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RESUMO 

 

Desde agosto de 2018 sou bolsista do Programa de Iniciação Científica BIC/UFRGS 

pelo projeto “O campo dos museus brasileiro: uma História dos Museus a partir da atuação 

de seus agentes”, sob a orientação da Profª. Drª. Ana Carolina Gelmini de Faria. Este projeto 

tem como objetivo principal investigar a contribuição dos museus do Sul do país para 

legitimação do campo dos museus no Brasil, a partir da atuação dos agentes que atuaram nas 

instituições pesquisadas. A partir das orientações da professora tenho realizado pesquisa em 

fontes documentais institucionais que estão sendo analisadas sob uma abordagem qualitativa a 

fim de mapear os profissionais que contribuíram para a inserção dos museus nos debates 

teóricos e produções do campo, especialmente na primeira metade do século XX. Até o 

momento é possível perceber - com base na documentação acessada, que soma em torno de 

mais de 9.000 páginas entre correspondências, ofícios, relatórios, registros funcionais entre 

outros - que os museus selecionaram e preservaram distintas memórias institucionais, o que 

evidencia lacunas em suas trajetórias, que por vezes é reflexo da escassez de documentação 

ou mesmo de visões centradas na figura do gestor, o que dificulta a busca pelos itinerários 

percorridos pelos agentes que trabalhavam no dia a dia dos museus. A pesquisa tem mapeado 

agentes que contribuíram para a consolidação do campo dos museus, sujeitos que inseriram a 

atuação da região Sul na historiografia dos museus no Brasil.        
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partir da atuação de seus agentes”, cadastrado na PROPESQ/UFRGS. Contato: carolina.gelmini@ufrgs.br  


