
O Projeto Lombatur considera, conforme a Nova Museol ogia, que o museu comunitário é
um lugar de integração, desenvolvimento sustentável  e mudança social. Objetiva utilizar 
o turismo comunitário como mediador entre os morado res do bairro Lomba do Pinheiro e 
o patrimônio local. Vale-se da metodologia da histó ria oral para realização de um 
inventário do patrimônio, bem como das histórias de  vida dos moradores para o 
planejamento de uma rota turística. Permiti aos ato res sociais se reconhecerem como 
sujeitos da própria história e se tornarem mediador es do patrimônio comum, sendo 
capacitados como guias turísticos comunitários. O P rojeto propõe-se, através dos relatos 
colhidos na comunidade durante pesquisa qualitativa , aproximar a noção de patrimônio 
com a de território, identificando espaços de inter esse cultural, constituindo lugares de 
visitação e utilizando esses em prol da fruição dos  moradores. Destaca a importância dos 
atores sociais como sujeitos de sua própria históri a, ao evidenciar os mesmos, dentro do 
quadro da vida cotidiana, das relações culturais, h umanas e familiares e do território, 
como instrumentos para registro da história, da mem ória e do patrimônio. Objetiva o 
aumento da auto-estima e a inclusão sócio-cultural na vida da cidade, promovendo a 
cidadania e revertendo assim, o alto índice de vuln erabilidade social. A contrapartida para 
legitimar o Projeto é a divulgação das idéias da com unidade sobre si mesma, as antigas 
iniciativas, conhecimentos, saberes e experiências,  através da interação do próprio 
capital humano. Como resultado, permitirá que a comu nidade considere de forma mais 
crítica, as experiências de vida no próprio espaço social e cultural, alcançando integração 
entre a ação dos moradores, os recursos locais, os atores econômicos e o poder público. 
Sugere ainda, uma futura abertura para o exterior d o bairro, quando o turismo 
comunitário na Lomba do Pinheiro, num primeiro mome nto somente interno, poderá
atrair visitantes, e a comunidade poderá então inter agir, servindo de modelo para 
diferentes comunidades de periferia da cidade de Po rto Alegre.

PROGRAMA LOMBA DO PINHEIRO, 
MEMÓRIA, INFORMAÇÃO E 

CIDADANIA: PROJETO LOMBATUR

Fotos do autor

Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro Memorial da Família Remião
UFRGS/FABICO - Departamento de Ciências da Informação - Museologia

Bolsista: David Kura Minuzzo
Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Dalla Zen


