional a frente da gestão das atividades arquivísticas, obtendo o compromisso de 

desenvolver técnicas para que o arquivo funcione de forma eficaz.  

Portanto, compete a este profissional, a função de elaborar dossiês (conjunto de 

documentos referentes a um processo, a um indivíduo ou a algum assunto), que são 

devidamente guardados em pastas enumeradas de acordo com as regras de arquivo, sendo 

destinada a guarda temporária e permanente de documentos. Segundo o pensamento de 

Bernardes (1998, p.25), o arquivo temporário é aquele que é consultado esporadicamente e que 

aguarda sua destinação final; já o permanente perdeu a vigência administrativa, porém é provido 

de valor secundário, probatório ou histórico-cultural.  

Para tanto, é primordial que todos os documentos sejam organizados e arquivados 

de maneira adequada, buscando sempre seguir as regras da arquivologia, exemplos como: 

ordem alfabética, numérica, alfanumérica, cronológica, ou geográfica. Em vista disso, se faz 

necessário o auxílio de referenciais como ABNT NBR 6033 de ordem alfabética, observando 

as regras de nomes e prenomes. Nesse caso, para obter êxito na execução das atividades, julga 

necessário consultar regularmente o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade. De 

tal modo, “o código de classificação é usado para facilitar a identificação e a recuperação da 

informação com a maior brevidade e precisão possível; e a Tabela, objetiva [...] definir prazos 

de guarda e destinação de documentos [...]” (BRASIL, 2015, p.6).  

É significativo mencionar que desde a eclosão das Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TIC), diversos arquivos passaram a salvaguardar o patrimônio documental 

também através do Gerenciamento Eletrônico de Documento (GED), utilizando o recurso da 

digitalização para que o documento possa ser disponibilizado na World Wide Web (WWW), 

por meio da internet, podendo também ser acessado em computadores ou por qualquer 

dispositivo móvel.  

Conquanto, para que se preserve a informação é fundamental que as medidas para 

sua conservação sejam eficazes, sempre buscando a melhor forma de intervir no suporte de 

registro do documento. Assim, os profissionais da informação devem atuar no sentido de 
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desenvolver e promover políticas de preservação documental, garantindo a disponibilização dos 

registros e da informação documentária e que as políticas de acervo, no âmbito do acesso e do 

manuseio do documento, recomendam conservar para não restaurar, sendo que a restauração 

atinge o suporte podendo danificar a informação. 

Por fim, segundo Monteiro e Zammataro (2017, p.46), “os arquivos na condição de 

monumentos perpetuam-se para a posteridade e para que isso ocorra, eles são previamente e 

intencionalmente selecionados pela memória coletiva”, pois são também analisados, avaliados, 

classificados, selecionados para fim de mediação sociocultural.  

3.3 Gestão do patrimônio cultural em museus 

Os museus, expressamente, são instituições inerentes ao patrimônio cultural da 

comunidade em que se insere. Contudo, estes espaços obtêm dentre suas diversas atividades, a 

função de salvaguardar a memória e o patrimônio local. Assim, segundo a Lei nº 11.904, de 14 

de janeiro de 2009, os museus são: 

Art. 1o as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 

técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento (BRASIL, 2009, on-line). 

 

Entretanto, os museus são naturalmente instituições com recursos financeiros e 

humanos limitados. Porém, segundo a Organização das Nações Unidas para Ciência Educação 

e Cultura (UNESCO, 2017 p.7), o estabelecimento museológico “têm grande potencial para 

sensibilizar a opinião pública sobre o valor do patrimônio cultural e natural; e sobre a 

responsabilidade de todos os cidadãos para contribuir com sua guarda e transmissão”. Nesta 

direção, o Art. 30 do Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de 2013, explícito nos termos do art. 

50 da Lei nº 11.904, de 2009, destaca que “os museus poderão estimular a constituição de 

associações [...], dos grupos de interesse especializado, voluntariado ou outras formas de 

colaboração e participação sistemática da comunidade e do público”. Acrescenta-se, também, 

no art. 32 desta mesma Lei, que, “o museu tem a finalidade de promover acesso aos bens 

culturais e estimular a reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico” (BRASIL, 2009, 

on-line). Posto isto, cabe ao museu proteger de forma satisfatória os bens culturais, através dos 

inventários museológicos, como está descrito na Lei supracitada: 

Art. 41.  A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo inventário 

nacional, sem prejuízo de outras formas de proteção concorrentes. § 1o Entende-se por 

inventário nacional a inserção de dados sistematizada e atualizada periodicamente 

sobre os bens culturais existentes em cada museu, objetivando a sua identificação e 
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proteção. § 2o O inventário nacional dos bens dos museus não terá implicações na 

propriedade, posse ou outro direito real. § 3o O inventário nacional dos bens culturais 

dos museus será coordenado pela União. § 4o Para efeito da integridade do inventário 

nacional, os museus responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens 

culturais (BRASIL, 2009, on-line). 

 

Portanto, compete a este espaço da memória, garantir a conservação e a segurança 

dos itens que compõem seu acervo. Para que isto aconteça, o parágrafo único do art. 21 da Lei 

já mencionada, explicita que “os programas, as normas e os procedimentos de preservação, 

conservação e restauração serão elaborados por cada museu em conformidade com a legislação 

vigente” (BRASIL, 2009, on-line). Afinal, este acervo faz parte da memória do indivíduo e, 

consequentemente, é uma conexão entre o passado e o presente de sua comunidade. Nessa ótica, 

manifestando o pensamento de Assis (2011, p.77), “o patrimônio cultural não é pertencente ao 

passado, mas, efetivamente, ao futuro”, uma vez que é promovido e preservado. O mesmo ainda 

pontua, que compete ao poder público e à comunidade “o dever de defendê-lo para as presentes 

e futuras gerações, a teor do expresso no art. 225, da Constituição da República” (ASSIS, 2011, 

p.77). Com isso, a salvaguarda do patrimônio cultural envolve o âmbito social e político, devido 

à necessidade de preservar os bens existentes para que não transcorra nenhuma irregularidade, 

seja ela natural ou proposital. 

Diante do que foi exposto, pode-se decerto considerar que compete ao museu a 

função de preservar, interpretar e promover o patrimônio natural e cultural da humanidade; 

como está exposto no princípio do Código de Ética do Conselho Internacional de Museus 

(ICOM). Que nesta linha, apresenta que os museus são responsáveis pelo patrimônio cultural, 

seja ele, do universo tangível ou intangível. Assim sendo, o mesmo código ainda esboça que 

todos os responsáveis pela orientação e a supervisão dos museus “têm como primeira obrigação 

proteger e promover este patrimônio, assim como prover os recursos humanos, materiais e 

financeiros necessários para este fim” (ICOM, 2010, p.15). E, em complemento, o Conselho 

explana ainda que:  

Os museus têm o dever de adquirir, preservar e valorizar seus acervos, a fim de 

contribuir para a salvaguarda do patrimônio natural, cultural e científico. Seus acervos 

constituem patrimônio público significativo, ocupam posição legal especial e são 

protegidos pelo direito internacional. A noção de gestão é inerente a este dever público 

e implica zelar pela legitimidade da propriedade desses acervos, por sua permanência, 

documentação, acessibilidade e pela responsabilidade em casos de sua alienação, 

quando permitida. (ICOM, 2010, p. 19-20). 

 

Em vista disto, fica claro que o museu é guardião dos mais valiosos patrimônios 

que constituem a memória coletiva dos cidadãos. Logo, o (ICOM, 2010, p.20) esclarece que 

“em cada museu, a autoridade de tutela deve adotar e tornar público um documento relativo à 
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política de aquisição, proteção e utilização de acervos”. Portanto, como já foi aludido, para 

salvaguardar as diversas manifestações culturais e os bens material e imaterial, o museu utiliza-

se dos inventários, que são instrumentos de preservação, cujo “principal objetivo é compor um 

banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, 

conhecimento de potencialidades e educação patrimonial” (IPHAN, 2014, on-line). Nesta 

direção, cabe então ao museu, além de proteger seu acervo, criar ações que o viabilize tanto 

dentro quanto fora de suas instalações. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, 

as intervenções desenvolvidas no exterior do museu são denominadas processos museológicos, 

que é a junção das: 

[...] atividades, os projetos e os programas com base nos pressupostos teóricos e 

práticos da museologia, tendo o território, o patrimônio cultural e a memória social de 

comunidades específicas como objeto, visando à produção do conhecimento e ao 

desenvolvimento cultural e socioeconômico. Os processos museológicos, que se 

iniciam pela articulação e formação de redes, buscam o empoderamento social e o 

desenvolvimento cultural, por meio da afirmação da identidade, da apropriação do 

patrimônio cultural e da construção da memória social. (IBRAM, 2014, p.22).  

 

Neste universo, cabe reconhecer que é função dos responsáveis pelos museus 

desenvolver os procedimentos básicos que vão desde a aquisição, podendo ser através de coleta, 

doação, permuta, compra, empréstimo, transferência, depósitos, legado, entre outros; 

documentação; preservação; conservação; pesquisa e consequentemente comunicar/externar o 

patrimônio pertencente à comunidade em que a instituição está inserida. Dessa forma, tais 

práticas fazem parte do processo de Musealização, que segundo (ARAÚJO, 2013, p.18), é o 

“processo técnico de adquirir, documentar e exibir um objeto”. Por sua vez, o patrimônio 

imaterial também é salvaguardado através de objetos que o simboliza e o expõe. Nesta linha, 

(JESUS, 2014 p.103) expõe que “o que se vê quando se musealiza o patrimônio imaterial, são 

seus correlatos materiais, ou seja, objetos que podem expressar a imaterialidade do patrimônio 

em questão”.  Também neste contexto (LIMA, 2012, p.44) ressalta que o “intangível, sendo 

‘contexto’, perpassa e abarca os bens materializados, isto é, os ‘textos’ tratados pela 

Musealização”, portanto, é importante que tal patrimônio esteja incluso no livro de registro que 

“é um instrumento que protege o patrimônio do museu e oferece ao administrador um quadro 

exato das aquisições, depósitos e alienações” (SANTOS, 2000, p.54). Neste seguimento, Mário 

de Andrade, escritor e intelectual inicialmente mencionado neste estudo, explicita a importância 

do museu na exposição do patrimônio nacional através da seção dos museus em seu anteprojeto. 

Assim, o mesmo define claramente que esta seção “é órgão [...] enriquecedor e expositor do 

patrimônio artístico nacional pertencente ao Governo Federal” e que compete à mesma “[...] 
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organizar exposições regionais e federais, por meio da veiculação das obras tombadas 

pertencentes aos poderes públicos federais e estaduais e as coleções particulares” (IPHAN, 

1980, p.65). Nisto, Chagas (2006, apud DROPA et al, 2016, p.7-8) frisa que para o escritor do 

Modernismo4, o museu “está na compreensão desses espaços como agência educativa, como 

veículos de participação da coletividade”. De tal modo, outro fator inegavelmente contributivo 

para a preservação e expansão dos bens culturais é a educação patrimonial, que de acordo com 

o (IPHAN, 2014, on-line) constitui-se de:  

 

Todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio 

cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das 

referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 

reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera-se, ainda, que os processos 

educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, 

por meio da participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das 

referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. 

 

De certo modo, pode-se assegurar que a educação patrimonial também é uma forma 

de proteção do acervo e da memória desta comunidade. Seguindo esta via, à luz do pensamento 

de Chagas mencionado por Dropa et al (2016), o museu e o patrimônio descrevem histórias e 

fazem a intervenção entre épocas, grupos e pessoas distintas. Nisto, o autor destaca ainda que 

ambos “são pontes, janelas ou portas que servem para a narração e comunicação, servindo, 

portanto, para nos humanizar” (CHAGAS, 2006, apud DROPA et al., 2016, p.22). Desse modo, 

o museu pode interagir com outras instituições como escolas, bibliotecas, centros culturais, 

entre outros locais que podem contribuir para proteção da memória e do patrimônio, através do 

processo de mediação e interdisciplinaridade. 

Assim sendo, todas estas práticas só serão possíveis com a ligação entre a 

instituição, os órgãos responsáveis e os profissionais que compõem o museu, uma vez que a 

salvaguarda do patrimônio deve encontrar-se também como uma prática social, educativa e 

política.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 O modernismo foi um movimento literário e artístico do início do séc. XX, cujo objetivo era o rompimento com 

o tradicionalismo (parnasianismo, simbolismo e a arte acadêmica), a libertação estética, a experimentação 

constante e, principalmente, a independência cultural do país. Apesar da força do movimento literário modernista 

a base deste movimento se encontra nas artes plásticas, com destaque para a pintura.  
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4 O PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE LARANJEIRAS/SE  

O estado de Sergipe naturalmente é detentor de patrimônios que cingem suas 

extensões, sejam de caráter arquitetônico e paisagístico ou também como referência no que se 

reporta à diversidade de grupos e tipos de manifestações da cultua popular. Assim, o menor 

estado em extensão do país é também influência no universo folclórico brasileiro, espalhados 

por diversos de seus municípios, como a exemplo da cidade histórica de Laranjeiras, localizada 

no leste do estado, a qual será evidenciada nos tópicos subsequentes.  

4.1 Breve histórico da cidade de Laranjeiras 

Laranjeiras é considerada a segunda cidade mais antiga do Estado de Sergipe, 

localizada a 18 km de Aracaju, repleta de morros e colinas, onde o Rio Cotinguiba atravessa 

seu centro histórico. Assim, sua população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)5, em 2018, estava estimada em 29. 567 habitantes. Além disso, a economia 

da mesma volta-se para cultivo da cana-de-açúcar, dos impostos recebidos das indústrias, do 

pequeno comércio e dos salários da prefeitura.  

Dessa forma, o município supracitado foi fundado em sete de agosto de 1832, uma 

vez que se separou de Nossa Senhora do Socorro, tornando-se uma província independente. 

Contudo, devido adquirir uma arquitetura colonial, com diversos casarios, igrejas e ruas que 

ainda mantêm sua construção original, feitas de pedra-sabão e, também por ser uma localidade 

que em tempos remotos foi considerada a mais importante cidade do Estado, o centro 

da cultura, educação, política  e da economia  sergipana, foi que muitos a denominaram como 

a “Atenas sergipense” 6. 

Por conseguinte, em meados do século XIX, por ser uma região canavieira, se 

intensificou o cenário da escravidão de negros africanos advindos, sobretudo, para trabalhar 

nos engenhos. Porém, devido à mão-de-obra escrava, diversos escravos organizavam-se em 

quilombos nas matas dos próprios engenhos. Em tal caso, os mais famosos líderes negros foram 

João Mulungu, Laureano, Dionísio e Saturnino; alguns destes refugiaram-se com seu povo para 

os quilombos das proximidades. Posteriormente, um destes esconderijos tornou-se o Povoado 

Mussuca, que de acordo com Bomfim (2014, p.197), localiza-se “as margens da BR 101, 

distante, aproximadamente, 3 km da sede do município, apresenta uma população de 2 mil 

                                                           
5 IBGE – https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/laranjeiras/panorama. Acesso: 15 dez. 2018. 
6 O título de ‘Atenas sergipense’ é uma atribuição que data de meados do século XX. Para ser mais preciso, em 

1939, Freire Ribeiro membro da Academia Sergipana de Letras, se refere desta forma a cidade, quando escreve ao 

padre Filadelfo, homenageando a primeira edição de seu livro. (BOMFIM, 2014, p.73). 
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habitantes” que em sua maioria vive do cultivo de mandioca, feijão e milho, como também da 

pesca. Portanto, este local tornou-se uma comunidade quilombola reconhecida como um lugar 

riquíssimo em cultura popular que, em busca de representar terminantemente a cultura negra de 

Sergipe, passou a ser palco de atuações do movimento negro na última década do século XX. 

Consequentemente “em janeiro de 2006 esta localidade recebeu da Fundação Cultural Palmares 

o título de remanescente quilombola” (DUMAS, BRITTO, 2016. p.44). 

4.2 Síntese dos bens tangíveis de Laranjeiras 

A cidade de Laranjeiras foi tombada pelo Decreto Lei “nº. 2003 de 21 de novembro 

de 1970. Recebeu título de Patrimônio Histórico Cultural e é também considerada a segunda 

cidade mais antiga do Estado de Sergipe (BARBOSA, 2014, p.14)”, sendo detentora de um 

notável conjunto arquitetônico e paisagístico, expresso, principalmente de Igrejas que revelam 

o poder do catolicismo no período colonial, como também, a chegada dos jesuítas que vieram 

objetivando catequizar os nativos da região. Assim, destacam-se, portanto: Igreja e Casa do 

Engenho Retiro, primeira residência dos jesuítas, inaugurada em 1701, sendo tombada em 

1943; Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Comandaroba, segunda residência inaugurada 

pelos jesuítas de 1734; Capela do Engenho Jesus, Maria e José que foi construída em 1769 e 

seu tombamento ocorreu em 1943, sendo que o altar foi transferido para a Igreja do Bonfim de 

1836; Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, construída em 1791 e que por seu valor histórico 

e arquitetônico foi reconhecida pelo IPHAN em 1943, incluindo todo o seu acervo; Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição dos Pardos, de 1843; Capela de Sant’aninha, de 1860; Igreja 

de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, construída por escravos na primeira metade do 

século XIX, tombada em 1981; Igreja Bom Jesus dos Navegantes, de 1905. Ademais, há ainda, 

a primeira Igreja Presbiteriana de Sergipe, de 1884, marca do protestantismo no estado7. A 

figura abaixo expõe a cidade de Laranjeiras, sobretudo, algumas das principais igrejas católicas 

da comunidade, como a Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pardos, à esquerda, Igreja do 

Nosso Senhor do Bonfim (Colina Azulada)8 acima, Igreja São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário, à direita, como também as ruinas do teatro São Pedro.  

 

 

 

 

                                                           
7 https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/sergipe/atrativos/laranjeiras. Acesso: 15 fev. 2019. 
8 https://infonet.com.br/noticias/cultura/laranjeiras-procissao-do-senhor-morto-acontece-hoje/. Acesso: 03 mar. 

2019. 
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Figura 1 - Cidade de Laranjeiras – SE 

 

  

Fonte: Xodó News (2016) 

 

 

Além destas instituições religiosas, Laranjeiras possui uma série de outros 

monumentos históricos, como a Casa de Cultura João Ribeiro de 1973; Museu Afro-Brasileiro 

de Sergipe, de 1976; Museu de Arte Sacra de Sergipe, criado em 1995; Mercado Municipal, 

construção do século XIX, com características góticas; Quarteirão dos Trapiches, atual Campus 

de Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe (CampusLar), sendo uma construção do 

século XIX; Teatro Santo Antônio, atual Biblioteca do CampusLar; Ponte Nova, construída em 

1842; Gruta da Pedra Furada, onde os jesuítas celebravam missas, sendo tombada pelo Governo 

do Estado de Sergipe em 1990, localizada no Povoado Machado; entre outras construções que 

estão em ruinas como é o caso do Teatro São Pedro, Cine Teatro Íris, Hospital da Caridade São 

João de Deus; dentre diversas outras propriedades.9  

À vista disso, no decorrer dos tempos, Laranjeiras também passou a ser famosa e 

requisitada por pesquisadores e turistas atraídos por sua história, arquitetura, cultura e tradições 

religiosas. Então, devido seu valor histórico, especialmente pela necessidade de preservar seu 

patrimônio cultural e a memória de seu povo, o centro histórico desta localidade foi tombado 

por meio do Decreto – Lei nº 1.288-T89, de 08 de Março de 1996/Portaria IPHAN n° 019/96.  

Nota-se, então, que este município é um dos poucos em que ainda pode ser vista a marca da 

arquitetura colonial, onde se destacam ruas, igrejas e outras construções, sendo que na área 

tombada estão, aproximadamente, 500 edificações (IPHAN, 2014, on-line). 

                                                           
9 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/357/. Acesso: 05 maio 2019.  
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4. 3 Síntese dos bens intangíveis de Laranjeiras  

É possível, entretanto, defrontar-se em Laranjeiras com a presença de práticas de 

caráter social, cultural e religioso, como a exemplo da religião católica, destacando-se a 

princípio, a festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, Semana Santa com procissões, 

encontro das Imagens e os Penitentes (grupo de homens encapuzados que andam pelas ruas da 

cidade durante a quaresma, rezando, cantando e finalizando com a procissão do Fogaréu)10. 

Nesta mesma linha, destaca-se também a religiosidade de matriz africana que apresenta a marca 

da população escrava que ancorou em Sergipe no século XIX, expondo os aspectos culturais 

afrodescendentes notáveis na região, através de práticas religiosas que se ascendem 

significativamente ao longo dos tempos, particularmente com os feitos ritualísticos do Terreiro 

Filhos de Obá11 (Orixá ligado à água), sendo uma tradição do culto de Candomblé, advinda do 

Orixá Obaluaê. Assim, seus acessórios são resguardados no Museu Comunitário Filhos de Obá 

que foi fundado no século XIX e, considerado “monumento histórico pelo Decreto nº 10.010, 

de 04 de novembro de 1988” (LEAL; OLIVEIRA, 2015 apud LIMA, 2016, p.35). 

Cabe destacar ainda a Religião Nagô, de origem africana, trazida à cidade pelo 

negro africano Ti Herculano12, que foi o primeiro Babalorixá (Pai de Santo) no início do século 

XVII, no qual apresenta os Santos Pedras (Orixás da Costa). Deste modo, os praticantes deste 

seguimento não raspam a cabeça e executam as danças sobre o chão batido. Neste ponto, pode-

se salientar que em “Laranjeiras, a Irmandade Santa Bárbara Virgem é reconhecida como a 

única no Brasil que mantém a originalidade e os fundamentos, a exemplo da frente da Casa 

Nagô, liderada atualmente por Bárbara Cristina dos Santos” (SERGIPE, 2010, p.77). Ela é a 

mais jovem “Lôxa” (Mãe de Santo) que se tem conhecimento, “escolhida pelo Santo da Casa, 

que nela vislumbrou todos os requisitos indispensáveis a uma ‘Mestra do Sagrado’” (SERGIPE, 

2010, p.77). Além disso, o Nagô realiza durante o ano alguns festejos onde os mesmos são 

celebrados em meses específicos, sendo que o festejo principal é denominado de Corte do 

Inhame, dedicado ao Pai da Costa, entidade maior no Nagô, “onde é servida a safra nova aos 

Orixás” (SANTOS, 2011). As figuras abaixo apresentam o Museu Comunitário Filhos de Obá 

e a Casa Nagô de Ti Herculano.  

 

 

 

 

                                                           
10  https://infonet.com.br/uncategorized/programacao-da-semana-santa-em-laranjeiras/. Acesso: 20 fev. 2019. 
11http://www.ipatrimonio.org/laranjeiras-terreiro-filhos-de-oba/#!/map=38329&loc=-10.812204000000001,-

37.170925,17. Acesso: 22 fev. 2019. 
12  http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1460/. Acesso: 15 abr. 2019. 
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Figura 2 - Museu Comunitário Filhos de Obá        Figura 3 - Casa Nagô de Ti Herculano 

 

  
 

                Fonte: Juliana de Jesus (2018)                                              Fonte: Ascom/Iphan (2017) 
 

 Vale registrar que estes espaços são uma representação da materialização da 

presença das religiões afro-brasileiras em Laranjeiras, dado que suas manifestações fazem parte 

dos bens culturais imateriais, evidenciando especialmente a herança africana que é marcante 

nesta comunidade, principalmente com a realização de rituais espalhados entre os diversos 

terreiros existentes no município.  

Além destes legados já mencionados, cabe explicitar especificamente que 

Laranjeiras é referência em estudos voltados paro o folclore. Sendo que seus folguedos, em sua 

maioria, são oriundos da cultura e religiosidade portuguesa e africana, estando entre os mais 

marcantes do Brasil, pois, suas manifestações populares que marcam a historicidade local estão 

presentes na memória de seus brincantes e de quem os presenciam. 

Inicialmente, expõe-se a Taieira, que é um bem cultural reconhecido pelo “Estado 

de Sergipe através do Decreto nº 29.558, de 23 de outubro de 2013” (LIMA, 2015, p.2), liderado 

por Bárbara Cristina, sucessora de Maria de Lourdes. Portanto, denomina-se como um grupo 

folclórico de origem africana que tem por objetivo louvar a são Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário, que são os protetores dos negros. Assim, os personagens desta dança são: Lacraias - 

mulheres que seguem as Rainhas; Capacetes - meninos que protegem os Reis; Ministro - 

menino que acompanha os Reis; Patrão - tocador de tambor; Rei - menino coroado; Rainhas - 

mulheres que são coroadas pelo pároco local na Igreja de são Benedito e Nossa senhora do 

Rosário. Os instrumentos usados são o querequexé e o tambor. Em relação à indumentária, 

predominam as cores vermelha e branca remetendo a Santa Bárbara que, na religião Nagô é 
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chamada de Oyá (Iansã) e as fitas coloridas homenageiam os demais orixás africanos13 Nas 

seguintes figuras observa-se a Taieira da cidade laranjeirense.  

Figura 4 - Taieira de Laranjeiras                          Figura 5 - Taieira de Laranjeiras 

  

                  Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                             Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

A dança de São Gonçalo chega ao Brasil com os colonizadores, sendo uma 

manifestação de origem portuguesa, ligada ao catolicismo que homenageia São Gonçalo14, um 

jovem marinheiro da cidade de Amarante que posteriormente se converteu a religião tornando-

se frade. Com isto, há uma versão que expõe que ele tocava violão vestido de mulher no porto 

com as prostitutas, com o intuito de convertê-las. Em Sergipe, esta dança revela-se também no 

povoado Mussuca, em Laranjeiras, onde apresenta sua religiosidade marcada pelo pagamento 

de promessas ao Santo. Então, a imagem do Santo, decorada em um pequeno barco é carregada 

por uma mulher, que na dança é denominada de “mariposa”, destacando igualmente os 

dançadores, com roupas brancas enfeitadas de fitas coloridas, lenços na cabeça e colares. Por 

fim, tem-se o patrão do grupo, que antes era liderado pelo Mestre Sales e, atualmente está sob 

o comando de seu neto Neilton Santana, que tira o canto pelo toque de uma caixa (pequeno 

tambor) e chefia as apresentações, com o auxílio dos tocadores de violões e cavaquinhos. As 

figuras abaixo exibem a dança de São Gonçalo do povoado Mussuca, apresentação realizada 

no encontro cultural de 2019.  

                                                           
13https://tribunadapraiaonline.webnode.com.br/news/a-taieira-de-laranjeiras-bem-cultural-reconhecido-como-

patrimonio-imaterial-/. Acesso: 21 mar. 2019. 
14  https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/sergipe/folclore/conheca/sao-goncalo. Acesso: 22 mar. 2019. 
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Figura 6 - Dança de São Gonçalo/Mussuca    Figura 7 - Dança de São Gonçalo/Mussuca      

  

                   Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                          Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                      

 

Chegança Almirante Tamandaré15 é um folguedo inspirado nas aventuras 

marítimas, em que os tripulantes se vestem como marujos e oficiais da marinha brasileira, com 

predominância dos trajes das cores azul e branco. Assim, este folguedo se apresenta dividido 

em dois grupos, cujo enredo é marcado principalmente pelo conflito religioso e social entre 

Cristãos e Mouros, finalizando com as embaixadas onde os Mouros são derrotados e batizados 

pelos Cristãos. Os personagens de destaque deste rito são: Cristãos (Piloto, Tenente, Capitão, 

Capitão-patrão, General, Padre e Marinheiros) e os Mouros (Rei, Rainha, Embaixadores, 

Princesas e Dama). Além disso, os membros do grupo geralmente usam pandeiros como 

instrumentos predominantes, como também um apito utilizado pelo Piloto ou General para o 

comando das evoluções e mudanças de marchas (atualmente liderado pelo Mestre Zé Rolinha). 

Nas imagens que seguem observa-se o folguedo Chegança Almirante Tamandaré, apresentação 

desenvolvida no 44º encontro cultural de Laranjeiras. 

 

                                                           

15http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/wcm/connect/Museu%20da%20Gente%20Sergipana/inicio/lar

go-da-gente-sergipana/esculturas/cheganca/cheganca. Acesso: 05 mar. 2019.  
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Figura 8 - Chegança Almirante Tamandaré   Figura 9 - Chegança Almirante Tamandaré 

  

                     Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                     Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

O Samba de Pareia, de acordo com Dumas (2016, p.71), é uma manifestação de 

matriz africana, criada por pessoas escravizadas que desenvolveram a “brincadeira” na 

comunidade Mussuca a partir do século XVIII. Entretanto, “não se tem registro da existência 

da mesma em outra localidade” (DUMAS, 2016, p.76). Esta dança é formada por mulheres que 

dançam em pares, por isso a denominação pareia, sapateando utilizando tamancos de madeira 

que marcam o ritmo. Além dos três instrumentos básicos: o tambor, o ganzá e a cuíca, destaca-

se ainda, Dona Nadir que é a Intérprete e líder do grupo.  

Figura 10- D. Nadir da Mussuca            Figura 11 - Samba de Pareia da Mussuca 

                       
            Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                   Fonte: Juliana de Jesus (2019) 
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O Reisado “é uma manifestação em homenagem à história bíblica dos Três Reis 

Magos e o nascimento do Menino Jesus, muito difundida no Brasil pela Igreja Católica” 

(DUMAS, 2016, p.78). Ainda para a mesma autora esta dança difundiu-se no povoado Mussuca 

“com um sincretismo religioso, pois mesmo sendo de descendência católica, sofreu influência 

também do candomblé ou Xangô, como os mussuquenses denominam a religião que 

predominava na comunidade” (DUMAS, 2016, p.78). Contudo, o reisado é formado por dois 

cordões liderados pelo Mateus e a Dona Deusa, também conhecida como Dona do Baile, que 

são os personagens centrais do folguedo. Igualmente, destaca-se ainda a figura do Boi, que é o 

personagem que representa o ápice da Dança. Ademais, os instrumentos que acompanham o 

grupo são violão, sanfona, pandeiro, zabumba, triangulo e ganzá.   

Figura 12 - Reisado do Menino Jesus (de Dona Ana) 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

O Cacumbi16 é um “Folguedo popular que é uma variação de ‘autos’ e ‘bailados’ 

como: Congada, Guerreiro e Reisado, com o objetivo de louvar os padroeiros dos africanos, 

São Benedito e Nossa Senhora do Rosário” (SERGIPE, 2010, p.64). Por sua vez, normalmente 

o grupo dança nos dias de Reis e na procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Seus personagens 

são: o Mestre (anteriormente liderado por Mestre Deca), o Contramestre, os dançadores e 

cantadores. Os componentes desta dança vestem calça branca, camisa amarela e chapéus 

enfeitados com fitas, espelhos e laços. Assim, o mestre (Atualmente liderado por Antônio 

Carlos) e o contramestre usam camisas azuis. Os instrumentos usados na brincadeira são; cuíca, 

pandeiros, reco-reco, caixa e ganzá. Hoje o Cacumbi é o único grupo que criou seu próprio dia 

que é 13 de julho, a data de aniversário do Mestre Deca.  

                                                           
16 http://cacumbilaranjeiras.blogspot.com/. Acesso: 15 mar. 2019. 
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Figura 13 - Cacumbi de Laranjeiras 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

O Samba de Coco17 é uma dança brasileira com influência africana dos quilombos 

e senzalas, com visibilidade também no povoado Mussuca. Este grupo é composto por mulheres 

que batem palmas, pisam forte com tamancos e balançam seus vestidos coloridos e chapéus 

forrados com o mesmo tecido. Deste modo, “os negros cantavam e tocavam durante o ritual de 

quebra do coco para a extração das polpas. A batida do coco dita o ritmo da dança” (SERGIPE, 

2010, p.74). Os instrumentos usados como, a zabumba, e o chocalho, são tocados também pelos 

homens e os cânticos são interpretados pela líder Maria da Conceição.  

Figura 14 - Samba de Coco da Mussuca 

 
Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

                                                           
17 http://usuarioweb.infonet.com.br/~osmario/igc_conteudo.asp?codigo=15570&catalogo=5&inicio=38. Acesso:  

30 abr. 2019. 
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Os Lambe-Sujos e Caboclinhos18 são dois grupos num folguedo que representa a 

rivalidade entre negros e índios brasileiros. De um lado, encontram-se os Lambe-sujos que é 

composto por homens pintados de preto com mel de cabaú e pó xadrez, usando calça, gorro ou 

gorita de flanela vermelha, incluindo também o Rei, a Princesa, a Mãe Suzana, o Pai Juá e os 

Capitães-do-mato. Este grupo utiliza instrumentos como: pandeiros, cuícas, reco-recos e 

atabaques. De outra parte, têm-se os Caboclinhos, pintados de vermelho e com trajes indígenas. 

O enredo retrata a captura da Rainha dos Caboclinhos pelos Lambe-Sujos. Em sequência, 

ocorre o combate em que os caboclinhos derrotam os negros. Assim, para (SANTOS, 2012, 

apud DANTAS, 2013, p.32) “na atualidade, no entanto, o Lambe-Sujo aproxima-se de 

lideranças da religião afro-brasileira e também do catolicismo, pois se coloca sob a proteção de 

ambos, buscando suas bênçãos antes do combate”. Cabe destacar ainda que, esta manifestação 

ocorre anualmente no segundo domingo do mês de outubro, sendo também denominada como 

um Teatro a céu aberto19, liderada pelo Mestre Zé Rolinha.  A seguir, as imagens expõem o 

folguedo Lambe-sujos e Caboclinhos realizado em 2018. 

Figura 15 - Lambe-sujos/Igreja Matriz                 Figura 16 - Pai Juá X Caboclinhos 

 

                

               Fonte: Juliana de Jesus (2018)                                                  Fonte: Juliana de Jesus (2018) 

 

Estas e outras manifestações culturais pertencem à herança mais marcante 

principalmente da raça negra, traduzida nos diversos grupos folclóricos adultos e mirins que 

compõem a cultura da cidade. Seus mestres organizam, executam, repassam saberes e lideram 

os brincantes, sendo que alguns mestres desta localidade estão protegidos pelo Registro dos 

                                                           
18 https://www.visiteobrasil.com.br/nordeste/sergipe/folclore/conheca/lambe-sujo-e-caboclinho. Acesso: 05 abr. 2019.  
19 http://fotografiaufs.blogspot.com/2011/10/lambe-sujos-x-caboclinhos-teatro-ceu.html. Acesso: 07 abr. 2019.  
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Mestres dos Mestres da Cultura, instituídos pela Lei n.º 909/2009 no Município de Laranjeiras. 

Então, os objetivos do Registro são reconhecer, diplomar, valorizar e premiar os mestres e 

grupos da cultura popular; propiciar a efetiva transmissão dos conhecimentos tradicionais; 

identificar, fortalecer e divulgar as manifestações culturais laranjeirenses. Dessa forma, até o 

momento, oito mestres foram oficialmente reconhecidos:  

 

Maria da Conceição de Jesus-Mestra Dona Maria (Samba de coco da Mussuca); Maria 

Nadir Santos-Mestra Nadir (Reisado de Nadir da Mussuca); José Ranulfo Paulo dos 

Santos-Mestre Ranulfo (São Gonçalo da Mussuca); Efigênio Maria da Conceição_- 

Mestre Efigênia (Guerreiro Nova Geração); José Ronaldo Menezes-Mestre Zé 

Rolinha (Chegança Almirante Tamandaré e Lambe-Sujo); José Santana dos Santos-

Mestre Deca (Cacumbi); José Sales dos Santos-Mestres Sales (São Gonçalo da 

Mussuca); e Ademar Lima-Mestre Demar (Escultor). (DUMAS; BRITTO, 2016, 

p.137). 

 

Nota-se que “parte destas danças é resultado do processo de cristianização que veio 

junto com a colonização. No entanto, cada prática social desta, tem sua lógica uma data e uma 

motivação específica de acontecer” (BOMFIM, 2014, p.141). Portanto, algumas destas e de 

outras manifestações folclóricas podem ser observadas também em exposições da Casa do 

Folclore Zé Candunga20, situada na Travessa Coronel de Freitas, como também em datas 

comemorativas durante o ano, a exemplo do Encontro Cultural21 que ocorre anualmente no mês 

de janeiro, evento este que iniciou no dia 28 de maio de 1976 e, atualmente encontra-se em sua 

44ª edição, atraindo estudiosos que participam do Simpósio na Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), ressaltando constantemente a importância e resistência da cultura popular. Porém, a 

infraestrutura desta localidade para o turismo ainda é precária, uma vez que é necessário que o 

IPHN, juntamente com outras autoridades competentes, consiga criar e executar projetos que 

desenvolvam e viabilizem esta cidade tão importante para história de Sergipe, como também a 

concepção e cumprimento de políticas públicas culturais no Estado. Pois, notadamente, o 

turismo, é grande colaborador para a conservação do patrimônio histórico-cultural local.  

Cabe ressaltar ainda, que nem todos os bens mencionados nesta pesquisa são 

registrados ou tombados, entretanto, se faz necessário mencioná-los pelo seu valor histórico, 

social e cultural. Dado que todos fazem parte da memória coletiva da cidade e, 

consequentemente formam o patrimônio cultural da mesma.  

 

                                                           
20 http://istoesergipe.blogspot.com/2015/12/casa-de-folclore-ze-candunga.html.  Acesso: 22 mar. 2019.  
21 http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=917:encontros-

culturais-de-laranjeiras-sergipe&catid=40:letra-e. Acesso: 22 abr. 2019.  
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5 MUSEU AFRO-BRASILEIRO DA CIDADE DE LARANJEIRAS: HISTÓRICO 

No ano de 1976, a cidade de Laranjeiras inaugurou o primeiro Museu Afro-

Brasileiro de Sergipe (MABS)22, oficializado pelo Decreto n° 3.339, pertencente à Secretaria 

de Estado da Cultura (SECULT). Porém, no ano vigente, devido à exclusão do Ministério da 

Cultura, algumas secretarias foram unificadas; com isto, a SECULT passou a pertencer à 

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC)23, sendo a atual 

responsável pelo gerenciamento dos Museus, Bibliotecas Públicas Estaduais e o Arquivo 

Público de Sergipe.  

Logo, o MABS foi instalado em um prédio do século XIX, tombado pelo IPHAN, 

conhecido como Casa Aquiles Ribeiro, situado na Rua José do Prado Franco, n° 70, com 

características arquitetônicas do neoclassicismo, destacando registros do sincretismo religioso 

e da cultura africana na formação do povo brasileiro, por meio de objetos que retratam a 

escravidão e a fase açucareira de Sergipe do século XIX. Cabe sublinhar que esta instituição 

considerada como Museu de História, tem por objetivo pesquisar, preservar e mostrar através 

de suas exposições permanentes e temporárias pontos marcantes da história no período da 

monocultura canavieira. Assim, esta UI é dedicada à herança cultural de matriz africana e suas 

primeiras coleções tem origem no Terreiro OxossiTawamin, localizado em Aracaju, dirigido 

pelo Pai de Santo Lê (Sr. Gilberto da Silva) e, a essa coleção, foram adicionadas as da 

religiosidade Nagô. É um espaço de memória da identidade da população afro que evidencia 

objetos da presença negra em Sergipe, nos campos do trabalho e da religiosidade.  

 

Figura 17 – Museu Afro Brasileiro de Laranjeiras 

 
Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

                                                           
22 http://itabi.infonet.com.br/museusemsergipe/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=10. Acesso: 09 abr. 2019 
23 http://www.agencia.se.gov.br/noticias/educacao/professora-conceicao-vieira-e-empossada-diretora-presidente-da-fundacao-

de-cultura-e-arte-aperipe-de-sergipe. Acesso: 10 abr. 2019 
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5.1 Acervo do Museu Afro 

O acervo do MABS representa a vida dos brancos, a escravidão dos negros e sua 

religiosidade. Portanto, no tópico seguinte será exposta parte do material referente a este 

período histórico brasileiro, no que concerne ao patrimônio cultural e à memória coletiva 

representada por meio de exposições. Como se pode observar nos seguintes quadros e figuras.  

Primeiramente, tem-se a sala voltada para a Economia Açucareira, espaço 

expositivo do engenho, pincipalmente o Massapé (Solo escuro encontrado no Nordeste): 

 

Quadro 1 – Peças referentes à Economia Açucareira 

PEÇA CANGAS DE BOI, Madeira, século XX 

Procedência Doação da Paróquia de São José/Malhador – SE 

PEÇA CACUÁ EM FIBRA DE CIPÓ, século XX 

Procedência Compra do MABS/SECUR 

PEÇA CARRO DE BOI, Madeira, século XX 

Procedência Doação/ Tomar do Geru –SE 

PEÇA GAMELA, Madeira, século, XIX 

Procedência Doação da Paróquia São José/Malhador – SE 

PEÇA ARADO, Ferro, século XIX 

Procedência Doação da Fazenda Varzinhas/Laranjeiras – SE 

PEÇA ARADO PALHADÃO, Instrumento agrícola adotado na cultura 

canavieira, século- XIX 

Procedência Doação, Fazenda Varzinhas /Laranjeiras – SE 

PEÇA MOENDAS DE CANA, DE CAFÉ E DE MANDIOCA 

PEÇA PRENSAS DAS CASAS DE FARINHAS 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Figura 18 – Instrumentos da Produção Açucareira 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 
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Figura 19 – Carro de boi 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

A Segunda sala direciona-se aos Instrumentos de Tortura dos Negros, composta por 

objetos utilizados pelos senhores de engenho para torturar os negros com intuito de mantê-los 

em seu poder.    

 

Quadro 2 – Peças referentes aos Instrumentos de Tortura dos Negros 

 

PEÇA PALMATÓRIA, Madeira, século XIX 

Procedência Doação da Senhora Lindnalva/ Laranjeiras –SE 

PEÇA CHICOTE, Madeira e Couro, século XX 

Procedência Doação do Sr. Amintas/Laranjeiras- SE 

PEÇA TORNOZELEIRA, Ferro, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/ Malhador – SE 

PEÇA CORRENTE, Ferro, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/Malhador – SE 

PEÇA GARGALHEIRA, Ferro, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/ Malhador – SE 

PEÇA TRONCO DE PÉS OU PESCOÇO, Madeira e Metal, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/ Malhador – SE 

PEÇA ALGEMA (ANJINHO), Ferro, século XX, Réplica 

Procedência Compra do Artesão Sr. Jorge (Irmão Coveiro) / Aracaju 

PEÇA MORDAÇA, Ferro, século XX, Réplica 

Procedência Compra do Artesão Sr. Jorge (Irmão Coveiro) /Aracaju 

PEÇA FOTOGRAFIAS DO FILME CHICO REI, filme que conta a história 

do primeiro homem negro proprietário de terra no Brasil. 

Procedência Doação do Sr. Severo D’Acelino/ Cidade: Aracaju 

PEÇA TRONCOS, BOLA-DE-FERRO, CHIBATAS E QUADROS QUE 

RETRATAM A ESCRAVIDÃO 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 20 – Instrumentos de Tortura dos Negros 

 

  Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

     

Figura 21 – Tronco de pés ou pescoço 

 

   Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

Na Terceira sala encontram-se expostos mobiliário e utensílios domésticos de uso 

da Casa Grande:  

Quadro 3 – Peças referentes ao mobiliário e utensílios domésticos 

PEÇA SOFÁ, CADEIRA E MESA DE CENTRO, Madeira e Palhinha, estilo 

Austríaco, século XX 

Procedência Compra da prefeitura M. de Laranjeiras. Pertencente a Fazenda Massapé/ 

Riachuelo – SE 

PEÇA CADEIRA DE ARRUAR. Madeira e Tecido, século XIX.  

Procedência Transferência do Museu Histórico de Sergipe. Pertenceu à Prof.ª Possidônia 

Maria de Santana Cruz Bragança/ Laranjeira- SE 
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PEÇA CAMA, Madeira e Lastro em palhinha estilo império (TIPO 

MARQUESA), século XIX. 

Procedência Doação do Prof.ª Jorge Luiz Santos. 

PEÇA ALMOFADAS. Bordados em ponto cruz e crochê, século XXI 

Procedência Doação da Sra. Rute Modesto 

PEÇA BAÚ/MALA. Madeira, século XIX 

Procedência Doação/Laranjeiras – SE 

PEÇA Cadeira de madeira do século XX 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

Figura 22 – Mobiliário da Casa Grande 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

Na quarta sala expõem-se os objetos utilizados nos trabalhos diários na cozinha da 

Casa Grande.  

Quadro 4 – Peças referentes à cozinha da Casa Grande  

PEÇA TACHOS, Metal, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Acervo do Sr. José Augusto Garcez/ Malhador - SE 

PEÇA TREMPE, Ferro, século XX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/Malhador – SE 

PEÇA TACHOS, Bronze, século XIX 

Procedência Compra do acervo do Sr. José Augusto Garcez/ Malhador – SE 

PEÇA PANELA, Barro, século XX 

Procedência Compra da Secretaria de Educação e Cultura/Aracaju 

PEÇA PILÃO, Madeira, século XX 

Procedência Doação da Fazenda Pilar/Laranjeiras – SE 

PEÇA MOEDOR DE GRÃO DE CAFÉ, ferro, sec. XIX 
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Procedência Doação da Fundação A.F. & CIA/São Paulo 

PEÇA APARADOR, Madeira, século XIX 

Procedência Doação/Laranjeiras – SE 

PEÇA FRIGIDEIRA OVAL, Ferro e Ágata, século XIX 

Procedência Doação da Senhora Maria Julia/ Riachuelo – SE 

PEÇA Mesa, cadeiras, peças em louça, canecas, potes, panelas de barro, 

chaleira de ferro, candeeiro, lamparinas, ferro de passar, roupa da 

mucama, etc. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

Figura 23 – Objetos da cozinha da Casa Grande 

 

 
 

 Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

 

Figura 24 - Objetos da cozinha da Casa Grande 
 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 
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Já no pavimento superior, encontram-se as salas direcionadas ao universo religioso 

Afro-brasileiro presente na comunidade, tanto pelo Terreiro Filhos de Obá quanto pelo Nagô.  

 Sala referente aos elementos representativos da Religião Nagô  

  

 

    Quadro 5 - Peças referentes à Religião Nagô 

 

PEÇA OTÁS (ASSENTAMENTOS DOS ORIXÁS) que pertence ao 

Babalorixá Luiz Tavares da Silva – Italaxê (IN MEMORIAM) 

Procedência Doação do Terreiro Filhos de Obá/ Laranjeiras- SE 

PEÇA QUADRO - Primeira Lôxa do Nagô- Ubelinda Araújo- Terreiro Santa 

Bárbara Virgem 

PEÇA QUADRO - Segunda Lôxa do Nagô- Maria de Lourdes Santos- Terreiro 

Santa Bárbara Virgem 

PEÇA QUADRO - Terceira Lôxa do Nagô- Bárbara Cristina dos Santos (atual) 

Terreiro Santa Bárbara Virgem 

PEÇA Instrumentos, adereços da religião e indumentárias do Babalorixá e da 

Lôxa 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

Figura 25 – Elementos representativos da Religião Nagô 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

 Sala referente aos elementos representativos dos Orixás do Candomblé 

Quadro 6 - Peças referentes aos Orixás  

NANÃ OXALÁ 

DOMÍNIOS: Vida e Morte, Saúde e 

Maternidade 

ELEMENTOS: Terra, Água e Lodo. 

DOMÍNIOS: Poder procriador masculino, 

Criação e Virtude e Morte 

ELEMENTOS: Atmosfera e Céu 
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SAUDAÇÕES: Salubá 

DIA: terça-feira 

CORES: Anil, Branco e Roxo 

ACERVO: Manequim 

INDUMENTÁRIA- Doação do Grupo Um 

Quê de negritude 

SÍMBOLO: Opaxoró 

SAUDAÇÃO: Epa Bàbá! 

DIA: sexta-feira 

COR: branco leitoso 

ACERVO: manequim - Compra 

Indumentária- doação de Fernando Aguiar 

OGUM OSSANHA/OSSAIN 

DOMÍNIOS: Guerra, Conquista, metalurgia 

ELEMENTOS: Floresta, estrada, terra e fogo 

SÍMBOLO: Espada, faca, ferramentas 

fundida à ferro 

SAUDAÇÃO: Ògúnieé! 

DIA: terça-feira 

COR: Azul escuro (Vermelho e verde em 

algumas qualidades 

ACERVO: manequim - compra 

Indumentária- Compra do terreiro 

OxossiTawamin 

DOMÍNIOS: Medicina e Liturgia através das 

folhas 

ELEMENTOS: Floresta e plantas selvagens 

(Terra) 

SÍMBOLO: Haste ladeada por sete lanças 

com um pássaro topo (Árvore estilizada) 

SAUDAÇÃO: Ewé Ó! 

DIA: quinta-feira 

COR: verde e branco 

ACERVO: manequim - compra 

Indumentária- Compra do terreiro 

OxossiTawamin 

OXÓSSI OXUMARÉ 

DOMÍNIOS: Caça agricultura, alimentação e 

fartura 

ELEMENTOS: terra, floresta, campos 

cultiváveis 

SÍMBOLO: Ofã (arco), Damatá (flexa) e 

Erukerê 

SAUDAÇÃO: ÒkéAró 

DIA: quinta-feira 

COR: verde 

ACERVO: manequim-doação 

Indumentária- Doação de Zé do Obacossó 

DOMÍNIOS: riqueza, vida longa, Senhor de 

todos os ciclos estação do ano, do movimento 

de rotação e translação da terra.  

ELEMENTOS: céu e terra 

SÍMBOLO: serpente, Arco-íris  

SAUDAÇÃO: A RunBoboi! 

DIA: terça-feira e quinta-feira 

COR: todas as cores 

ACERVO: manequim - Compra 

Indumentária- Compra do terreiro 

OxossiTawamin 

XANGÔ YANSÃ 

DOMÍNIOS: Justiça e poder 

ELEMENTOS: fogo, trovões, montanhas 

rochosas 

SÍMBOLO: Oxés (dois machados) 

SAUDAÇÃO: KawóKabiesilé! 

DIA: quinta-feira 

COR: vermelho (ou marrom) e Branco 

ACERVO: manequim-compra 

Indumentária- Doação do Grupo Um Quê de 

Negritude 

DOMÍNIOS: tempestades, ventanias, raios, 

morte 

ELEMENTOS: Ar em movimento, qualquer 

tipo de vento, fogo 

SÍMBOLO: espada e Eruxin 

SAUDAÇÃO: Epahei! 

DIA: quinta-feira 

COR: vermelho (marrom e rosa em algumas 

qualidades) 

ACERVO: manequim 

Indumentária- Doação do Grupo Um Quê de 

Negritude 

OXUM YEMANJÁ 

DOMÍNIOS: amor, riqueza, fecundidade, 

gestação 

ELEMENTOS: águas doces (rios, 

cachoeiras, nascentes e lagos) 

SÍMBOLO: leque com espelhos (abebé) 

DOMÍNIOS: maternidade (educação) saúde 

mental e psicologica 

ELEMENTOS: águas doces que correm o 

mar 

SÍMBOLO: Abebé prateado 
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SAUDAÇÃO: ÒóréYéyé ó! 

DIA: sábado 

COR: amarelo-ouro 

ACERVO: manquim 

Indumentária- Doação do Grupo Um Quê de 

Negritude 

SAUDAÇÃO: Erù-Iyá, Odó-Iyá 

DIA: sábado 

COR: branco, prateado, azul e rosa 

ACERVO: manequim 

Indumentária- Doação do Grupo Um Quê de 

Negritude 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Figura 26 – Sala dos Orixás 

 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

 

Figura 27 – Sala dos Orixás 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 
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No Corredor das Personalidades, localiza-se a exposição temporária A face das 

Mulheres Negras de Laranjeiras: exposição fotográfica que apresenta a força das mulheres 

negras da comunidade, como: D. Maria (Samba de Coco da Mussuca), D. Marieta (Filhos de 

Obá), Umbelina Araújo, Zizinha Guimarães (professora-pianista e compositora-1872-1964), D. 

Nadir (Samba de Pareia da Mussuca), Marizete (vereadora da Mussuca), Maria do Espírito 

Santo, Bárbara Cristina, Maria Luiza Ribeiro, Maria Adelaide Ribeiro, Verônica Consuelo. 

 

Figura 28 – Exposição: A face das Mulheres Negras de Laranjeiras 

 

 

Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

O museu também possui uma sala destinada às exposições temporárias, em que 

muitas destas exibem as Manifestações Folclóricas e Populares que fazem parte da memória 

coletiva da comunidade, montadas geralmente no mês de agosto24, como também exposições e 

intervenções sobre diversos temas, realizadas por pessoas da comunidade e por alunos da UFS. 

Como é o caso da atual: E se esse corpo fosse meu? Violências cotidianas contra as mulheres.  

Figura 29-Exposição: E se esse corpo fosse meu?  Figura 30- Exposição: E se esse corpo fosse meu?  

  
                    Fonte: Juliana de Jesus (2019)                                      Fonte: Juliana de Jesus (2019) 

                                                           
24 O dia do Folclore é celebrado internacionalmente no dia 22 de agosto. 
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5.2 Salvaguarda e disseminação da informação do MABS 

Os objetos da Monocultura Açucareira e Cultura Afro-Brasileira que constituem o 

acervo do MABS são adquiridos normalmente através de Compra, feita após o processo de 

seleção e aprovação do orçamento adquirido pela instituição museal; Doação, que é o 

procedimento em que as obras são doadas ao museu e são aceitas mediante seleção, verificando 

o estado de conservação da obra e sua pertinência à área de interesse da coordenadoria da UI. 

Cabe destacar também que o registro dos materiais do acervo desta instituição não é atualizado 

com frequência.  

Segundo a responsável do local, o MABS é um espaço museal que não possui um 

plano museológico, pois, o plano que existe é cópia de outra região que não está de acordo com 

a realidade desta UI.  Assim, para desenvolver o processo de musealização de seus itens é feito 

uma avaliação do valor histórico do objeto, além de associá-lo a tipologia do Espaço Museal. 

Logo, a organização e disseminação da informação são desenvolvidas através das histórias do 

próprio acervo e de pesquisas. Dessa forma, as informações adquiridas são exibidas por meio 

de etiquetas expostas nas peças do acervo.     

Ainda de acordo com a diretora da UI, em relação à Educação Patrimonial, o MABS 

realiza ações educativas com crianças, adolescentes e idosos, utilizando registros fotográficos, 

vestuários e instrumentos das manifestações folclóricas local, além de convidar os mestres para 

que, desta forma, a instituição esteja tecnicamente cumprindo um dos seus conceitos no âmbito 

do ensino. De tal modo, tais ações estão presentes em todos os eventos, nas datas 

comemorativas, estando inclusas em todos os projetos, através de parcerias com a Fundação de 

Cultura e Arte Aperipê (FUNCAP), Prefeitura Municipal de Laranjeiras e Universidade Federal 

de Sergipe, sendo também uma forma de salvaguardar e disseminar o patrimônio e a memória 

da localidade. 

Diante do exposto, compreende-se que é fundamental reconhecer a importância do 

MABS, principalmente por estar inserido numa comunidade de influência africana, como 

também por ser um museu responsável pela proteção de parte significativa da história afro-

brasileira no Estado.  
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6 METODOLOGIA 

A pesquisa representa um conjunto de ações e de procedimentos planejados na 

elaboração do projeto científico, com o intuito de produzir novos conhecimentos através das 

literaturas existentes. Em complemento a esta questão, Rampazzo e Corrêa (2008, p.18) 

declaram que “[...] a pesquisa é a busca constante, busca ontológica de saber mais, saber melhor, 

saber como, saber quando, e saber o já sabido, na construção de um conhecimento novo”. Visto 

isto, a pesquisa científica pode ser caracterizada como uma sequência de procedimentos para a 

descoberta de um conhecimento específico. Assim, para alcançar êxito na pesquisa é 

fundamental que esta disponha de métodos eficazes para sua realização. Segundo Lakatos e 

Marconi (1992, apud RAMPAZZO e CORRÊA, 2008, p.44) “método é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar um 

objetivo previamente definido”. Portanto, para melhor desenvolvimento deste estudo foram 

aplicados os métodos exploratórios e os descritivos, pois a pesquisa exploratória é o passo 

inicial de todo trabalho científico. Esta forma de pesquisa tem como principal finalidade 

promover a determinação de um tema de trabalho, definir os objetivos ou estabelecer as 

hipóteses de uma pesquisa, podendo também encontrar um novo modelo de abordagem para o 

trabalho pretendido. Para a pesquisa exploratória foram utilizados artigos, teses, dissertações, 

livros disponíveis em meios eletrônicos e bibliotecas. Já com a utilização do método descritivo 

pretendeu-se observar, identificar, registrar e analisar os dados e conteúdos encontrados ao 

longo do trabalho para melhor entender as diversas formas de aplicação e desenvolvimentos 

dos treinamentos aplicados na instituição. Gil (2008, p.28) expõe que: 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as 

mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos etc.  

 

Em relação à forma de abordagem, caracteriza-se como qualitativa. Contudo, é 

válido perceber que este tipo de pesquisa não tem preocupação com a exibição numérica, e sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, organização e etc. Sobre isso 

Minayo (2012, p.21) afirma que:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus semelhantes. 
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Foi necessário ainda, fazer uma pesquisa bibliográfica para obter referencial 

teórico, dando assim, credibilidade ao que se pretendeu explorar, sendo que esta forma de 

consulta é obrigatória em qualquer tipo de estudo. De acordo com Gil (2010, p.30) esse formato 

de pesquisa visa “permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muitos mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Sobre esta questão, o mesmo autor 

ainda ressalta que: 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, 

revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude 

da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir 

outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material 

disponibilizado pela Internet. (GIL, 2010, p.29). 

 

Visto isto, para atingir o primeiro objetivo específico, que consistiu em apresentar 

a cidade de Laranjeiras, explicitando seu patrimônio cultural e sua importância na formação da 

identidade social, foi desenvolvida uma pesquisa documental e bibliográfica com a finalidade 

de adquirir informações referentes à cidade e os patrimônios material e imaterial da mesma.  O 

segundo e terceiro objetivos específicos foram, respectivamente, evidenciar os materiais 

representativos do patrimônio cultural, da memória coletiva da cidade e sua proteção no Museu 

Afro, como também identificar como é desenvolvida a Gestão da Informação (GI) que consiste 

no ciclo de atividades que envolvem a aquisição, organização e disseminação da informação 

por meio de processos existentes na CI. Para isso, foi efetuada uma entrevista estruturada, 

direcionada a museóloga e diretora do MABS, como técnica para a coleta dos dados, que 

segundo D’Espíndula e França (2016, p. 496) esta prática “é um processo de interação entre 

pessoas e, portanto, sujeita à ética dos relacionamentos humanos”. Para as mesmas autoras, ao 

aplicar este procedimento, o pesquisador deverá adquirir a permissão do entrevistado e 

assegurar “seu direito não só ao anonimato, acesso a análise, como ainda ser aberta a 

possibilidade de ele também fazer as perguntas que desejar”. Então, para obter um desempenho 

considerável no desenvolvimento da entrevista foi elaborado previamente um formulário, que 

em com concordância com Rampazzo (2008, p.100) “são roteiros de perguntas enunciadas pelo 

entrevistador e preenchidas por ele com as respostas do pesquisado”. Além disso, para melhor 

enriquecimento da pesquisa foi também utilizada à técnica da observação como instrumento 

para alcançar detalhes importantes que possibilitou complementar os outros meios de conseguir 

informações. Desse modo, a escolha destas formas de adquirir os dados visou principalmente à 

exposição dos resultados de forma compreensível com questões relacionadas às aquisições, 
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acervo, atividades, exposições, entre outros pontos direcionados para formação, organização, 

disseminação e contribuição do Museu Afro para a memória coletiva da cidade de Laranjeiras.  

Contudo, inseriu-se ainda nesta pesquisa a Análise do Discurso (AD), que “é uma 

vertente da linguística que se ocupa em estudar o discurso e como tal, evidencia a relação entre 

língua, discurso e ideologia” (SILVA; ARAÚJO, 2017, p.18). Com isto, pretendeu-se examinar 

de forma categórica os elementos obtidos para a construção textual do presente estudo, 

flexibilizando a análise das informações. Assim, na “AD não é necessário analisar tudo que 

aparece na entrevista, pois se trata de uma análise vertical e não horizontal. O importante é 

captar a marca lingüística e relacioná-la ao contexto sócio-histórico” (CATALINA; 

CAREGNAT; MUTTI, 2006, p.682). 

Por sua vez, a “AD não vai trabalhar com a forma e o conteúdo, mas irá buscar os 

efeitos de sentido que se pode apreender mediante interpretação” (CATALINA; CAREGNAT; 

MUTTI, 2006, p.682). Deste modo, foi possível fazer uma conexão entre o texto e as 

informações referentes à UI pesquisada, sobretudo, em relação às questões respondidas pela 

responsável da instituição informacional, buscando, portanto, destacar e analisar os resultados 

obtidos ao longo do trabalho.  

Isto posto, tornou-se primordial o cumprimento de todas estas etapas para que o 

objetivo geral do estudo pudesse ser alcançado com êxito e coerentemente de acordo com as 

normas científicas propostas pela instituição de ensino vigente.  
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7 RESULTADOS DA PESQUISA   

No decorrer desta pesquisa observou-se que o conceito de patrimônio cultural e da 

memória coletiva evoluiu significativamente ao longo dos tempos e que ambos são 

naturalmente formadores da identidade social do indivíduo. Deste modo, esta herança cultural 

encontra-se dispersa em diversas cidades do país, sobretudo, nas cidades históricas, como é o 

caso de Laranjeiras, que naturalmente é possuidora de diversos bens culturais tangíveis e 

intangíveis que compõem seu patrimônio e a memória coletiva de sua comunidade. Logo, o 

primeiro objetivo específico deste estudo pretendeu apresentar esta cidade, explicitando seu 

patrimônio cultural e sua importância na formação da identidade social, ocorreu por meio de 

uma pesquisa documental e bibliográfica, possibilitando adquirir informações referentes à 

cidade e de seu patrimônio cultural, onde observou que maioria dos bens materiais, como o 

conjunto arquitetônico e paisagístico, igrejas, casarios, entre outros bens, são patrimonializados 

e ou registrados, por Lei, Decreto ou por outro meio específico. Por outro lado, porém, têm-se 

os imateriais, que em sua maioria não possui um registro legal de reconhecimento, como a 

exemplo dos grupos folclóricos como: Chegança Almirante Tamandaré, Dança de São Gonçalo, 

Samba de Pareia, Reisado, Cacumbi, Samba de Coco, Lambe-Sujos e Caboclinhos, entre outros 

que não foram mencionados neste estudo, ao contrário de alguns mestres dos folguedos, tanto 

da cidade quanto da Mussuca, que são protegidos pelo Registro dos Mestres dos Mestres da 

Cultura, instituídos pela Lei n.º 909/2009. De certa forma, observou-se que maioria dos grupos 

folclóricos é protegida, especialmente, pelos membros dos grupos que transmitem seus sabres 

para que as próximas gerações possam dar continuidade a este seguimento da cultura popular, 

não possuindo então um documento de legalização. Nesse contexto, em razão deste município 

ser formado em sua maioria por afrodescendentes, foi que se instalou o Museu Afro-Brasileiro 

de Sergipe, com o intuito de salvaguardar e disseminar a herança cultural de matriz africana e 

o período da monocultura canavieira neste Estado. 

Portanto, devido o MABS dispor de um profissional formado na área de CI e 

também por exibir exposições que aguçam a história sociocultural dos afrodescendentes desta 

comunidade, foi escolhido este lugar de memória para o presente estudo. Por consequência, o 

segundo e terceiro objetivos específicos foram, respectivamente, evidenciar os materiais 

representativos do patrimônio cultural, da memória coletiva da cidade e sua proteção no Museu 

Afro, como também, identificar como é desenvolvida a GI nesta UI. Em tal caso, o método de 

obtenção dos dados ocorreu mediante a realização de uma entrevista com a museóloga da 

Unidade, na qual foi possível solucionar questões relacionadas às aquisições, acervo, 
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atividades, exposições, entre outros pontos direcionados para formação, organização, 

disseminação e contribuição do Museu Afro para a memória coletiva da cidade.  

Assim, observou-se que o MABS é a única UI pública do município que possui um 

profissional formado em CI, no caso, uma museóloga. Então, através da entrevista foi 

descoberto como são salvaguardados os materiais disponibilizados no acervo da instituição, 

sendo possível também observar e registrar por meio de imagens o espaço museal, extraindo 

detalhes essenciais que possibilitaram obter informações dos objetos referentes à descrição, 

procedência, etc. Com isto, constatou que parte significativa deste material é adquirida por 

doação de diversas cidades sergipanas; a segunda forma de aquisição mais comum se faz 

mediante a compra.  

A respeito do MABS, serão pontuadas algumas questões pertinentes no decurso da 

entrevista com a museóloga do local. Uma das indagações foi sobre quais itens são 

predominantes no acervo; sobre isso, a museóloga respondeu que são principalmente os 

relacionados à Monocultura Açucareira e Cultura Afro-Brasileira. 

Em relação à frequência de atualização do registro dos materiais do MABS, a 

responsável ressaltou que não são atualizados com frequência. 

Já ao ser interrogada se a UI possui um plano museológico e se este é seguido, a 

museóloga explicitou que Não, o plano que existe é cópia de outra região que não está de 

acordo com a nossa realidade. 

Na questão sobre como é desenvolvido o processo de Musealização, a mesma expôs 

que é realizada uma avaliação do valor histórico do objeto, além de associá-lo a tipologia do 

espaço Museal.  

Sobre como é desenvolvida a organização e disseminação da informação, a 

museóloga respondeu que se faz através das histórias do próprio acervo e de pesquisas.  

Quanto a organização do patrimônio intangível representativo da comunidade, foi 

respondido que o museu desenvolve ações educativas com crianças, adolescentes e idosos, 

utilizando registros fotográficos, vestuários e instrumentos das manifestações folclóricas do 

local, além de convidar os mestres, para que desta forma a instituição esteja tecnicamente 

cumprindo um dos seus conceitos no âmbito do ensino.  

Com relação à questão de como são salvaguardadas as manifestações folclóricas e 

se há exposições voltadas para este fim, se são permanentes ou temporárias, a museóloga 

declarou que Sim, existem exposições temporárias que geralmente são montadas no mês de 

agosto.  
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O museu tem por princípio servir à sociedade. Dessa forma, foi questionado como 

é desenvolvida a relação do museu com a comunidade, na qual, a diretora relatou que existe um 

discurso que a comunidade laranjeirense não se sente representada no MABS, em virtude disso, 

procuramos trabalhar nas exposições e em outros eventos somente temáticas da cidade, já que 

a exposição de longa duração aborda temas encontrados em outras regiões no período da 

escravidão; então nos eventos e nas exposições de curta duração abordamos temas da cultura 

local, trabalhando principalmente com estudantes do ensino público. 

 Assim, ao ser questionada se atualmente existe algum programa educativo e 

cultural no museu, a mesma informou que o MABS em todos os eventos e nas datas 

comemorativas, tem como principal preocupação as Ações Educativas, sendo que estas estão 

inclusas em todos os projetos.  

Do mesmo modo, desta vez, como uma opinião de natureza pessoal, foi questionado 

se a UI representa a memória coletiva da cidade, onde a diretora respondeu que Não, 

infelizmente ainda não temos esta capacidade.  

Além das questões supracitadas, pontuou-se também quais outras colocações a 

museóloga julga serem relevantes sobre esta UI, e assim, a mesma explicitou que o Museu Afro 

embora tenha surgido na década de 70, ainda enfrenta alguns problemas para se adequar as 

realidades apresentadas pela Museologia e Ciência da Informação.  

Por último, foi questionado, quais são as principais dificuldades e desafios que esta 

unidade enfrenta na atualidade, na qual a profissional respondeu que, Além dos problemas 

financeiros, temos dificuldades com a Documentação Museológica e dificuldades de manter 

um núcleo de pesquisas em virtude de não termos na casa funcionários fixos, dependemos de 

estagiários, ou seja, o Museu não tem uma equipe.  

Após as etapas deste estudo, observou-se que Laranjeiras é um município detentor 

de um patrimônio cultural significativo para o estado sergipano, dividido em bens culturais 

materiais e imateriais. Logo, a partir dos resultados obtidos na entrevista com a museóloga e da 

visita à instituição, identificou-se que os materiais dispostos nas exposições permanentes do 

MABS são voltados especialmente para a monocultura açucareira e a religiosidade de matriz 

africana, não incluindo os grupos folclóricos que são bens imateriais que representam a cultura 

popular proveniente dos negros que foram escravizados nestas terras no século XIX. De tal 

modo, com base na entrevista, percebeu-se que o processo de musealização dos itens é 

desenvolvido de forma sintética, uma vez que o museu não dispõe de políticas referentes para 

este e outros procedimentos.  



63 

 

Contudo, descobriu-se que os bens culturais do MABS não representam de forma 

abrangente o patrimônio cultural e a memória coletiva da cidade devido às dificuldades com a 

documentação museológica e aos problemas financeiros que prejudicam o desempenho na 

gestão do espaço, não possuindo recursos para obter uma equipe fixa para seu funcionamento, 

dependendo regularmente de alunos das escolas públicas do município para preencher o quadro 

de colaboradores.  

Por fim, o objetivo geral desta pesquisa que constituiu em descobrir como este 

patrimônio é salvaguardado pelo Museu Afro, foi concluído, posto que, ao observar o MABS, 

e descobrir como se realiza a salvaguarda de determinados bens culturais, notou-se que o 

mesmo representa parte da história social e religiosa da comunidade, não incluindo os diversos 

bens culturais provenientes da herança cultural afrodescendente.  

 

7.1 Análise dos resultados  

A partir do método de análise do discurso, foi possível efetuar a interpretação das 

informações referentes a entrevista e examinar determinadas questões capazes de responder aos 

objetivos deste estudo. À vista disso, diante dos resultados obtidos, observou-se que o MABS 

não representa plenamente a historicidade no âmbito cultural dos afrodescendentes, enfatiza 

principalmente, a soberania dos brancos ao expor utensílios da casa grande e instrumentos da 

atividade açucareira. Assim, ao direcionar-se para os negros a UI destaca particularmente os 

objetos utilizados para torturar os imigrantes africanos e sua religiosidade. 

 Como foi apresentado no capítulo quatro, a cidade é repleta de manifestações 

folclóricas, porém, o MABS não tem uma exposição permanente que retrata tais expressões, 

que em sua maioria, são procedentes da raça negra. Dessa forma, visto que as danças folclóricas 

são também de origem africana, seria pertinente que o museu destinasse um espaço para que 

estas tradições integrassem o rol de exposições permanentes da UI, não ficando somente em 

exibições temporárias no mês do folclore. Pois, consequentemente, esta ação também seria uma 

forma de salvaguardar a cultura popular dos laranjeirenses, podendo então estar devidamente 

registrada. Contudo, devido este espaço de memória não dispor de exposições permanentes 

referentes a este seguimento cultural, possivelmente esta função permaneça atualmente sob a 

responsabilidade da Casa do Folclore Zé Candunga, que expõe diversas peças representativas 

dos folguedos existentes no município.  

 Ao ser questionada sobre os itens predominantes no acervo, a museóloga do espaço 

relatou que são da Monocultura Açucareira e Cultura Afro-Brasileira, porém, ao se reportar a 

historicidade cultural dos negros, o MABS destaca principalmente os símbolos da religiosidade 
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afro-brasileira, a exemplo do Nagô e dos Orixás do Candomblé, portanto, a ideia abrangente de 

Cultura não se aplica ainda ao MABS, dado que a cultura popular advinda dos negros não 

encontra-se permanente no acervo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Como foi relatado no terceiro capítulo, os lugares da memória têm por objetivo 

principal gerir de forma satisfatória e de acordo com sua realidade o patrimônio cultural da 

comunidade em que estão inseridos, pois, de acordo com (ARAÚJO, 2010, p.177) “Bibliotecas, 

arquivos e museus são instituições cuja origem se confunde com a própria ideia de cultura”, o 

mesmo ainda pontua que “desde as sociedades da Antiguidade, existe a preocupação com a 

preservação e transmissão das experiências e conhecimentos acumulados, implicando algum 

tipo de inscrição material destas experiências e conhecimentos”. Todavia, para que a gestão 

ocorra de forma eficaz nestes espaços, é primordial que os mesmos disponham de recursos 

materiais e financeiros que facilitem sua gestão; como também de políticas voltadas à realidade 

de cada instituição, pois, retomando a colocação de (ICOM, 2010, p.20), expondo que em “cada 

museu a autoridade de tutela deve adotar e tornar público um documento relativo à política de 

aquisição, proteção e utilização de acervos”, uma vez que esta política também deve esclarecer 

a situação dos objetos que não serão catalogados, preservados ou expostos.  

 Deste modo, notou-se que o MABS não dispõe de recursos financeiros suficientes, 

tampouco de políticas próprias, dificultando então as práticas museológicas da instituição, 

como a exemplo da atualização do registro de seus materiais, que de acordo com a diretora não 

são atualizados com frequência, e que os bens imateriais não entram neste documento, uma vez 

que estes não fazem parte das exposições permanentes e sim das temporárias, não estando 

inclusos no Livro de Registro e, consequentemente, não podendo serem inventariados.  

Logo, além das parcerias com FUNCAP, UFS e a prefeitura municipal, o MABS 

poderia juntamente com estes órgãos públicos buscar outras alianças que possam contribuir 

para um melhor desenvolvimento estrutural da UI, criando projetos que possam conseguir 

fundos, inicialmente para a composição do quadro de funcionários, que segundo a diretora, uma 

das dificuldades da unidade é a falta de uma equipe fixa que possa contribuir para o 

aprimoramento da GI nesta unidade. Desta maneira, retomando neste ponto as palavras do 

(ICOM, 2010, p.15)  expondo que “todos os responsáveis pela orientação e a supervisão dos 

museus têm como primeira obrigação proteger e promover este patrimônio, assim como prover 

os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para este fim”, pois, desta forma, estes 

colaboradores poderão criar com propriedade, políticas direcionadas aos acervos e um plano 

museológico que esteja de acordo com a essência do museu, dado que, segundo a museóloga 

do espaço o plano existente na instituição é cópia de outra região, estando fora da realidade do 
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MABS. Nesta perspectiva, entende-se que a falta de políticas direcionadas ao acervo e de um 

plano museológico próprio dificultam a realização das atividades com a documentação 

museológica, processamento técnico e a disseminação da informação; etapas estas, que fazem 

parte do processo de Musealização. Nesta vertente, o (IBRAM, 2016, p.2) aponta que o “Plano 

Museológico é o principal instrumento para a compreensão das funções dos museus [...] permite 

que a instituição utilize todo o seu potencial para realizar seu trabalho e alcançar seus objetivos 

da forma mais eficaz”. Sendo que, a criação de tal plano contribuirá para o aperfeiçoamento das 

práticas supracitadas, como também para uma melhor avaliação do histórico e descrição do 

objeto, das histórias do próprio acervo e do desenvolvimento das ações educativas, na qual são 

trabalhadas as manifestações folclóricas do MABS. 

 Como frisou a diretora do museu, o espaço não tem a capacidade de representar 

por completo a memória coletiva da comunidade, pois, para que isso ocorra, é primordial que 

a instituição disponha de recursos financeiros suficientes para que as dificuldades supracitadas 

sejam cessadas. Porque, dessa maneira, a unidade poderá encontrar-se mais próxima da 

representatividade da cultura popular da comunidade, incluindo igualmente a vida sociocultural 

dos afrodescendentes da localidade, podendo, portanto, ser mais precisa na salvaguarda dos 

bens culturais tangíveis e intangíveis, como se mostra disposto no título deste estudo: Museu 

Afro: instrumento de salvaguarda do patrimônio cultural da cidade de Laranjeiras/SE. Não 

obstante, segundo a museóloga do espaço, infelizmente o MABS ainda não tem a capacidade 

de proteger a memória coletiva local, por efeito disso, se criou o discurso de que a comunidade 

não se sente representada no Museu. 

 Diante disto, com a aplicação de recursos próprios, a UI conseguirá trabalhar com 

mais efetividade, enriquecer também suas ações educativas, ampliar as exposições 

permanentes, propagar o número de exposições temporárias e aprimorar o processo 

museológico, uma vez que estas formas de expor são também uma maneira de proteção. Pois, 

Laranjeiras, por ser possuidora de um número significativo de manifestações folclóricas 

provenientes também dos afrodescendentes, necessita certamente que o lugar de memória que 

leva em sua terminologia o título de Museu Afro-Brasileiro seja um instrumento predominante 

da salvaguarda do patrimônio cultural de seu povo, que, como expressa Desvallées e Mairesse 

(2013, p.64), a expressão museu “tanto pode designar a instituição ou o lugar geralmente 

concebido para realizar a seleção, o estudo e a apresentação de testemunhos materiais e 

imateriais do Homem e do seu meio”. 

Ademais, certificou-se que o MABS ainda não possui a capacidade de representar 

completamente o patrimônio cultual e a memória coletiva da cidade, visto que, suas práticas 
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museológicas ainda encontram-se distantes da realidade proposta pela Museologia e Ciência da 

Informação no que se refere, sobretudo, aos recursos utilizados na gestão da informação.   

Sabe-se que no Brasil, existem dificuldades também constantes em bibliotecas, 

arquivos, centros de documentação, dentre outros espaços responsáveis pela gestão da 

informação, sobretudo, pela falta de recursos financeiros suficientes. Deste modo, observa-se 

que infelizmente o país encontra-se distante de desenvolver com eficiência a proteção dos bens 

pertencentes ao seu povo. À vista disso, as áreas como museologia, biblioteconomia, 

arquivologia, dentre outras que compõem a CI tem o dever de sempre se atualizar e buscar 

meios que transformem a atual realidade destes lugares da memória para que estes possam 

salvaguardar com eficácia os bens culturais que formam a identidade social de sua comunidade.  

Em concordância com esta questão, (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2008, p.5) expõem que, a CI 

“vai buscar no campo de estudos da memória, conhecimentos e concepções que dialoguem e 

colaborem no desenvolvimento de suas pesquisas, visando principalmente às questões de 

conservação, preservação, busca e recuperação de informação”; questões estas que são 

fundamentais para o aperfeiçoamento da salvaguarda do patrimônio cultural nos espaços de 

memória.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como foi descrito neste estudo, a cidade de Laranjeiras é valiosa em tradição 

popular e consequentemente, possuidora de um significativo patrimônio cultural formado ao 

longo dos séculos. De tal modo, o objetivo geral deste trabalho consistiu em descobrir como 

este patrimônio é salvaguardado pelo Museu Afro. Alcançando os objetivos específicos foi 

possível apresentar a cidade de Laranjeiras, explicitando seu patrimônio cultural e sua 

importância na formação da identidade social; evidenciando os materiais representativos do 

patrimônio cultural, da memória coletiva da cidade e sua proteção no MABS; como também 

identificar como é desenvolvida GI neste UI.  

Portanto, este estudo que tratava, a princípio, da evolução do conceito de patrimônio 

cultural e limitava-se particularmente aos bens de caráter material, avançou para a verificação 

da descrição que o patrimônio cultural ao longo dos anos passou a adquirir num sentido mais 

universal, precisamente com a disposição do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, 

passando a incluir os bens de natureza imaterial em sua definição.  

Desse modo, a exemplo dos saberes, das danças e dos folguedos folclóricos, entre 

outros delineados anteriormente nesta pesquisa, abrangeu a cultura como um todo, incluindo a 

moral, a postura social, os valores, entre outras características contribuintes para a formação da 

herança cultural de cada comunidade, pois, concluiu-se que tanto os bens tangíveis quanto os 

intangíveis são elementos formadores da memória coletiva de um determinado povo. 

Diante disso, observou-se que o patrimônio cultural também é formador da 

memória coletiva, uma vez que ambos são naturalmente indissociáveis, fazendo parte do 

cotidiano do indivíduo, que ao longo da história sentiu a necessidade de reestabelecer o passado, 

transmitindo seus sabres e tradições no presente, com o propósito destas serem perpetuadas. 

Por conseguinte, o patrimônio e a memória são formadores da identidade social de cada povo 

e este, que é formado por diferentes características e tradições, naturalmente é fruto da 

comunidade em que estão inseridos, herdando os conhecimentos e experiências adquiridos de 

seus antecedentes. 

Retratando também, a interdisciplinaridade da Ciência da Informação, observou-se 

que esta, realmente abrange os lugares da memória: biblioteca, arquivo e museus, espaços estes 

que são gestores do patrimônio cultural e da memória coletiva da comunidade pertencente, 

sobretudo, ao compreender como estas áreas do conhecimento salvaguardam os materiais que 

encontram-se sob sua responsabilidade. Tais instituições podem ser vistas como instrumentos 
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que possibilitam a articulação entre o bem cultural e a comunidade pertencente, sendo um 

constante processo de interação do indivíduo e da memória do grupo em que está inserido. 

Ao apresentar o histórico da cidade de Laranjeiras e do povoado Mussuca, foi 

possível exibir uma síntese dos bens culturais tangíveis, assim como o conjunto arquitetônico 

histórico e os bens culturais intangíveis, tais como suas manifestações religiosas, cultura 

popular e seus respectivos mestres.  

Foi aludido também sobre a historicidade, importância, acervo, salvaguarda e 

disseminação da informação do Museu afro-brasileiro da comunidade laranjeirense, onde foi 

possível observar através da análise, que esta instituição informacional não é detentora de uma 

ampla representatividade dos afrodescendentes, pois, destacam-se principalmente a 

monocultura canavieira, utensílios domésticos da casa grande, os instrumentos utilizados para 

torturar os escravos e os símbolos da religiosidade de matriz africana, não incluindo em seu 

bojo de exposições permanentes a herança folclórica proveniente dos imigrantes africanos.  

Dessa forma, por se referir a um Museu Afro, entendeu-se que se faz necessário que 

esta UI deveria também ressaltar a forma de ser e fazer do seu povo, principalmente aqueles 

que colaboraram para o enriquecimento cultural da comunidade, a exemplo dos negros que 

fixaram a cultura popular, com seus folguedos, como também a integração da religiosidade 

afro-brasileira. 

Observou-se ainda que a cidade de Laranjeiras contribui significativamente para a 

construção das tradições culturais e sociais do estado sergipano. Todavia, é preciso que o 

IPHAN e os poderes públicos do município, por meio de políticas culturais de 

patrimonialização imaterial reconheçam os grupos folclóricos como um bem cultural 

devidamente registrado. Sendo imprescindível também que os órgãos responsáveis invistam 

continuamente em seus lugares de memória, para que estes protejam plenamente o patrimônio 

cultural local.  

 Este trabalho demonstrou ainda a abrangência e atuação da ciência da informação, 

que envolve áreas como história, cultura, biblioteconomia, arquivologia e museologia, expondo 

de forma sucinta que essas áreas se articulam entre diversos campos do saber, o que pode 

auxiliar futuras pesquisas relacionadas a outros pontos considerados pertinentes que não 

puderam ser explorados nesta pesquisa, como a exemplo da criação de políticas voltadas ao 

acervo do MABS, a salvaguarda dos bens culturais em outros lugares da memória de 

Laranjeiras, as políticas públicas do munícipio direcionadas a estes espaços, a valorização e 

preservação patrimonial, a importância do registro de  reconhecimento das manifestações 

folclóricas desta localidade, dentre outras questões surgidas a partir destes contextos.  
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Por fim, conclui-se que o MABS é um importante instrumento para a salvaguarda 

do patrimônio cultural da cidade de Laranjeiras que precisa, contudo, de uma ressignificação 

identitária para abranger completamente a cultura afro da cidade com seus costumes e seus 

personagens, para assim, promover a valorização da memória do patrimônio histórico 

afrodescendente laranjeirense. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA DO MUSEU AFRO BRASILEIRO DE 

SERGIPE 

 

1. Responsável pela instituição / Formação do mesmo 

2. Quais Parcerias esta Unidade Informacional obtêm?  

3. Quais são as formas de Aquisição dos materiais que compõem o acervo? Dentre estas 

formas, quais são predominantes na UI?  

4. Quais itens são predominantes no acervo?  

5. Com qual frequência é atualizado o registro dos materiais; e o os bens Imateriais entram 

neste documento? 

6. O Museu possui o Plano Museológico? (Se é seguido)  

7. Quais as Exposições de longa duração? 

8. Quais as Exposições de curta duração? 

9. Como é desenvolvido o processo de Musealização?              

10. Como é desenvolvida a organização e disseminação da informação? 

11. Como é realizada a organização do Patrimônio Intangível representativo da comunidade?  

12. O que o museu desenvolve ou pode desenvolver para expor o Patrimônio Cultural 

Imaterial da cidade de Laranjeiras e principalmente evidenciar a história e cultura da 

comunidade quilombola Mussuca? 

13. Como são salvaguardadas as Manifestações Folclóricas / Há exposições voltadas para 

este fim? Permanentes ou temporárias?  

14. O museu tem por princípio servir à sociedade. Dessa forma, como é desenvolvida a 

relação do museu com a comunidade?  

15. Atualmente existe algum Programa educativo e cultural? 

16.  (Opinião) A Unidade Informacional representa a Memória Coletiva da cidade?  

17. Além das questões supracitadas, quais outras colocações que o profissional responsável 

julga serem relevantes sobre esta Unidade informacional?  

18. Quais são as principais dificuldades e desafios que esta unidade enfrenta na atualidade? 
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ANEXO A -  MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da pesquisa“____________________”, sob 

a responsabilidade do pesquisador ___________________, graduando em Biblioteconomia 

e Documentação pela Universidade Federal de Sergipe, que pretende analisar 

_________________________. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista. É de seu conhecimento 

que a sua participação nesta pesquisa não implica em nenhum benefício pessoal, não é 

obrigatória e não trará riscos previsíveis.  

Será acompanhado e assistido pelo pesquisador durante a aplicação do instrumento 

de pesquisa, podendo fazer perguntas sobre qualquer dúvida que apareça durante todo o 

estudo, além disto, não haverá nenhuma forma de reembolso em dinheiro uma vez que a 

pesquisa não tem custos.  

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador pelo e-mail <_____________ > ou pelo telefone (79) ___________, ou poderá 

entrar em contato com o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal 

de Sergipe, pelo telefone ___________________. 

Diante disso, eu, __________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por esta razão, aceito participar voluntariamente, sabendo que os dados coletados 

estarão sob o resguardo científico e o sigilo profissional, e contribuirão para o alcance dos 

objetivos deste trabalho e para posteriores publicações dos dados. 

 São Cristóvão, _____de _________ de _________. 

__________________________________________ 

                                                                        Assinatura        


