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espelho que lhes revele a face apagada no turbilhão do 

cotidiano. E cada pessoa acolhida por um museu acaba 
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RESUMO 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta um olhar sobre os processos de produção da 
exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, organizada pelo Museu de São Carlos, 
compreendendo esta como um objeto editorial, que a partir de sua materialidade promove 
circulação e interação. Articulam-se, nesta pesquisa, estudos como a Análise do Discurso 
através dos desdobramentos sobre ethos discursivo propostos por Dominique Maingueneau 
e os estudos filosóficos de midiologia nos termos de Régis Debray, interagindo conceitos da 
museologia e da curadoria de exposições. Procurou-se reconstruir o histórico da instituição 
para identificar os estereótipos ligados aos mundos éticos do Museu de São Carlos, que se 
apresentam desde sua inauguração até a produção da exposição aqui investigada, e, com isso, 
descrever os trabalhos de pesquisa, curadoria de exposições e expografia como condições de 
produção de discurso e práticas que operam elementos tais como textos verbais, objetos 
históricos, fotografias e documentos – materialidades que possibilitam encarnar o ethos 
discursivo do museu, contribuindo para a produção de uma imagem de si do museu ao público 
visitante. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso; ethos discursivo; mídium; transmissão; cultura; 
museu; exposição; curadoria.  



 

 

RESUMEN 
 
 

Este Trabajo de Conclusión de Curso presenta una mirada a los procesos de producción de 
la exposición Laborar: Trabalho em São Carlos (Laborar: Trabajo en São Carlos), 
organizada por el Museo de São Carlos, entendiéndosela como un objeto editorial que desde 
su materialidad promueve circulación e interacción. Se articulan estudios como el Análisis 
del Discurso y los desarrollos sobre ethos discursivo propuestos por Dominique 
Maingueneau y los estudios filosóficos de midiología en los términos de Régis Debray, 
interactuando conceptos de museología y curaduría de exposiciones. En esta investigación, 
se ha buscado reconstruir la historia de la institución intentando hacer una identificación de 
los estereotipos ligados a los mundos eticos del Museo de São Carlos, que se presentan desde 
su inauguración hasta la producción de la exposición investigada y describir los trabajos de 
investigación, curaduría y expografía como condiciones de producción del discurso y de las 
prácticas que organizan elementos como textos verbales, objetos históricos, fotografías y 
documentos – materialidades que posibilitan encarnar el ethos discursivo del museo, 
produciendo una imagen del museo para el público visitante. 
 
Palabras clave: Análisis del discurso; ethos discursivo; mídium; transmisión; cultura; 
museo; exposición; curaduría.  
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INTRODUÇÃO 

 A ideia para este trabalho se sustenta nas vivências do curso de Licenciatura em 

Letras da Universidade Federal de São Carlos, é fruto das conversas do Grupo de Pesquisa 

Comunica – inscrições linguísticas na comunicação (UFSCar/CEFET-MG, CNPq) e das 

experiências profissionais do período em que estagiei por dois anos no Museu de São Carlos, 

da Fundação Pró-Memória de São Carlos. 

Estagiei no museu de 2017 a 2019 e minha experiência nesse espaço me permitiu 

conhecer os processos de produção de suas exposições. Nesse período, trabalhei com auxílio 

à pesquisa, produção e revisão de textos. Compus o quadro de uma equipe que conta 

atualmente com uma chefe administrativa do museu; uma historiadora, responsável pela 

pesquisa e pela produção das exposições; dois pedagogos, que trabalham na parte educativa 

do museu, produzindo atividades; e uma museóloga, que trabalha com a manutenção e 

inventariamento do acervo do museu. Participei dos processos de produção da exposição de 

curta duração Museu 60 - 60 anos do Museu de São Carlos, exibida em 2017, em que fiz um 

trabalho de pesquisa, produção audiovisual e revisão de textos sobre o histórico do Museu de 

São Carlos, seu surgimento e todos os processos pelos quais a instituição passou até chegar 

na Fundação Pró-Memória de São Carlos. E, de 2017 até 2019 participei com auxílio à 

pesquisa, produção e revisão de textos para a exposição de longa duração intitulada Laborar: 

Trabalho em São Carlos, uma exposição sobre o trabalho e sua relação com o 

desenvolvimento da cidade de São Carlos desde sua fundação até os dias atuais – exposição 

da qual esta pesquisa se utilizará como objeto para suas análises. 

A participação no Comunica, com os estudos de Análise do Discurso, processos 

editoriais e objetos culturais, e o estágio no museu, trabalhando com auxílio à pesquisa, 

curadoria e revisão de textos me motivaram a fazer uma ponte entre assuntos que sempre me 

interessaram: a produção, a edição e a cultura. Assim surgiu a ideia de juntá-los e investigar 

a exposição Laborar: Trabalho em São Carlos como um objeto editorial, um objeto técnico 

de valor cultural que se prepara para vida pública ensejando interlocução. Dessa forma, 

busquei compreender o ethos discursivo do Museu de São Carlos (nos termos do analista do 

discurso Dominique Maingueneau, conforme será apontado nesta pesquisa), ou seja, um 

comportamento que, como tal, articula verbal e não-verbal, provocando nos destinatários 

efeitos multi-sensoriais (MAINGUENEAU, 2008, p.16). Busquei compreender que imagem 

o museu produz através do discurso apresentado na exposição, e analisar sua produção 

pareceu importante para entender como pesquisa, curadoria e expografia são trabalhos que 
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sustentam informações sobre a transmissão do discurso (no sentido atribuído por Régis 

Debray, conforme detalharei adiante), materializado nos textos e objetos inseridos nesses 

espaços de cultura que promovem interação com o público. 

Procurei entender, assim, que a exposição é a enunciação do museu, uma vez que é 

por meio dela e de seus elementos – objetos, fotografias e textos – que a instituição é capaz 

de transmitir e comunicar um discurso sobre a cultura, a história e a memória aos visitantes, 

seus interlocutores. Esse olhar tornou o embasamento nos estudos de Análise do Discurso 

necessário e primordial para entender essa enunciação do museu, articulando estudos e 

olhares que permitem compreender o que é um museu e como ele se comporta, relacionando-

o a sua história e a sua autoridade como órgão que possibilita acesso à memória na cidade, 

evidenciando a forma como ele aborda temáticas específicas a partir de sua exposição. 

A Análise do Discurso (AD) é uma vertente teórica em constante processo de 

formação e surge com os estudos de um grupo interdisciplinar na França na década de 1960, 

que buscava compreender a materialização das formações ideológicas decorrentes de 

relações sociais de classe com base na enunciação dos sujeitos, que sempre se inscreve em 

discursos socialmente formulados. Em seu princípio, a AD enxerga que o discurso é 

materializado através da enunciação dos sujeitos, e que os sujeitos e seus discursos se 

constituem por meio de um lugar social e de um processo histórico que os levam a enunciar 

a partir de determinados lugares, evocando determinadas memórias discursivas que se dão 

sempre em relação a um Outro, que o constitui. 

A AD concebe, portanto, os enunciados como produções de um trabalho ideológico 

não consciente. Quando se fala sobre o lugar social e o processo histórico pelo qual esse 

sujeito, e no caso da presente pesquisa, o museu, enuncia, discute-se sobre as condições de 

produção do discurso – em que lugar e de que lugar o discurso é produzido – que diz respeito 

à produção de efeitos de sentido específicos, uma vez que tal discurso é lido/ouvido em 

determinado lugar e por determinados sujeitos. 

Sendo assim, historiar a trajetória do Museu de São Carlos desde sua inauguração até 

o presente se fez necessário para entender como o discurso do museu é fruto de diversos 

discursos outros, relacionados a diferentes fatores que contribuíram para a percepção da 

importância e poder desses espaços culturais. A maneira pela qual um museu se relaciona 

com seus visitantes é fruto de uma cadeia histórica associada as suas mudanças de espaço, 

de exposições e equipe, o que leva à mudança de seus discursos ao longo de sua história. 

Identifica-se essa historiografia, portanto, através de entrevistas de ex-funcionários, 

documentos da cidade que informam sua inauguração e exposições antigas que testemunham 
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essas mudanças, elementos que constituíram também os processos de pesquisa dos quais 

participei com o desenvolvimento da exposição Museu 60 – 60 anos do Museu de São Carlos 

– um discurso do museu sobre ele mesmo. 

Esta pesquisa também procura analisar, além do texto verbal, a forma como os objetos 

contribuem para a construção da imagem do museu, uma vez que são elementos de grande 

importância nas exposições e é também através deles que essa instituição é capaz de 

transmitir sensações e produzir reflexões em seus visitantes. Dessa forma, outro conceito que 

será mobilizado nesta pesquisa é o que se estabeleceu sobre a midiologia e seu olhar para os 

suportes e suas técnicas, tecnologias e a transmissão de cultura (DEBRAY, 2000), uma vez 

que se pretende investigar o discurso na relação com esses mídiuns – objetos, materialidades 

que sensibilizam o visitante (DEBRAY, 1995) em uma experiência museológica 

Como foi dito anteriormente, através dos estudos de Dominique Maingueneau sobre 

mundo ético e ethos discursivo, com esta pesquisa pretendo produzir uma compreensão da 

história discursiva do Museu de São Carlos e como sua trajetória fomenta determinados 

estereótipos ligados ao mundo ético do museu, evocados através de um ethos efetivo – a 

imagem de si que o Museu de São Carlos produz em relação com seus visitantes a partir de 

todos os elementos da exposição Laborar: Trabalho em São Carlos e da forma como o museu 

se mostra e evoca imagens sobre si mesmo através dessas exposições, além das expectativas 

e vivências do público que visualiza e se relaciona com uma imagem desse museu na cidade. 

A essa teoria, portanto, acrescenta-se a noção de mídium como constitutiva do mundo ético, 

que se define no diagrama a seguir: 

Figura 1 – Diagrama do ethos efetivo 

 
Fonte: autoria própria com base em Maingueneau, 2008, p. 19. 
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Nesse sentido, Maingueneau atesta que o ethos de um discurso resulta da interação 

de diversos fatores. Um deles é a construção de um ethos pré-discursivo, uma vez que o 

destinatário, em um papel de coenunciador participa da construção da imagem do enunciador, 

mesmo antes que ele fale, uma vez que, ao identificar o enunciador, é possível prever um 

posicionamento ideológico que induz expectativas do ethos dele, criando expectativas. 

Dessa forma, um ethos dito é construído pelos enunciados – os fragmentos do texto 

nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação de forma direta, ligado a um ethos 

mostrado – que não é dito diretamente. Essa ligação direta entre ethos dito e mostrado – em 

que não é possível delimitar fronteiras rígidas – resulta no ethos discursivo, que relacionado 

ao ethos pré-discursivo constrói o ethos efetivo, a interação de todas essas instâncias. 
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CAPÍTULO 1 

1. A TRAJETÓRIA DO MUSEU DE SÃO CARLOS 

Para refletir sobre a imagem do Museu de São Carlos através da exposição Laborar: 

Trabalho em São Carlos será necessário historiar nesta pesquisa, de forma geral, a 

inauguração, a construção e as mudanças que compõem a trajetória desse museu. O Museu 

de São Carlos tem uma história de 63 anos que nos permite observar certas mudanças que se 

prolongam desde sua localização até a composição de uma equipe profissionalizada e a 

mudança de suas práticas discursivas. 

É perceptível como o Museu de São Carlos foi passando por transformações físicas e 

conceituais que se mostraram definitivas para sua atual forma de pesquisa, produção das 

exposições e cuidado com a documentação e acervo do museu. Uma história marcada por 

momentos de incerteza e descaso levaram à profissionalização da equipe, modificando seu 

discurso e, consequentemente, sua forma de expor. 

Neste primeiro capítulo, portanto, procuro fazer sua historiografia com o intuito de 

mostrar de que forma ele se inscreve e se comporta na sociedade como instituição histórica 

e cultural da cidade de São Carlos e como suas práticas profissionais são instâncias de 

produção de valor cruciais para a análise que será feita neste trabalho. Como disse, alguns 

dos dados aqui contemplados são fruto da pesquisa que fiz junto à equipe no período em que 

estagiei no Museu de São Carlos participando da elaboração de uma exposição sobre os 60 

anos do museu. 

 

1.1. Algumas definições importantes 

Como este capítulo abordará a trajetória histórica do Museu de São Carlos, acredito 

ser necessário pautar algumas definições para a compreensão do que é esse órgão e de que 

forma ele se articula em seu espaço, a partir de quais meios e quais são algumas de suas 

missões e funções na sociedade. 

Em primeiro lugar, a definição de museu se apresenta fundamental para entender esse 

objeto. Por mais difícil que seja encontrar somente uma definição de museu – já que existem 

diversas organizações públicas e privadas, com temáticas e propósitos muito distintos –, trago 
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a definição1 do Conselho Internacional de Museus (ICOM – International Council of 

Museums), de 2015: 

 
O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço 
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, 
investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, 
para educação e deleite da sociedade. (ICOM, 2015).2 

 
Nota-se na definição o princípio do museu como um órgão de memória, que, através 

de documentos históricos – sejam eles textos, imagens ou objetos –, pode oferecer 

conhecimento a diversos públicos sobre determinadas categorias e temáticas. Além de lugar 

de reflexão e conhecimento, o museu também promove o deleite da sociedade, operando 

objetos artísticos, lúdicos, possibilitando experiências em seu espaço pautadas através da 

educação. 

As categorias e temáticas mencionadas são o que determina as diversas classificações 

de museus encontradas nacional e internacionalmente, compreendendo museus de ciências 

naturais, museus históricos, museus antropológicos, museus de arte, museus de um objeto, 

museus de cidade, museus-casa de artistas e autores, dentre muitas outras categorias. Apesar 

de nem sempre essas categorias serem demarcadas de forma precisa ou limitada – uma vez 

que, por exemplo, um museu pode ser de ciências naturais, antropologia e histórico ao mesmo 

tempo, como foi o pioneiro e incendiado Museu Nacional do Rio de Janeiro3 – esses domínios 

nos permitem compreender a natureza desses espaços e de seus conceitos e propósitos, uma 

vez que são lugares de interação social que podem viabilizar conhecimentos específicos. 

Ainda sobre essas classificações, é relevante definir em quais categorias e temáticas 

o Museu de São Carlos aqui analisado se classifica para que se possam interpretar, de forma 

                                                
1 Criado em 1946, o ICOM é uma organização não-governamental que mantém relações formais com a 
UNESCO, executando parte de seu programa para museus, tendo status consultivo no Conselho Econômico e 
Social da ONU. Desde sua criação, a definição de museu foi evoluindo por refletir as mudanças da sociedade e 
as realidades da comunidade museológica internacional. Na última 25ª Conferência Geral do ICOM, realizada 
entre 1 e 7 de Setembro de 2019, em Quioto no Japão, foi à votação uma nova proposta de definição museu no 
século XXI, a qual não foi aprovada e, assim, a discussão do tema, que tem implicações políticas a nível 
internacional, foi adiada por um ano. Em 2020 foi divulgado nos portais da ICOM na internet um formulário 
para preenchimento da comunidade interessada em contribuir para essa nova definição. 
2 Definição mais recente encontrada nos portais da ICOM na internet. Retirado de <http://icom-
portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/ >. Acesso em julho de 2020. 
3 O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é considerado um dos 
primeiros museus do Brasil, inaugurado no ano de 1818, fundado por Dom João VI, localizado desde 1892 na 
Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Com os cortes de orçamento e a falta de manutenção agravados desde 
2014, o palácio em que o Museu Nacional se instalava foi atingido por um grande incêndio em 2 de setembro 
de 2018, ano em que a instituição completava 200 anos de história. Com o incêndio, o prédio e grande parte do 
acervo e documentação do Museu foram perdidos. Atualmente esse acervo ainda passa por observação e 
balanços de resgate. 
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mais assertiva, as características desse espaço e quais seus conceitos, projetos e influências 

na sociedade em que se inscreve e procura representar. 

Neste ponto, é essencial dizer que o Museu de São Carlos é uma divisão da Fundação 

Pró-Memória de São Carlos. Aqui vemos, com efeito, de que forma o museu é administrado 

e quais são seus propósitos de acordo com o órgão ao qual ele é subordinado. Em uma 

conversa informal com Vanessa Dias, a historiadora do museu, foi mencionado que o Museu 

de São Carlos é classificado como um museu histórico e de cidade, já que, em São Carlos, é 

o museu que expõe os assuntos da história e dos patrimônios culturais da cidade, a partir de 

seus objetos e documentos que recontam o passado do município. 

A Fundação Pró-Memória de São Carlos é uma fundação da Prefeitura Municipal de 

São Carlos que tem por finalidade preservar e difundir o patrimônio histórico e cultural do 

município, 

 
Entre as atividades que desenvolve está reunir, conservar e disponibilizar o 
conjunto de seus documentos originários dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além de outros advindos da administração pública direta e indireta, 
como também de fundos e coleções particulares, de reconhecido valor histórico e 
cultural; e a de catalogar, inventariar e pesquisar os bens patrimoniais materiais e 
imateriais de São Carlos.4 

 

O Museu de São Carlos está subordinado a um órgão de memória da cidade, 

responsável por preservar e disponibilizar documentos que rememoram biografias de 

famílias, documentos jurídicos, espaços e momentos importantes na história da cidade de São 

Carlos. 

De acordo com o Guia do Museante – libreto educativo sobre museus e, 

especificamente, sobre o Museu de São Carlos e o Museu de Pedra “Tinho Leopoldino” do 

distrito de Santa Eudóxia, que está sob os cuidados da mesma fundação: 
 

O Museu de São Carlos reúne em seu acervo objetos relacionados à cafeicultura, à 
ferrovia e outros meios de transporte, meios de comunicação, cinema, fotografia e 
cotidiano, formando um conjunto de bens culturais produzidos pela sociedade são-
carlense e que por eles é representada. A missão do Museu é preservar, pesquisar 
e difundir a história, valores culturais e identidades da cidade e seu povo; 
salvaguardar seu patrimônio material e imaterial, primando sempre pela veracidade 
de seus registros e usos; representar o processo histórico da cidade de São Carlos, 
de modo crítico, valorizando a cidadania e a representação dos personagens que 
ajudaram a contribuir com a sua formação, reforçando a identidade da comunidade 

                                                
4 Retirado de 
<http://www.promemoria.saocarlos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=112>. Acesso 
em 12 abril de 2019. 
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e sua participação no desenvolvimento sociocultural da região. (GUIA DO 
MUSEANTE, 2017, s/p). 

 

Assim, de acordo com o próprio museu, este é um órgão subordinado à Fundação Pró-

Memória de São Carlos, que procura, através de patrimônios históricos – sejam eles objetos, 

textos, fotografias ou artes plásticas –, promover exposições para a difusão da história e da 

cultura da cidade de São Carlos, viabilizando a produção de uma identidade da cidade e do 

seu povo. 

No que diz respeito às categorias às quais o museu pertence, o museu histórico, 

segundo Meneses (1994), é aquele que opera objetos históricos e relaciona a organização do 

tempo e do espaço, traçando diferentes malhas de interação social. Esses objetos históricos 

contêm significados singulares, de modo que reproduzem distintos períodos, constituindo, a 

partir disso, informações sobre um fragmento de um momento histórico que ocorreu em 

determinado espaço, que no caso do Museu de São Carlos é a própria cidade e seu 

desenvolvimento, sendo ela uma cidade da região interiorana do estado de São Paulo. Ou 

seja, são objetos do passado capazes de portar sentido e vivência no presente, em que seus 

compromissos são essencialmente com o presente, pois é no presente que eles são produzidos 

ou reproduzidos como categoria de objeto e é às necessidades do presente que eles respondem 

(MENESES, 1994, p. 19). 

Dessa mesma forma, Meneses (2003), em sua fala proferida no encerramento do 

Seminário Internacional “Museus & Cidades”, realizado no Rio de Janeiro em 2003, comenta 

sobre o museu de cidade e as relações dele com a própria cidade. A existência desse espaço 

teria o objetivo de proporcionar à população uma tomada de consciência do espaço urbano e 

o aprofundamento permanente dessa consciência, devendo ser uma referência inestimável 

para conhecer a cidade, entendê-la (no passado e no presente), mobilizando o acervo e sua 

documentação na colaboração com bancos de dados e com o espaço urbano propriamente 

dito, de forma dinâmica e diversa. 

Assim, observa-se que as características atribuídas aos museus históricos e museus 

de cidade podem se entrecruzar, de forma que objetos históricos podem representar 

momentos e personagens específicos, delineando interações sociais e trazendo para o 

presente uma possível consciência e um conhecimento coletivo e individual sobre a cidade. 

Nota-se que o Museu de São Carlos, portanto, opera objetos históricos capazes de portar 

sentidos que transmitem ao visitante a imagem da cidade de São Carlos, seus espaços, suas 

histórias e suas personalidades. Essa perspectiva nos levará a pensar nos estereótipos ligados 
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ao mundo ético do museu, conforme a abordagem que será feita no Capítulo 3. Uma vez que 

a imagem que o Museu de São Carlos passa aos seus visitantes através de suas exposições dá 

acesso a situações estereotípicas associadas a certos comportamentos (MAINGUENEAU, 

2008, p.18), sendo ele um museu histórico de uma cidade do interior do estado de São Paulo. 

Outra definição que se faz importante para a compreensão desse objeto de estudo 

complexo que é o museu é o estabelecimento, também complexo, da definição de patrimônio. 

De acordo com Gonçalves (2005), o patrimônio tem definições ambíguas, que transitam entre 

material e imaterial, de ampla discussão de tempo e espaço e transitoriedade de acordo com 

os mundos sociais e culturais, como elementos mediadores entre diversos domínios sociais e 

simbolicamente construídos, estabelecendo não só pontes, mas também cercas entre 

categorias cruciais, “tais como passado e presente, deuses e homens, mortos e vivos, 

nacionais e estrangeiros, ricos e pobres, etc.” (GONÇALVES, 2005, pp. 16-17); e não são, 

desse modo, meros objetos. 

 
Se por um lado são classificados como partes inseparáveis de totalidades cósmicas 
e sociais, por outro lado afirmam-se como extensões morais e simbólicas de seus 
proprietários, são extensões destes, sejam indivíduos ou coletividades, 
estabelecendo mediações cruciais entre eles e o universo cósmico, natural e social 
(GONÇALVES, 2005, p. 18). 

 

Notamos, com essas definições, a forma como um museu opera diferentes 

patrimônios a partir de suas categorias, promovendo certas vivências e conscientizando, além 

de enfatizar identidades, contextos e personagens. O museu histórico, que trabalha com 

objetos históricos portadores de sentido e que conscientiza o visitante sobre a ideia de 

coletivo e de cidade é meio de produção de conhecimento, educação, curiosidade, 

inquietação, reflexão e deleite na sociedade. Esses patrimônios históricos da cidade de São 

Carlos, portadores de sentidos, são transmitidos aos seus visitantes, suscitando, assim, o 

despertar de uma consciência da identidade sãocarlense, ora individual, ora coletiva e 

espacial. O museu é um mídium, como veremos no Capítulo 2: objeto cultural que porta 

elementos que sensibilizam certas questões e fortalecem a instituição que os abriga. 
 

1.2. Criação: a memória comemorativa 

O Museu de São Carlos é fundado em 1957 a partir da necessidade de se criar um 

espaço que, acima de tudo, pudesse cultuar os grandes feitos dos homens da região, tendo 
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como contexto a comemoração do centenário da cidade, inaugurada no ano de 1857. 

 Como muitas cidades do interior do estado de São Paulo, São Carlos se desenvolveu 

seguindo o fluxo da cafeicultura no oeste paulista da segunda metade do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX5. O aumento da produção de café e o surgimento da ferrovia 

acarretaram o êxodo rural dos imigrantes que foram trabalhar nas lavouras, levando, assim, 

a urbanização à cidade. 

O Museu de São Carlos foi idealizado em 1951 como ação da Comissão de Cultura 

da cidade, a partir da Lei nº 1.4866 de 28 de novembro de 1951 e, somente em 1957 – ano 

em que a cidade comemorava seu centenário – foi inaugurado como uma das formas de 

celebração dessa data. De acordo com o jornal A Cidade, antigo jornal local da cidade de São 

Carlos, no dia 4 de novembro de 1957, dia do aniversário de cem anos da cidade, houve uma 

série de eventos comemorativos como missas, desfiles e discursos, tendo como parte dessa 

lista de solenidades a inauguração do Museu Histórico de São Carlos, organizado a partir de 

objetos e relíquias que foram solicitados aos cidadãos e doados pela família dos fundadores 

da cidade7 ao longo do ano. 

 

Figura 2 – Fragmento de publicação no Jornal A Cidade sobre a inauguração do 

Museu Histórico de São Carlos (6 de maio de 1957) 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em agosto de 2017. 

                                                
5 Retirado da exposição 60 anos do Museu – painel 1, 2017. Acesso em 15 de abril de 2018.  
6 Art. 2º O Museu de São Carlos, com sede e foro na Cidade de São Carlos, criado pela Lei n° 1.486 de 28 de 
novembro de 1951, posteriormente revogada pela Lei Municipal n°16.284 de 25 de julho de 2012, a qual, 
entre outras disposições, vinculou sua estrutura material, imaterial, orgânica e de serviços à Fundação Pró 
Memória de São Carlos, em caráter público e natureza permanente de organismo sem fins lucrativos com 
tempo de duração indeterminado. <https://www.promemoria.saocarlos.sp.gov.br/acervo-
files/legislacao/regulamento-museu.pdf>. Acesso em 2 de dezembro de 2018. 
7 A família do fundador da cidade, Antonio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, doou uma série de 
objetos pertencentes à família para a inauguração do Museu Histórico de São Carlos no ano de 1957. 
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Apesar de esse ser o maior movimento de sua formação, na pesquisa feita em 2017 

para a exposição sobre a história do Museu de São Carlos, descobriu-se que a grande 

motivadora da criação dessa organização foi a comemoração dos 25 anos do que se conhecia 

por “Revolução Constitucionalista de 1932”, que realizou uma exposição temática a partir da 

exibição de objetos utilizados nos enfrentamentos, como armas, munições, bandeiras, 

fardamentos e capacetes.  

 

Figura 3 – Fragmento de publicação do Jornal A Cidade sobre a inauguração da 

exposição “São Carlos no Movimento Constitucionalista de 1932” (8 de julho de 

1957). 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em agosto de 2017. 

 

Com isso, é perceptível que duas datas marcantes para a história da cidade e da região 

paulista foram motivadoras para a criação de um museu que tocasse na memória do cidadão 

sãocarlense. Tanto a comemoração dos 25 anos da “Revolução Constitucionalista de 1932”, 

motivo de orgulho para muitos paulistas naquele momento, que viam esse evento como um 

movimento honroso de coragem e força de muitos homens reconhecidos na cidade, quanto a 

comemoração dos cem anos da fundação da cidade de São Carlos, momento de 

comemorações e exaltação do crescimento do município que estava em plena ascensão, no 

início de uma industrialização mais especializada e próximo dos anos em que suas duas 

grandes universidades seriam criadas (USP em 1953 e UFSCar em 1968), foram de grande 

importância para a criação desse órgão que tem como matriz a memória. 
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1.3. Modificações espaciais: uma história marcada por mudanças 

Em sua inauguração, o Museu e Patrimônio Histórico Municipal, como foi chamado 

primeiramente, teve sua localização no Palacete Bento Carlos, no centro da cidade. De acordo 

com a lei, o objetivo era:  

 
Reunir e conservar documentos, livros e peças de diversos gêneros que contribuam 
para o conhecimento e estudo dos movimentos sociais, religiosos, políticos, 
artísticos, econômicos do município e biografias dos seus grandes filhos ou homens 
ilustres (Exposição “60 anos do Museu” – painel 1, 2017). 

 

A mobilização da comunidade para a doação do acervo iniciou-se no primeiro 

semestre de 1957, a partir de uma comissão liderada por Camargo Sales, Ary Pinto das Neves 

e Mário Tolentino, idealizadores da cultura da cidade. 

A primeira mudança de local transferiu, em 1958, o museu do Palacete Bento Carlos 

para o antigo Fórum e atual Câmara Municipal de São Carlos, localizada na Praça Coronel 

Sales, uma praça também central da cidade. Nesse processo, o museu passou a ser 

denominado Museu Histórico e Pedagógico Cerqueira César. A partir dessa mudança, São 

Carlos passou a ter um espaço cultural representativo do período republicano, cujo patrono, 

Cerqueira César, foi presidente interino do estado de São Paulo no final do século XIX. 

Nesse edifício, o museu era composto por cinco salas, de acordo com a Revista 

Decisão, publicada em 19658. Essas cinco salas tinham uma certa organização temática, 

como uma sala com animais taxidermizados e moedas antigas, uma sala com a antiga 

exposição Movimento Constitucionalista de 1932, outra com objetos das famílias fundadoras 

da cidade e algumas obras de arte. Cada sala envolvia determinados temas, no entanto, eles 

não tinham relação de contexto e curadoria, ou seja, não havia montagem de exposição ou 

seleção prévia feita por profissionais nem qualquer tipo de ação para a conservação dos 

objetos históricos, fazendo com que o museu fosse, sobretudo, um espaço de curiosidade: 

 
Ao entrar no museu, os visitantes já viam a carruagem, um dos objetos mais 
queridos do acervo; uma sala foi dedicada ao Conde do Pinhal, onde ficava um 
busto e a bandeira imperial pertencente à família, outra dedicada ao artista e 
professor sueco Enfrid Frick e à ”Revolução de 1932”, além de um espaço com 
moedas e animais taxidermizados. Havia também um ambiente dedicado às obras 
de arte de pintores da cidade. (Exposição 60 anos do Museu – painel 3, 2017) 

 

                                                
8 Retirado da exposição 60 anos do Museu – painel 3, 2017. Acesso em 15 de abril de 2018.  
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Nesse contexto, sua concepção era voltada para a valorização e a exaltação de certos 

períodos da história local, e, assim, procurava atrair a curiosidade dos visitantes e moradores 

da cidade, principalmente das crianças, uma vez que se localizava ao lado da Escola Estadual 

Paulino Carlos Coronel. O que se nota, portanto, é um modelo de museu histórico que não 

tinha interesse em despertar o senso crítico dos visitantes e repensar o passado a partir do 

conhecimento, mas sim de exaltar as classes altas e militares através de seus móveis, louças 

e armamentos: 

 
[...] a visita à maioria dos museus históricos justificaria levantar-se a hipótese de 
que, aí, a matéria-prima com que se faz a História são móveis de classe, objetos de 
luxo (louça brasonada, p.ex), pertences pessoais (armas, indumentária, moedas, 
quinquilharia, sem esquecer, é claro, símbolos do poder e, ainda, telas (pela força 
da imagem nas funções evocativas e celebrativas). 
Torna-se evidente, destas considerações, que o objeto histórico é de ordem 
ideológica e não cognitiva. Não que não possa ser utilizado para a produção de 
conhecimento. Ao contrário, são fontes excepcionais para se entender a sociedade 
que os produziu ou reproduziu enquanto objetos históricos. (MENESES, 1994, p. 
20) 

 

O que se nota é essa tradição comum aos museus históricos em resgatar e expor 

objetos históricos de diversas categorias, normalmente relacionados às famílias das elites, 

militares e pinturas sem que haja uma reflexão a respeito de sua exibição, mesmo que a partir 

desses objetos pudesse se produzir conhecimento e reflexão por parte do visitante ou de um 

suposto setor educativo do museu. 

Por meio de entrevistas para a exposição sobre os 60 anos do museu9, foi possível 

descobrir que naquele tempo o espaço ficava aos cuidados de um diretor, que não era um 

profissional da área, e que era apenas responsável pelo Museu de São Carlos e por seu acervo. 

No ano de 1968, houve uma ação de quatro biblioteconomistas em formação, que 

documentaram o acervo do museu como trabalho de estágio supervisionado, catalogando 

todos os documentos e objetos que ali existiam. Foi um primeiro processo que possibilitou o 

reconhecimento de um acervo que até então não era quantificado ou catalogado. Apesar de 

não ter muitas informações a respeito dos patrimônios, uma vez que foram 

biblioteconomistas que fizeram esse levantamento e não profissionais da área da museologia, 

era possível, ao menos, ter o conhecimento de quais objetos e documentos faziam parte do 

museu desde sua criação até o momento. 

                                                
9 Entrevista com Sônia Trombelli, bibliotecária que trabalhou no Museu de São Carlos no final da década de 
1960. 29 de agosto de 2017. 
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1.3.1. Período de incertezas 

Até meados da década de 1970, o Museu esteve na Câmara Municipal, depois desse 

período ele passou a ocupar um espaço lateral no Palacete Conde do Pinhal, localizado na 

Avenida São Carlos, principal avenida da cidade. Os objetos passaram a ser expostos em 

apenas uma sala e perderam o antigo arranjo de salas mais ou menos temáticas. Os cidadãos 

ainda podiam visitar o museu, no entanto, ele estava sem cuidados no que diz respeito a sua 

conservação. As entrevistas feitas para a exposição dos 60 anos do museu10 contam que o 

diretor do museu já estava idoso e não tinha condições de controlar a entrada e a saída dos 

objetos do acervo. Nesse momento, muitos objetos do museu foram roubados devido à forma 

insegura de exposição, sofrendo deterioração por estarem expostos sem cuidado, com forte 

incidência de luz solar; muitos objetos também sofreram com a proliferação de cupins e 

traças. 

A partir desse processo de degradação, iniciou-se um período de incertezas, do qual 

não se tem o exato conhecimento sobre a localização do museu e a situação de seus bens, 

uma vez que a gestão daquele período não depositou esforços em investir ou prosseguir com 

o museu da cidade. Não havia, portanto, uma documentação a respeito da localização do 

museu e de uma nova catalogação dos objetos. Essa forma amadora e sem os critérios 

museológicos impulsionou um processo de perda, roubo e deterioração de uma grande 

quantidade de objetos do seu acervo, que não tinham seguro ou proteção11. 

Acredita-se que no final da década de 1980 houve o encerramento das atividades do 

Museu de São Carlos. Nesse processo, o acervo foi retirado da sala ao lado do Palacete Conde 

do Pinhal e foi colocado no porão da antiga Casa de Cultura Vicente Camargo e atual 

Biblioteca Municipal, localizada ao lado de sua antiga instalação. Nesse porão, sem o devido 

acondicionamento para a preservação das peças, a situação da perda e do descontrole de 

entrada e saída de seus objetos foi agravada. Outros objetos foram perdidos e muitos foram 

destruídos. Conta-se que, quando a Coordenadoria de Cultura da cidade decidiu reinaugurar 

o museu, muitas peças haviam sofrido perda total, estavam quebradas e se esfarelavam ao 

                                                
10 Entrevista com Julio Roberto Osio, funcionário que trabalha na Fundação Pró-Memória de São Carlos. 15 
de setembro de 2017. 
11 Retirado da exposição 60 anos do Museu – painel 4, 2017. Acesso em 15 de abril de 2018.  
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toque12. Peças como artigos indígenas, quadros e suas molduras, vasos e os animais 

taxidermizados são alguns dos materiais que foram totalmente perdidos nesse processo. 

 

1.4. O Museu de São Carlos na estação ferroviária 

Depois desse período de incertezas, momento em que não há registros sobre as 

mudanças e perdas de objetos e documentos do acervo do museu, foi iniciado um processo 

de reorganização de tal acervo sob gestão da Coordenadoria de Artes e Cultura da cidade, e 

depois houve a transferência e reabertura do Museu de São Carlos na estação ferroviária de 

São Carlos, no ano de 1992. Após uma negociação, o museu, com seu espaço expositivo, 

depósito (ainda não era uma reserva técnica) e administração, passou a ocupar algumas partes 

do prédio da estação ferroviária de São Carlos. 

O processo de transferência do museu para a estação ferroviária foi demorado, 

principalmente por não ser valorizado pela gestão da prefeitura na época. Muitos objetos 

foram descartados devido as suas condições e iniciou-se um processo de documentação desse 

acervo. A partir disso, foi feito um levantamento em que constataram o desaparecimento de 

certos objetos que constavam na catalogação feita no final da década de 1960. Apesar de 

haver essa mobilização, a catalogação já estava precária e foram feitas fichas sobre cada peça 

do museu – essa documentação continha desenhos e descrições de todos os objetos que foram 

encontrados. Além disso, uma equipe especializada foi chamada para fazer a restauração de 

algumas peças, principalmente da indumentária indígena que havia sofrido com a 

deterioração dos materiais, causada pelo tempo e pela falta de conservação. 

A partir de 2001, o museu começa a implementar ações de caráter mais profissional. 

Com isso, seus espaços foram distribuídos de forma mais organizada, o museu passa a ser 

pensado a partir da museologia, da história e da educação. O ambiente e os objetos 

remanescentes do acervo já não suportavam mais a antiga forma de expor, e, nesse momento, 

a exposição passou a exibir objetos e fotografias antigos de São Carlos, recontando a história 

de sua fundação e a história das famílias fundadoras da cidade. 

Essa exposição sobre a história da fundação da cidade só mudou no ano de 2012, 

quando o museu passou a ser gerido e coordenado pela Fundação Pró-Memória de São Carlos 

e novamente uma reestruturação foi iniciada. A forma como as exposições eram feitas foi 

                                                
12 Entrevista com Julio Roberto Osio, funcionário que trabalha na Fundação Pró-Memória de São Carlos. 15 
de setembro de 2017. 
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modificada e a equipe passava a ser cada vez mais profissionalizada, sendo formada 

atualmente por uma historiadora, uma museóloga, dois educadores pedagógicos e duas 

estagiárias, contando, também, com a colaboração dos demais funcionários da Fundação Pró-

Memória de São Carlos, como arquivista, biblioteconomista, historiador, sociólogo e demais 

cargos administrativos. Em 2015, algumas reformas foram feitas no local; a reserva técnica 

– espaço de acondicionamento dos objetos que não estão em exposição – foi montada e 

transferida para um espaço mais amplo e adequado; ocorreu reforma no espaço expositivo e 

também reformas de adequação para acessibilidade na plataforma da estação ferroviária. 

 

1.5. Alteração da forma de expor, alteração dos discursos 

A partir dessas mudanças e com a adesão de profissionais de áreas especializadas, o 

museu passou a produzir suas exposições de forma diferente da qual vinha ocorrendo desde 

sua reinauguração na década de 1990, adequando seus critérios de pesquisa e expografia ao 

conceito do movimento da Nova Museologia, que surgiu na década de 1960 e que: 

 
[...] traduz-se ainda na renovação de diversas outras dimensões da instituição 
museológica. Por um lado, a ideia de que o museu deve representar a sociedade na 
diversidade dos subgrupos que a compõem conduz e sustenta uma ampliação da 
noção de objeto de museu. Este passa a incluir também uma cultura material do 
quotidiano, de um passado mais recente e de classes e grupos étnicos antes 
tendencialmente não contemplados. Por outro lado, a compreensão alargada de que 
os significados dos objetos são situados – i.e., mutáveis segundo os seus contextos 
de uso – justifica e reforça a crescente atenção dispensada à contextualização das 
representações construídas no museu. (DUARTE, 2013, p. 114) 

 

Com o surgimento desse conceito da Nova Museologia, foi possível trazer outra 

perspectiva sobre os espaços museológicos; as instituições foram se adaptando e deixando 

de lado o modelo de museu que se destinava apenas a expor seu acervo como forma de 

curiosidade e que reforçava histórias oficiais difundidas por grupos sociais predominantes, 

mudando a própria forma de operar suas exposições com a participação efetiva da 

comunidade, com uma posição mais crítica e revolucionária, com o desenvolvimento social 

e com a educação13. 

Assim, é possível compreender que o Museu de São Carlos, com suas recentes 

alterações feitas a partir de 2013, inicia, em suas exposições, um diálogo entre determinado 

                                                
13 Retirado da exposição 60 anos do Museu – painel 8, 2017. Acesso em 15 de abril de 2018.   
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fragmento da história oficial e sua influência na sociedade brasileira e na própria cidade de 

São Carlos, trazendo reflexões sobre os contextos para o presente, incluindo um passado 

recente e a história das minorias em suas exposições, passando, assim, a democratizar suas 

exibições. Esses são, além das concepções sobre museu histórico e de cidade, importantes 

estereótipos ligados ao mundo ético no qual o Museu de São Carlos se inscreve, que 

evidenciam a produção de um ethos efetivo, imagem que constitui um corpo da comunidade 

imaginária dos que aderem a esse discurso (MAINGUENEAU, 2008, p.18). 

As exposições que foram feitas a partir dessa mudança de estrutura e discurso do 

museu tiveram um viés muito diferente daquele de costume. Como atualmente vem 

ocorrendo um aumento progressivo de exposições propondo novas leituras do passado ou 

aproximações com questões científicas (RUPP, 2011), essas pararam, portanto, de ser 

exibições de objetos antigos que resgatam a memória da cidade e se transformaram em 

exposições que contêm objetos e textos que produzem reflexão e evidenciam certas temáticas 

incluídas em certos fragmentos da história e suas relações com o presente. 

 
Se é limitador, para a exposição, fetichizar objetos, é, ao contrário, de extremo 
interesse procurar registrar e explicar a fetichização, estudar e dar a conhecer o 
objeto-fetiche. Em consequência, ao invés de eliminar os objetos históricos, as 
relíquias, o museu histórico deve é inseri-los no seu quadro de análise e operações, 
procurando desvendar sua construção, transformações, usos e funções. 
(MENESES, 1994, p. 27) 

 

Seguindo essa perspectiva, as exposições mais recentes são resultado de um trabalho 

de pesquisa da equipe do Museu de São Carlos, mas também de sua integração à comunidade. 

Essas exposições trazem novas narrativas expositivas, que são materializadas principalmente 

através de objetos, a partir de suas múltiplas significações e funções (MENESES, 1994), e 

muitos outros suportes expositivos, como vídeos e áudios, por exemplo. 

Amostras dessa mudança são o que ocorreu em 2015, na exposição chamada Guerra 

Civil de 1932 (que será comentada na próxima sessão), e, em 2016, na exposição Somos 

Esporte: São Carlos e a História das Práticas do Corpo, que abordou a história do esporte 

e, mais especificamente, o crescimento dessa esfera na cidade a partir da fundação de clubes 

atléticos, grêmios e a memória de alguns nomes importantes do esporte que tiveram sua 

trajetória marcada pela cidade; a partir disso, o museu produziu um discurso que reflete sobre 

a prática de diversos esportes e sobre a presença, por exemplo, das mulheres e de clubes 

negros em um espaço predominantemente masculino e branco. 
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1.5.1. De Revolução para Guerra, um exemplo 

 Um interessante exemplo dessa mudança é a exposição de longa duração que ocorreu no 

museu no ano de 2015: a exposição intitulada Guerra Civil de 1932, em que foram utilizados 

os objetos que pertenciam ao Museu de São Carlos desde sua abertura, que permitiam 

recontar o episódio na história do estado de São Paulo e suas decorrências. 

Como foi mencionado anteriormente, no início das atividades do museu, em 1957, no 

dia 9 de julho, foi inaugurada no Palacete Bento Carlos a exposição São Carlos no 

Movimento Constitucionalista de 1932 como parte das solenidades, além do traslado dos 

restos mortais de seus combatentes para a Praça dos Voluntários da Pátria da cidade. 

 

Figura 4 – Fragmento do Jornal A Cidade com a informação sobre as solenidades da 

comemoração dos 25 anos da Guerra Civil de 1932 (4 de julho de 1957) 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em agosto de 2017. 

 

Esse movimento armado ocorreu no estado de São Paulo, entre julho e outubro de 

1932, tendo por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e a convocação de 

uma Assembleia Nacional Constituinte. No período em que o museu ainda tinha como 

principal objetivo enaltecer os feitos dos grandes homens da cidade, a exposição sobre a elite 

paulista contra Getúlio Vargas era, então, retratada a partir de documentos e fotos, como 
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jornais e listas de participantes e agrupamentos. Além dos documentos, havia fardas, 

armamentos, munições, bandeiras e outros objetos relacionados ao conflito. 

 Na exibição que ficou exposta de 1957 até meados dos anos 1980, a perspectiva desse 

acontecimento partia da exaltação, na intenção de valorizá-lo e reafirmar um orgulho, 

colocando o estado de São Paulo em destaque, já que era visto pelos próprios paulistas como 

o mais importante do país. 

A Revista Decisão de 1965, destaca essa sala dedicada a esse período da seguinte 
forma: “A sala é verdadeiramente impressionante. Toda uma época está ali 
resumida com grande fidelidade. É uma página da história do Brasil contida entre 
quatro paredes do Museu da nossa cidade”. (Exposição Guerra Civil de 1932 – 
painel de abertura, 2015) 

 

Como contraponto dessa perspectiva, muitas vezes abordada pelo museu ao longo dos 

anos nas comemorações do 9 de julho, o Museu de São Carlos exibiu entre 2015 e 2016 a 

exposição Guerra Civil de 1932, trazendo um novo olhar sobre esse tema. De acordo com 

essa nova exposição, o termo guerra civil é mais adequado que revolução porque: 

 
[...] o caráter revolucionário do movimento de 1932 é muito questionado, sendo 
interpretado como um evento de matizes conservadores e até reacionários, a 
denominação política de 'revolução' não teria sentido, uma vez que o termo implica 
em mudanças estruturais em uma sociedade a ponto de transformá-la radicalmente. 
Mesmo o seu caráter constitucionalista é posto em debate, uma vez que embora 
tenha havido um discurso que exigia uma nova Constituição para o país, o que se 
apreende dos fatos é o interesse de grupos paulistas e seus aliados na recuperação 
do poder perdido. (Exposição “Guerra Civil de 1932” – painel de abertura, 2015) 

 

As diversas perspectivas históricas de um mesmo fato permitem ao público despertar 

para um senso crítico que o permite dialogar com sua realidade atual. Além disso, essa nova 

perspectiva de um fato histórico amplamente abordado pela história oficial traz a 

desconstrução de mitos que ainda estão no imaginário da população paulista. O museu pode, 

através das suas exposições, proporcionar um diálogo entre passado e presente, tendo a 

possibilidade de, principalmente, construir novos discursos e novas reflexões. 

 

Figura 5 – Algumas temáticas abordadas nos pôsteres da exposição Guerra Civil de 

1932, exibida pelo Museu de São Carlos entre os anos de 2015 e 2016. 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de março de 2020. 

 

Como se pode notar a partir dos temas abordados dentro da exposição – como a 

participação e presença de mulheres, negros e indígenas ou a própria reflexão sobre as 

interpretações do evento –, houve uma mudança no que diz respeito à abordagem do museu 

sobre o que se conhece popularmente por “Revolução Constitucionalista de 1932”. Na 

comemoração dos seus 25 anos e no ano de inauguração do museu, era de caráter saudosista, 

além de assumir a designação de revolução, como um ato heroico e puramente 

revolucionário, dando destaque para os nomes de combatentes da região, mantendo vivo o 

discurso de que esses homens paulistas foram importantes para o desenvolvimento da nação, 

do estado de São Paulo e da própria cidade de São Carlos. Já na exposição feita pelo Museu 

de São Carlos, em 2015, o discurso do museu se modifica, e passa a compreender que a 
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exaltação desse episódio da história não contribui para um conhecimento geral e verdadeiro 

dos eventos ocorridos e, principalmente, não auxilia na produção de um pensamento crítico 

a respeito da história da cidade, do estado e do país. Essa reformulação produz um discurso 

que critica a forma como este evento foi nomeado e como ele foi interpretado pela população 

e pelo próprio Museu de São Carlos por anos, apontando a presença de matizes conservadores 

e interesses por trás dessas ações, promovendo, assim, a democratização da experiência e do 

conhecimento humanos, deixando de ser um espaço anacrônico e nostálgico, construindo 

vias de conhecimento e exame dessa sociedade (MENESES, 1994). 

 

1.6. Um olhar sobre a educação museológica 

No ano de 2017, o Museu de São Carlos publicou um libreto intitulado Guia do 

Museante, composto por diferentes informações educativas aos visitantes do museu. Além 

de contar brevemente a história do Museu de São Carlos e do Museu de Pedra “Tinho 

Leopoldino” e suas atribuições, o libreto é composto por informações sobre a estrutura de 

um museu – o que é um museu, uma exposição, um acervo e uma reserva técnica –, contendo, 

ainda, informações sobre os motivos pelos quais não se pode fotografar ou tocar nos objetos 

da exposição, e instruir sobre as formas de convivência e aproveitamento da visita, algumas 

orientações e atividades para crianças. 

 

Figura 6 – Capa e quarta capa do libreto Guia do Museante, produzido pelo Museu de 

São Carlos e pela Fundação Pró-Memória de São Carlos 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de março de 2020. 

 

Figura 6 - Conteúdo do Guia do Museante 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de março de 2020. 

 

Esse objeto editorial é interessante de ser abordado na presente pesquisa, visto que a 

equipe do museu, a partir de uma ação educativa, julgou necessário haver algum tipo de 

instrução, uma vez que seu público muitas vezes não sabe e não compreende a forma como 

orientar-se e comportar-se dentro do museu. A intenção da produção desse guia foi, 
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principalmente, distribuí-lo pelas escolas da cidade de forma que os próprios professores 

pudessem passar essas informações, fazendo com que os grupos de visita escolar – que são 

muito comuns no Museu de São Carlos – já pudessem chegar com uma ideia do que 

experimentariam na exposição, fazendo com que, dessa forma, a visita pudesse ser mais 

aproveitada pelos visitantes. Nessa ótica, a primeira orientação de uma exposição deveria ter 

como meta a alfabetização museológica:  

 
Ellie Caston, que coordenou os programas interdisciplinares do Carnegie Museum 
of Natural History and Art, realisticamente apontava que a função educacional do 
museu não seria completa se ele não ensinasse o que é um museu, o que é uma 
exposição e como devem e podem ser usados. (MENESES, 1994, p. 23) 

 

Promover essa alfabetização museológica feita a partir do Guia do Museante é de 

grande importância não só para a instituição, mas para seus visitantes, uma vez que, com esse 

objeto, uma possível reflexão sobre a importância e o funcionamento do museu pode ser feita, 

possibilitando interação social, conhecimento espacial, institucional e cultural. 

De acordo com esse guia, para o Museu de São Carlos, exposição:  

 
É a exibição para o público dos objetos do acervo organizados e dispostos seguindo 
um conceito ou uma interpretação. Desse modo, uma exposição pode mostrar a 
história de uma cidade, de uma pessoa ou obras de arte de um artista, por exemplo. 
Elas podem ser de longa duração ou temporárias, mas, de qualquer forma, os 
objetos não podem ser deixados em exposições o tempo todo e exigem cuidados 
constantes, pois há o risco de danos, desgastes e até perda das peças expostas. Por 
isso, as peças que não estão em exposição são guardadas em uma reserva técnica. 
(GUIA DO MUSEANTE, 2017, s/p) 

 

Nota-se, enfim, que o Museu de São Carlos tem, em seu histórico, uma série de 

mudanças espaciais e um momento de abandono seguido por uma profissionalização da 

equipe e, consequentemente, de uma mudança em seu discurso, além da produção de um 

objeto editorial que proporcionasse, de maneira pedagógica, o conhecimento sobre o que 

constitui um museu. 

A partir do que foi apresentado ao longo deste capítulo, considera-se a exposição 

como a forma de comunicação e transmissão de sentidos (conforme Debray, 2000 – noção 

que será desenvolvida adiante), feita a partir de textos, objetos e documentos históricos. A 

partir do conhecimento sobre a história do Museu de São Carlos, seu funcionamento e suas 

propostas institucionais é possível observar uma produção de um discurso que nasce a partir 

das relações estabelecidas ao longo de seus 63 anos de história. Observa-se como existe um 
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discurso sobre a Nova Museologia, que pretende dar às exposições do museu visibilidade, 

diversidade e inclusão nos temas e nos assuntos que são exibidos a partir desses temas, 

evidenciando os tais estereótipos de museu histórico da cidade de São Carlos que são 

produzidos através do ethos discursivo do museu, na relação entre aquilo que ele diz e aquilo 

que ele mostra (MAINGUENEAU, 2008). No próximo capítulo reflito sobre como as 

condições de produção da exposição e suas materialidades são peças-chave para a 

compreensão desse discurso, imagem e posicionamento na sociedade, e, sobretudo, para a 

transmissão de cultura através de um espaço cultural.  
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CAPÍTULO 2  

2. O MÍDIUM E AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

Anteriormente foi mostrado como o Museu de São Carlos se transformou e todas as 

mudanças pelas quais essa instituição cultural passou ao longo de uma história de mais de 60 

anos. Procurei apresentar a forma como diversos agentes – o governo, os espaços e a equipe 

– foram autores essenciais de uma mudança nos propósitos, no discurso e nas práticas das 

exposições. O enfoque que dou aqui é de uma reflexão sobre como um museu, sendo ele um 

espaço social e interacional, é capaz de transmitir a mensagem desses ideais e discurso ao 

seu público visitante, e, principalmente, olhar para essas formas de transmissão.  

Assim sendo, este capítulo, parte de uma reflexão filosófico-midiológica, 

fundamentada por Régis Debray, e se ocupará em compreender de que forma o discurso de 

uma exposição, vinculada a uma instituição museológica, pode ser transmitido através de 

seus suportes e as técnicas que eles implicam. De acordo com as concepções do filósofo 

francês sobre midiologia14, mídium e transmissão15, este estudo se baseará em uma reflexão 

que observa as formas simbólicas de transmissão a partir de seus suportes, verificando os 

sentidos que o museu produz, através de sua exposição, pensando na forma como o projeto 

curatorial da exposição irá sensibilizar seu discurso aos visitantes. 

Investigaremos, assim, os mídiuns, a partir dos quais é possível refletir a respeito do 

museu, da exposição e de suas condições de produção: a curadoria, a pesquisa e a montagem, 

e do uso de diferentes materialidades, como a linguagem, o acervo histórico e a expografia 

com os elementos da exposição, uma vez que, tanto esta quanto seus elementos são suportes 

que transmitem o discurso da exposição aos visitantes. 

Dominique Maingueneau (2004), ainda que de forma não aprofundada, cita a 

relevância de se observar em uma análise a relação material dos discursos, ou seja, seu 

suporte e seu modo de circulação. Visto como algo que não pode ser apenas mencionado, o 

suporte não é meio neutro de transmissão de discurso, ele “imprime um certo aspecto a seus 

conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer” (MAINGUENEAU, 2004, p. 71). 

Estudar o mídium é considerado por Maingueneau como essencial para a análise do discurso. 

                                                
14 A tradução do termo médiologie seria mediologia, o estudo dos médiuns, objetos mediadores. Optou-se 
utilizar neste trabalho os termos midiologia e mídium que se consagraram na maior parte das traduções para o 
português, especialmente nos textos de análise do discurso. 
15 Termo utilizado por Régis Debray. (DEBRAY, R. Transmitir: o segredo e a força das idéias. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000). 
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A partir disso, proponho esses direcionamentos da seguinte forma: já refletimos sobre 

(1) a história e os conceitos do Museu de São Carlos; e, a partir de agora, nos concentramos 

em pensar (2) a exposição Laborar: Trabalho em São Carlos e (3) os elementos particulares 

dessa exposição. 

Ademais, apoiando-me na tese Defender a Imagem16, de Debray (1993), procuro 

fazer uma reflexão a respeito da hierarquia no uso de determinados suportes no que diz 

respeito às exposições museológicas, observando essas relações através de uma análise que 

observa o Museu de São Carlos e a exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, uma vez 

que existe uma prioridade no uso de certos materiais para a comunicação com seu público-

alvo a partir de demandas da própria população, do avanço das tecnologias e a forma como 

elas se inserem atualmente na sociedade. 

 

2.1. Midiologia de Debray, mídium e transmissão 

A midiologia, estudo que faz parte da extensa produção científica de Régis Debray, 

ao contrário do que pode ser equivocadamente compreendido como o estudo das mídias e da 

comunicação, é o estudo das mediações, em que importa observar não a ação de comunicar, 

mas a relevância intrínseca dos suportes e das técnicas para a transmissão simbólica cultural. 

Quando falamos de mediações, para Debray, esse é o olhar que permite compreender o(s) 

homem(s) e sua(s) cultura(s) através da forma como ele(s) irá(ão) conduzi-la(s), disseminá-

la(s), transmiti-la(s): 

  
Na mediologia, “mídio” não significa mídia nem mídium, mas mediações, ou seja, 
o conjunto dinâmico dos procedimentos e corpos intermédios que se interpõem 
entre uma produção de signos e uma produção de acontecimentos. [...] ou seja, 
mediações, simultaneamente técnicas, culturais e sociais. (DEBRAY, 1995, pp. 28-
29) 

 

Este estudo por parte do autor propõe analisar toda a panóplia simbólica, imagética, 

sonora e mítica, que envolve a passagem do simbólico ao ato (MARANHÃO; 

GARROSSINI, 2010). A midiologia, portanto, estuda os mídiuns – e não mídias –, que 

envolvem “funções sociais superiores em suas relações com as estruturas técnicas de 

                                                
16 Texto de defesa de tese para obtenção do doutorado em filosofia, apresentado na Sorbonne (Paris I), em 23 
de outubro de 1993. DEBRAY, Régis. Defender a Imagem. In: ______. Manifestos Midiológicos. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1995. 
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transmissão” (Debray, 1995, p. 21). Analisa, assim, sistemas que portam sentidos e verifica 

sua natureza, seu suporte e sua técnica. Em seus termos:  

 
Vamos chamar “mídium”, no sentido pleno, o sistema dispositivo-suporte-
procedimento, ou seja, aquele que, organicamente, é posto em movimento por uma 
revolução midiológica. O processo da escrita, sem indicação de suporte ou rede, 
não específica concretamente a natureza de um mídium. O signo da escrita na tela 
do computador é, a meu ver, um mídium diferente do mesmo signo apresentado 
em suporte de papel: passou da grafosfera para a videosfera. (DEBRAY, 1995, p. 
23) 

 

Como se vê, o objeto de estudo da midiologia é o mídium; para o autor, esse termo 

se refere à mediação, meios simbólicos de transmissão e circulação de informação pelas 

sociedades. O que se propõe aqui é um olhar para o museu como mídium, ou seja, um objeto 

feito de uma materialidade que está inserido na sociedade – é um espaço cultural que faz 

parte de uma instituição, que propõe uma interação social e utiliza de meios simbólicos de 

transmissão, como a exposição e seus textos, vídeos, objetos, documentos e fotografias, para 

a circulação de informações e reflexão a respeito de determinado tema17. 

Quando Debray discute “o conjunto dinâmico dos procedimentos e corpos 

intermédios que se interpõem entre uma produção de signos e uma produção de 

acontecimentos” (p.28), trago para esta análise os procedimentos e corpos, sendo a exposição 

(que é espaço de interação entre o museu e os visitantes que percorrem esse espaço) e seus 

elementos (que suportam a partir de suas materialidades o discurso do museu, produzindo 

um acontecimento: a exposição), os meios que causam reflexão, indagação, rejeição, 

conscientização ou qualquer outro sentimento e pensamento em seu público visitante. 

No caso específico do Museu de São Carlos e da exposição Laborar: Trabalho em 

São Carlos, é possível compreender o museu como um mídium – um espaço histórico e 

cultural localizado na estação ferroviária da cidade de São Carlos, que se utiliza de sua 

exposição como meio de transmissão a partir de diversos elementos – suportes inscritos em 

diferentes técnicas, que compõem as sete salas do museu – para a circulação de informação 

e reflexão a respeito da história do trabalho no Brasil e na cidade de São Carlos, em um 

panorama que aborda as relações desde o início da escravidão no país até os meios mais 

digitais de trabalho no tempo presente. 

                                                
17 Aqui, por tema, entende-se: um período histórico, uma estética, um artista, um objeto, ou seja, o(s) tema(s) 
de uma ou mais exposições que fazem parte de um museu. 
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Até o momento, falei muito sobre transmitir e esse conceito é um ponto importante 

nos estudos do mídium propostos por Debray. A transmissão de um discurso e um ideal que 

fazem parte dos valores e práticas de um museu é posta em análise quando queremos observar 

os meios dos quais esse museu irá se utilizar para tal ação. O autor se interessa, sobretudo, 

por como uma ferramenta técnica não deixa de ser uma forma de nos relacionarmos com o 

social, e como nossas relações sociais são todas mediatizadas por dispositivos técnicos 

(MARANHÃO; GARROSSINI, 2010, p. 44). É aqui que é feita a ponte entre os estudos do 

discurso de Maingueneau (apresentados na introdução deste trabalho e que serão 

aprofundados para as análises no Capítulo 3) e os estudos do mídium de Debray: os suportes 

e meios de transmissão interessam para a compreensão e analise do discurso do museu; 

interessa, assim, observar o museu como mídium para entender a composição do ethos que 

ele produz através de seu discurso, mediado pelos elementos que fazem parte da exposição. 

Assim, é importante observar como, para Debray, transmissão e comunicação não são 

a mesma coisa – voltamos ao ponto de que míduns não são mídias, e transmissão não é 

comunicação: 

 

A primeira [comunicação] é pontual ou sincronizante – trata-se de uma trama: uma 
rede de comunicação religa, sobretudo contemporâneos – um emissor a um 
receptor, presentes nas duas extremidades da linha. A segunda [transmissão] é 
diacrônica e caminhante – trata-se de uma trama – além de um drama – ela 
estabelece ligação entre os vivos e os mortos, quase sempre na ausência física dos 
‘emissores’. (DEBRAY, 2000, p.15) 

 

Para a transmissão estabelece uma ligação através das técnicas, que envolvem bens, 

ideais e capital e como essas forças simbólicas se tornam forças materiais (Debray, 2000, 

p.15): 

 
[...] para a Mediologia, a transmissão se mostra como o arrimo luminoso, algo que 
vai ordenar presente e passado, articular o efetivo ao virtual. A transmissão para 
ele, portanto, é algo que vai além do simples fato de comunicar. (MARANHÃO; 
GARROSSINI, 2010) 

 

Pensando a partir desse conceito, nos atentamos para as diferentes materialidades 

utilizadas pelo Museu de São Carlos para a transmissão simbólica de todos aqueles 

estereótipos ligados ao mundo ético do museu que foram mostrados no Capítulo 1 – o 

discurso ligado à Nova Museologia, a necessidade de pensar e refletir sobre o presente, 



38 
 

 

incluindo a história das minorias nas exposições, democratizando-a e fazendo uso das novas 

tecnologias – transmitindo a história do trabalho a partir desses ideais ao público visitante, 

seus interlocutores. 

Nesse agrupamento de certo sentido em um suporte que utiliza determinada técnica, 

organizada de forma social e cultural, não é no estudo de uma mensagem que a midiologia 

quer se aprofundar, mas nos procedimentos através dos quais a mensagem é feita, circula e 

chega aos seus receptores. Estuda, portanto, como um pensamento se transforma, através de 

técnicas, em um suporte que circula, que põe em circulação uma ideia, e demonstra o efeito 

dessas técnicas em nosso comportamento social e cultural. 

Com essa exposição, portadora de um discurso e produtora de uma personalidade do 

museu ligada aos tal mundo ético, é possível enxergar a forma como ele [o museu] irá 

transmitir sua mensagem.  

Para Debray (1995), a transmissão funciona como uma cadeia de transformações em 

que a mensagem é modificada pelas percepções dos interlocutores, pelo formato, pelo suporte 

e pela técnica, já que se relaciona com indivíduos que são influenciados pelo meio externo e 

por suas próprias experiências. Aqui vemos como o público visitante, a partir de suas 

experiências pessoais, irá receber a mensagem do discurso do Museu de São Carlos a partir 

da linguagem produzida pela curadoria da exposição, e como os suportes e a distribuição dos 

elementos dessa exposição são importantes para a interpretação dessa mensagem e a 

experiência da visita, seja através de textos, áudios ou vídeos, da inserção de objetos, 

documentos e imagens históricos que fundamentam o discurso do museu, e, ainda, através 

da forma como esses elementos estão inseridos no espaço, seguindo uma lógica pensada pela 

equipe a partir da expografia, além do próprio espaço da estação ferroviária, construída no 

final do século XIX. É importante olhar para o que é midiológico e ter em mente que ele é 

ideológico e não apenas mecânico (DEBRAY, 1995, p.86). O filósofo francês conclui que o 

meio é capaz de alterar o sentido: “Em suma, um chip de silício pode transtornar ‘a ordem 

do discurso’”. (DEBRAY, 1995, p. 103). 

Olhar para esses suportes e meios é, portanto, crucial para entender a organização da 

sociedade e, especificamente, do público com o qual o próprio museu dialoga através de seu 

discurso voltado para a criação de uma identidade do museu e da cidade, a partir de seu 

posicionamento institucional, sendo ele um museu histórico e de cidade, que busca, 

sobretudo, produzir uma identidade repensando a história da cidade e propondo reflexões 

sobre ela, trazendo o presente e democratizando essas reflexões, ao falar, como no caso da 

exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, sobre a história da própria população da cidade, 
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que desponta a partir do trabalho rural e emerge na urbanização, construindo indústrias, 

comércios, bairros operários e de negros alforriados, instituições culturais, desenvolvendo-

se a partir de empresas voltadas para tecnologias avançadas e na produção de conhecimento 

com o surgimento e o crescimento de suas universidades. A curadoria da exposição e todos 

os elementos que fazem parte dela são, assim, suportes simbólicos capazes de unir presente 

e passado, e articular estruturas na sociedade. 

 

2.1.1. O duplo corpo do mídium: matrizes e vetores 

 O mídium, entendido pelo Régis Debray como um objeto formado, de um lado, por 

populações de signos e, do outro, por uma rede de elementos e suportes materiais (DEBRAY, 

1995, p. 139), é analisado, dessa forma como um lugar e uma função em um dispositivo 

veicular que possui um duplo corpo (DEBRAY, 2001, p.168). 

 O que se compreende é que o mídium, sendo ele um objeto feito de uma materialidade 

inscrita na sociedade, sensibiliza seus interlocutores apontando uma certa direção, como uma 

rede de vetores. Essa rede de vetores, portanto, é um conjunto de suportes que contém 

mensagens que portam sentidos, feitos a partir de diferentes técnicas e que são capazes de 

sensibilizar. Como vimos, essa rede de suportes – que são vetores, pois apontam para certas 

direções de sentido – está ancorada sempre a uma matriz, sendo ela uma instituição ou um 

lugar de interação social, que permite relações, diálogos e contatos. É a partir desse 

estabelecimento que Debray discute a transmissão dos sentidos, pensando no que ele chama 

de matriz de sociabilidade e vetores de sensibilidade (Debray, 2001). Ainda nesses estudos, 

o filósofo separa matriz e vetor em duas colunas distintas, onde chama a matriz de 

sociabilidade de organização materializada (OM) e os vetores de sensibilidade de matéria 

organizada (MO)18:  

 
A coluna MO é da ordem do utensílio, do artefato, conjunto de elementos inertes, 
manipuláveis e eventualmente desconectáveis. A coluna OM pertence, 
principalmente, à ordem dos organismos, totalidades englobantes e vivas de uma 
vida autônoma. Se pensa e se comunica com a MO, porém, dentro da OM. 
(DEBRAY, 2001, p. 174, tradução nossa) 

 

                                                
18 Neste trabalho privilegiarei o uso dos termos matriz de sociabilidade e vetor de sensibilidade. 
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As OM são, assim, os organismos e as instituições – espaços de interação social e 

práticas, que operam seus propósitos e ideais, através da MO – que são aqueles elementos e 

objetos técnicos capazes de sensibilizar quem interage nesses espaços, promovendo a 

produção de sentidos e significados sobre si: 

 
Essas matrizes (institucionalidades fiadoras de discursos) são organização 
materializada (OM), ou seja, o modo como a sociedade disciplina práticas e cultiva 
valores produzindo sistemas de objetos técnicos. Esses vetores (dispositivos 
inscricionais que afetam os sentidos de um texto e eventualmente até mesmo do 
que é um texto) são matéria organizada (MO), os próprios objetos técnicos que 
resultam de lógicas de uso e impõem lógicas de uso, nem sempre coincidentes, e 
que convivem também com resistências ou apropriações não previstas. 
(SALGADO; DELEGE, 2018, p.377) 

 

O que se entende com os estudos de midiologia é que o mídium é corporeidade e 

materialidade, em que operam instrumentos em gestos pessoais e coletivos (Debray, 2001, p. 

169), produzindo forças transformadoras com efeitos específicos e não-neutros – sociais, 

culturais, políticos –, uma vez que as matrizes de sociabilidades (ou OM) são 

institucionalidades fiadoras de discursos19. Existe, portanto, uma grande importância no que 

diz respeito ao poder da mensagem contida nos vetores de sensibilidade (ou MO) e, 

sobretudo, o poder que tais matrizes de sociabilidade estabelecem na sociedade (Debray, 

2001, p.175). 

Trazendo essa reflexão para nosso objeto de estudo, compreende-se o museu como 

uma matriz de sociabilidade uma vez que é um órgão que faz parte de uma instituição e um 

espaço de interação social, que prevê práticas comunicacionais e educativas, que disciplina 

mensagens com poderes transformadores e produtores de discurso. O Museu de São Carlos 

é um órgão que faz parte da Prefeitura de São Carlos, ligado à Fundação Pró-Memória de 

São Carlos – que prevê uma série de leis e faz parte de uma rede de agentes de circulação20 

– é, sobretudo, um meio cultural de um corpo coletivo que porta códigos e conceitos num 

sistema em suas diversas funcionalidades, como apontei no início do Capítulo 121. 

                                                
19 Será abordado no Capítulo 3. 
20 O museu faz parte não apenas dos órgãos vinculados ao município, mas também a uma rede de museus do 
país e do estado. O Museu de São Carlos assume políticas, ações e iniciativas estabelecidas pelo IBRAM - 
Instituto Brasileiro de Museus, órgão gestor da Política Nacional de Museus, ligado ao Ministério do Turismo; 
e, também, faz parte do SISEM-SP - Sistema Estadual de Museus de São Paulo, instância da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo. (https://www.museus.gov.br/) e (https://www.sisemsp.org.br/). 
21 Vimos textos de órgãos como o ICOM - International Council of Museums e textos da Fundação Pró-
Memória de São Carlos que estabelecem institucionalmente e nos meios legislativos o que representa este órgão 
cultural que é o museu e o que um museu faz e opera.  
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Estabelecendo a ideia de que o museu é uma matriz de sociabilidade, olhamos, assim, 

para a exposição como sendo o seu vetor de sensibilidade (ou matéria organizada), uma vez 

que é através dela que o museu irá sensibilizar e se comunicar com seus visitantes, de forma 

que opera, a partir da exposição, todos os elementos e dispositivos de circulação que 

suportam fisicamente as mensagens que contém os propósitos, os ideais, o discurso do 

museu. A exposição é o vetor, meio que transporta e sensibiliza o público, e é composta por 

um agrupamento de uma rede de vetores, que são os elementos da exposição – o que a torna 

um grande vetor de sensibilidade que suporta pequenos vetores de sensibilidade. 

Assim, há outra relação a estabelecer neste duplo corpo do mídium que analisamos 

aqui. Pensando na exposição como um grande vetor de sensibilidade que porta seus 

elementos – que são pequenos vetores de sensibilidade –, ligado à grande matriz de 

sociabilidade que é o museu, é possível, ainda, analisar a exposição como uma pequena 

matriz de sociabilidade – um espaço que também contém certas normas, como conceitos 

curatoriais, processos de pesquisa, montagem e um conjunto de atributos e ações que são 

sempre respeitados em sua composição (segurança de objetos do acervo em exposição e 

normas de acessibilidade, por exemplo). Dessa forma, olhamos para a exposição como essa 

matriz de sociabilidade que liga uma rede de vetores de sensibilidade que são cada elemento 

da exposição, que podem se apresentar em diferentes suportes e técnicas, e que também 

portam sentidos e sensibilizam, sejam eles elementos de linguagem produzida para a 

exposição, como textos, áudios e vídeos; elementos de acervo histórico, como objetos, 

fotografias e documentos históricos; e, ainda, elementos expográficos, como objetos 

cenográficos não-históricos, ordem das salas e paleta de cores, por exemplo. 

Como foi dito no início deste capítulo, nos direcionamentos desta pesquisa me 

proponho a analisar (1) a história e os conceitos do Museu de São Carlos – como a grande 

matriz de sociabilidade; (2) a exposição Laborar: Trabalho em São Carlos – como o grande 

vetor de sensibilidade e a pequena matriz de sociabilidade; e (3) os elementos dessa 

exposição, como a rede de vetores de sensibilidade ligados à pequena matriz de sociabilidade 

(exposição) e à grande matriz de sociabilidade (museu). O que se pode notar é a 

complexidade das relações entre essa rede de elementos que portam sentidos e sensibilizam 

a partir da forma como a instituição museológica funciona através de suas leis e definições, 

fundamentadas por seu discurso e por aquilo que entende por museu, exposição e pelo tema 

específico abordado na exposição – museu, exposição e elementos são todos médiuns 

responsáveis pela transmissão de cultura. 
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Figura 8 – Esquema de matrizes e vetores - museu, exposição e elementos 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para resumir, volto à epígrafe deste trabalho, que se mostrou um exemplo interessante 

que evidencia essas direções do mídium. O excerto está presente no site do Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM) e fala sobre a importância do museu e sua relação com a 

sociedade e com cada indivíduo: 

 
O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas por 
objetos e referenciais ali reunidos iluminam valores essenciais para o ser humano. 
Espaço fascinante onde se descobre e se aprende, nele se amplia o conhecimento e 
se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da partilha. Por meio 
dos museus, a vida social recupera a dimensão humana que se esvai na pressa da 
hora. As cidades encontram o espelho que lhes revele a face apagada no turbilhão 
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do cotidiano. E cada pessoa acolhida por um museu acaba por saber mais de si 
mesma22. 

 

Nessa passagem, é mencionado o museu como um espaço cultural que porta 

sensações, ideias e imagens a partir de seus objetos, levando o público à reflexão sobre o 

conhecimento de um tema, uma identidade, um povo e sobre si mesmo. Esta complexa rede 

de matrizes e vetores tem em seu funcionamento essa relação entre instituição-espaço-

elementos-público que sensibilizam e transformam os entendimentos ao seu redor. Para que 

fique mais claro como esta relação se dá, abordaremos a seguir as condições de produção da 

exposição Laborar: Trabalho em São Carlos. 

 

2.2. A exposição Laborar: Trabalho em São Carlos e suas condições de produção 

  Na intenção de compreender de que forma a rede complexa de matrizes e vetores 

opera em um ambiente cultural e histórico da cidade, é necessário o apontamento de como a 

exposição – matriz de sociabilidade e vetor de sensibilidade, conforme propusemos acima, 

de acordo com a escala em que observamos sua constituição – é operada a partir de seu 

projeto curatorial, no intuito de mostrar seus propósitos, sua pesquisa e sua montagem com 

um olhar sobre como essa produção se dá e, assim, produz sentidos e sensibiliza os visitantes 

da exposição. 

 Esta seção, portanto, concentra-se em observar (2) a exposição Laborar: Trabalho 

em São Carlos – como o grande vetor de sensibilidade e pequena matriz de sociabilidade; e 

colocar um primeiro olhar nos (3) elementos dessa exposição – como sua rede de vetores de 

sensibilidade. 

A partir da historiografia do Museu de São Carlos, apresentada no Capítulo 1, e com 

a noção de que o museu se classifica como uma grande matriz de sociabilidade, passamos a 

pensar, especificamente, sua exposição. Uma maneira de evidenciar de que forma e por quais 

meios o museu estabelece uma transmissão com seus visitantes é analisar os processos de 

produção de suas exposições, uma vez que é possível observar o que o museu transmite e 

como ele chega a uma definição de quais suportes e técnicas utilizar. 

A partir desse olhar, consideramos, também, uma exposição como um objeto 

editorial, ou seja, um discurso que está inscrito materialmente em algum meio, que presume 

                                                
22 https://www.museus.gov.br/museus-do-brasil/. Acesso em 24 de março de 2020. 



44 
 

 

uma interlocução e que enseja uma circulação. Nesse sentido, a exposição Laborar: Trabalho 

em São Carlos é um objeto que circula em determinado lugar: permanece em exibição na 

estação ferroviária de São Carlos, e recebeu cerca de 20.000 visitas na última exposição23 – 

visitantes que são seus interlocutores –, o que leva a exposição a ser construída com o 

objetivo de, como vimos anteriormente na definição de museus, produzir reflexão, 

conhecimento e deleite a quem a visita. A inscrição material da exposição é complexa, sendo 

feita através de sua montagem no espaço expositivo, que, no caso do museu em análise nesta 

pesquisa, são as sete salas localizadas na plataforma da estação ferroviária de São Carlos. 

Ainda sob o olhar da midiologia, é possível compreender que a curadoria não somente 

quer comunicar uma ideia, mas quer transmitir a partir dos suportes que utiliza na exposição. 

No trabalho de curadoria de uma exposição, a equipe do museu pensa, elabora e monta, a 

partir de diferentes suportes, uma ou várias formas de transmitir seu discurso ao público 

visitante do museu, partindo de uma certa abordagem curatorial. A edição de uma exposição 

é, portanto, condição de produção do discurso24 que o museu transmite aos seus visitantes. 

Dessa forma, temos o intuito de mostrar, a partir do tema da exposição, como o museu irá 

produzir sua inscrição material em seu espaço de circulação, detendo o olhar nos meios pelos 

quais o museu trabalhará para transmitir, legitimar e se autorizar a partir desse discurso sobre 

a história, a cidade e a memória. 

O olhar sobre a divulgação de textos e objetos para a comunidade sustenta 

informações sobre a forma como certo acontecimento da história é desenvolvido e abordado 

na exibição do museu, ou seja, a produção da exposição é condição de produção discursiva 

que legitima o museu como espaço na cidade. Pensando na exposição, o Museu de São Carlos 

produz Laborar: Trabalho em São Carlos a partir de diversos recortes da história do trabalho 

no Brasil e, especificamente, na cidade de São Carlos, por meio de processos que, em 

conjunto, transformam-se em um meio consistente não só de comunicação, mas de 

transmissão. 

Mais especificamente, aqui importa compreender os propósitos curatoriais, a 

pesquisa, as abordagens e a montagem da exposição, adentrando na produção dos textos da 

                                                
23 A contagem da quantidade de visitantes que assinaram o livro ata na exposição Somos Esporte: São Carlos 
e a história das práticas do corpo foi de 19.800 em 3 anos e 3 meses. 
24 As condições de produção abrangem o contexto ideológico e sócio histórico da instituição. Assim, seus 
valores ideológicos compõem e legitimam um imaginário que institui o lugar em que o discurso é enunciado 
de forma mútua. Isso ocorre na produção do discurso e na produção do ethos da instituição a partir desse 
espaço em que se configura. 
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exposição, na escolha dos objetos, imagens e fotografias que serão expostos, e também na 

expografia – escolha da ordem dos conteúdos de acordo com a ordem das salas do museu, e 

escolha da forma como todos esses elementos estarão expostos. 

Com essa reflexão, procura-se observar, sobretudo, os movimentos que foram feitos 

no processo de produção da exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, primeiramente 

focalizando os meios, suportes e técnicas, e depois partindo para uma análise do discurso do 

Museu de São Carlos no capítulo seguinte, procurando compreender, através desses 

elementos que compõem a exposição, a produção do ethos discursivo do Museu de São 

Carlos – a imagem do museu – pelo olhar de sua exposição que aborda assuntos sobre o 

trabalho na cidade. 

 

2.2.1. Museografia e curadoria: o que expor e transmitir, como expor e 

transmitir 

 Como foi mencionado anteriormente, a exposição é o vetor de sensibilidade na 

transmissão de signos a partir de objetos técnicos que operam entre museu e visitante. Diante 

de uma temática, uma linguagem, de documentos e de uma ordem expositiva, a exposição 

mostra a seu visitante elementos que produzem efeitos de um determinado discurso que o 

museu transmite. Com isso, pensamos nas questões de museografia, área que apresenta as 

ações práticas do museu (CURY, 2005, p.13) na composição de sua exposição, em que 

podemos analisar como esses vetores de sensibilidade operam no espaço da instituição 

cultural. 

 É necessário compreender que a transmissão do discurso do museu, feita a partir de 

elementos produzidos e organizados, é fruto de um trabalho de escolhas e cuidados, um 

projeto que se inscreve e emerge de suas condições de produção: 

 
Mais do que a organização dos objetos, livros ou obras, entretanto, é a motivação 
de seu agrupamento como instrumento de mediação [...]; a ordem que está por trás 
das exposições, aquela que norteia a montagem dos  acervos, os agrupamentos das 
peças, sua sequência, distribuição e formas de exposição. (FILHO, 2006, p.2) 

 

Esse exercício de escolhas daquilo que irá compor uma exposição é a curadoria. A 

noção de curadoria está hoje em diferentes ramos de trabalho com acervo e em diversos tipos 

de instituição, não apenas na área das exposições museológicas, mas também nas edições de 
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livros, desfiles de moda, marketing e tantas outras. Enfim: é o trabalho de escolha de 

determinados elementos – incluindo aqui os textos – que serão apresentados, expostos ou 

publicados em determinado espaço – físico ou digital. No que diz respeito aos museus – de 

arte ou não – esse trabalho de curadoria é definitivo para a forma como um tema será 

abordado e transmitido em uma exposição: 

 
A atividade de curadoria tem origem institucional, tendo surgido no século XIX da 
necessidade de se pensar um acervo a partir de suas especificidades. A princípio, 
cabia ao curador estudar, preencher lacunas e pensar formas diferentes de mostrar 
determinada coleção, o que acabava resultando em exposições de longa duração, 
montadas depois de um grande período de estudo e pesquisa. (MARMO, A. R.; 
LAMAS, N. C., p. 11, 2013) 

 

A palavra curadoria vem de curar, no sentido de cuidar de algo. Essa prática permite 

que a exposição seja observada como um todo, momento em que um discurso é pensado e 

então representado a partir da forma como a exposição será abordada. Nesse trabalho do 

curador, pesquisa e expografia andam lado a lado e são o que move e promove uma exposição 

mais profundamente. É o processo de pesquisa e montagem de exposição que possibilita a 

transmissão de um discurso específico ao visitante e a comunicação entre o objeto e o 

público: 

 
Pode-se compreender que os procedimentos curatoriais são os “modos de 
transformação” que um curador utiliza, ou as ações que um curador realiza para 
desenvolver uma exposição ao tomar decisões a partir de certos “limites ou 
restrições”. Essas seleções ou tomadas de decisão são regidas por critérios que 
dizem respeito ao projeto curatorial em questão e ao modo como este será 
materializado na exposição[...]. (CARVALHO, 2014, p.2227) 

 

O projeto do curador para a divulgação de determinado tema é o que move o seu 

trabalho. Sendo assim, a curadoria tem o poder de modificar discursos através de sua 

capacidade de abordar temas a partir de diversas perspectivas e por meio de diferentes 

suportes. É, portanto, todo esse processo de escolha de abordagem, pesquisa e montagem de 

exposição que possibilita a transmissão de um discurso específico. Quando se fala em escolha 

de abordagem fica claro que os processos curatoriais são capazes de rever a construção do 

discurso histórico (CARVALHO, 2014, p.2225), no caso do museu em análise: 

 
[...] diferentes propostas de reelaboração do discurso histórico a partir de conceitos 
curatoriais diversos que envolvem tanto a exibição de trabalhos compreendidos 
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como objetos, como a reorganização de arquivos, documentos e leituras de 
processos artísticos. (CARVALHO, 2014, p. 2238) 

 

No caso do Museu de São Carlos, a curadoria surge a partir dos projetos da equipe do 

museu. A exposição Laborar: Trabalho em São Carlos surge como proposta de abordagem 

de um tema que faz parte de certas linhas de pesquisa definidas para o Museu de São Carlos 

como equipamento cultural da cidade, que buscam propor exposições que estejam ligadas às 

principais relações estabelecidas pela humanidade, sua cultura, a história e a memória que 

envolvem essas relações. Sendo assim, o tema do trabalho pareceu, para a equipe, um assunto 

importante de ser abordado em sua exposição, porque contempla suas propostas e linhas de 

pesquisa, além de ainda não ter sido apresentado em nenhuma exposição, o que fez com que 

promover uma exibição a respeito do trabalho fosse de extrema importância para a forma 

como o museu, a partir de seus conceitos e ideais mostrados anteriormente, pudesse 

apresentar um tema que envolvesse a classe trabalhadora e sua história relacionada à história 

da cidade assim como promover a aproximação do tema dos direitos e leis trabalhistas, da 

escravidão e das mulheres para seu público. 

O propósito da pesquisa, para a equipe do museu, era, partindo de três grandes eixos, 

que seriam a urbanização, a industrialização e a tecnologia, traçar os ofícios que se 

desenvolveram na cidade e as relações sociais que advieram deles. A princípio, a exposição 

deveria seguir um esquema em que seriam abordados os seguintes conteúdos: ofícios agrários 

e industriais, ou seja, profissões ligadas à indústria desde seu surgimento até sua consolidação 

na cidade; ofícios urbanos, da década de 1910 até 1950, compreendidos como profissões 

atreladas ao início da urbanização e ainda não responsáveis por grandes produções, mas sim 

pelo consumo; e ofícios tecnológicos, profissões que surgiram diante do avanço da 

tecnologia, das pesquisas e das universidades após a década de 1950. 

Na proposta dessa exposição, os objetivos eram: 

 
i) Levar os diversos públicos a conhecerem e se reconhecerem nos ofícios que serão 

tratados ao longo da exposição; 

ii) Trazer aspectos humanos da história do trabalho, primando pelo ofício e pelo 

trabalhador em si; 

iii) Abordar um tema denso de forma mais atrativa aos visitantes através dos ofícios 

e da expografia que comunicará esse tema junto ao público; 

iiii) Utilizar o acervo que será exposto como demonstrativo dos modos de fazer; 
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iiiii) Confeccionar réplicas táteis para que os visitantes entendam como eram/são 

os ofícios e os modos de fazer, além de tornar a exposição acessível.25 

 

Observa-se a necessidade do Museu de São Carlos, como órgão de memória e cultura, 

em abordar um tema socialmente importante de forma interativa e educativa, trazendo um 

recorte da história que será comunicado a seus visitantes através da museografia proposta 

pela equipe a partir de seus objetivos. 

Com o estabelecimento desses objetivos, esse primeiro tom da exposição foi sendo 

modificado ao longo do processo de pesquisa e expografia para que pudesse ser transmitido 

da melhor forma possível aos visitantes. Sendo assim, a curadoria da exposição, apesar de 

ter mantido seus objetivos iniciais, modificou em muitos aspectos a forma como a exposição 

seria feita, com a intenção de deixar a exibição com o tom que a equipe do museu gostaria 

de dar. Esse é o exemplo do trabalho de curadoria, que pensa seu acervo e pensa nas 

abordagens possíveis para o tema tratado, fazendo escolhas, priorizando assuntos, recusando 

outros, repensando o conteúdo e a forma de comunicação com seu público. A curadoria é um 

trabalho mais consciente da escolha e da recusa de abordagem e exibição de determinados 

discursos, mas sempre imersa em determinadas ideologias, pois é feita por indivíduos 

inseridos em determinados discursos inconscientemente26. 

Nesta análise, olharemos para o tema da exposição –sobre o trabalho na cidade de 

São Carlos – e os conteúdos dessa exposição, divididos em assuntos como o trabalho rural, 

o trabalho urbano, o trabalho industrial, a relação da mulher com o trabalho, os trabalhos de 

arte e os trabalhos tecnológicos, que são as temáticas elegidas pela equipe do museu para 

representar o tema na exposição. Portanto, quando falamos do tema, nos referimos ao tema 

do trabalho, e quando falo dos conteúdos, me refiro aos diversos assuntos sobre trabalho que 

a exposição aborda em suas salas. 

A curadoria é, portanto, o trabalho de pensar em um panorama geral de o que expor 

e como expor, o que confere dimensão discursiva à curadoria: importa o que se diz e como 

se diz. Esse foi o momento em que a equipe do museu pôde, a partir dos propósitos 

institucionais do Museu de São Carlos, inserir uma perspectiva que aborda as especificidades 

                                                
25 Citado de um primeiro documento sobre a exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, elaborado pela 
historiadora do Museu de São Carlos em 2017. 
26 Contentar-nos-emos em observar que o caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 
respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua própria existência no interior mesmo do 
seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, devendo entender-se este último 
adjetivo não como “que afetam o sujeito”, mas “nas quais se constitui o sujeito.” (PÊCHEUX, 1995, p.152). 
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da história da cidade de São Carlos, pensando na democratização da exposição, na inserção 

de novas tecnologias, na inclusão e na acessibilidade. Pensando nisso, este capítulo busca um 

enfoque na pesquisa e na expografia, momentos importantes da curadoria e do processo de 

produção da exposição em que as condições de produção de Laborar: Trabalho em São 

Carlos são evidenciadas, de modo a pensar o que expor e como expor e o que transmitir e 

como transmitir – o discurso do museu em relação a esse grande vetor de sensibilidade – e 

como refletir sobre essas ações é primordial para a visualização da imagem que o Museu de 

São Carlos quer passar ao seu público. 

 

2.2.1.1. Pesquisa: o que expor e o que transmitir 

A pesquisa é, sobretudo, um momento de direcionamento e busca daquilo que o 

museu pretende expor a partir do projeto da curadoria e, portanto, da produção de um discurso 

da exposição. É nessa etapa da produção da exposição que a equipe seleciona o conteúdo e 

começa a pensar nele e nas possibilidades de exposição de todo o assunto que será abordado, 

para fazer um trabalho de rearranjo material das expressões e dos significados, da essência 

de toda a pesquisa, em suportes capazes de sensibilizar o público. 

O trabalho de pesquisa da equipe do museu se concentrou no estudo de textos 

acadêmicos que abordassem os diferentes períodos da história do trabalho, iniciando por 

textos filosóficos, passando por textos sobre a história do trabalho no Brasil, em que se 

buscou fazer um estudo sobre as leis trabalhistas no país desde seu surgimento até o momento 

atual. Foi feita, ademais, uma pesquisa focada na história do trabalho das mulheres. 

A maior parte da pesquisa, entretanto, concentrou-se em buscar textos acadêmicos 

que abordassem a história da cidade de São Carlos em uma perspectiva de análise do 

surgimento das indústrias, do comércio e sua importância na urbanização e na construção dos 

bairros mais tradicionais da cidade. Textos sobre a fundação da cidade na metade do século 

XIX, sobre a escravidão na região, a vinda das famílias de imigrantes para as lavouras e 

posteriormente a mudança dessas famílias para a cidade, a chegada das tecnologias e da 

urbanização nas cidades do interior, além da mudança geográfica da cidade devido à 

urbanização, são alguns dos exemplos de leitura que foram feitas para a pesquisa da 

exposição com o objetivo de buscar informações a respeito da história do trabalho 

especificamente na cidade de São Carlos. 
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Depois desse primeiro processo de pesquisa acadêmica, surgiu a necessidade, por 

parte da curadoria, de dividir esses assuntos em conteúdos por sala, já pensando na 

transmissão dos conteúdos da exposição, a partir da materialidade do espaço expositivo do 

Museu de São Carlos, avaliando como se daria a produção dos textos que estariam presentes 

em cada sala do museu, de forma que esses textos pudessem também nortear os conteúdos 

da exposição de uma forma lógica e cronológica, se baseando naquelas primeiras 

concepções27 sobre a abordagem do tema. 

Com o estabelecimento desses objetivos, algumas das primeiras concepções sobre 

como seria a exposição foram sendo modificadas ao longo de todo o processo de pesquisa e 

expografia que se iniciou em 2017. Novamente foi se tornando necessário alterar alguns 

conteúdos e inserir outros para que pudessem ser introduzidos acertadamente no espaço que 

abrigaria a exposição. No início, dividiu-se a exposição em 5 salas e mais ou menos 5 

conteúdos diferentes. No momento da expografia, foi necessário fazer um rearranjo devido à 

quantidade de conteúdos que seriam abordados, e as 5 salas foram transformadas em 7 salas. 

O espaço do museu não sofreu nenhuma reforma, mas a equipe decidiu aproveitar a sala do 

educativo – espaço para desenvolvimento de atividades de ordem pedagógica e lúdica –, que 

estava sendo inutilizada, e a última sala do museu, onde ficava exposta permanentemente a 

carruagem (símbolo e objeto histórico mais significativo do museu para o público), também 

foi incluída na exposição. Foi acordado que as salas seguiriam os seguintes conteúdos: 

Sala 1 - Fundação da cidade de São Carlos, trabalho nas lavouras e trabalho escravo; 

Sala 2 - Industrialização e urbanização da cidade de São Carlos; 

Sala 3 - Mulheres e sua relação com o trabalho; 

Sala 4 - Leis trabalhistas; 

Sala 5 - Ofícios da arte; 

Sala 6 - Indústria e tecnologia; 

Sala 7 - O trabalho na atualidade. 

 

Distribuir o conteúdo encontrado nas pesquisas pelas salas do Museu de São Carlos 

foi um primeiro passo da materialização dessa exposição no espaço expositivo: refletir sobre 

                                                
27 Ofícios industriais e agrários, ou seja, profissões ligadas à indústria, desde seu surgimento até sua 
consolidação na cidade; ofícios do campo diante da agricultura atrelada à indústria; ofícios urbanos, da década 
de 1910 até 1950, entendidos como profissões atreladas ao início da urbanização e ainda não responsáveis por 
grandes produções, mas sim pelo consumo – como consequência do desenvolvimento da cafeicultura; e ofícios 
tecnológicos – profissões que surgiram diante do avanço da tecnologia, das pesquisas e das universidades após 
a década de 1950. 
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como cada conteúdo irá se relacionar com o espaço e qual seria a melhor forma de iniciar e 

finalizar a exposição. Observa-se que existe uma questão cronológica que foi levada em 

consideração, em que a exposição se inicia com a fundação da cidade e no campo, com as 

formas de trabalho escravocratas e depois vai caminhando para o processo de 

industrialização, crescimento e urbanização da cidade até chegar aos avanços das tecnologias 

e às formas atuais de trabalho. Existe um caminho que é percorrido na exposição do museu 

histórico que procura trazer para o público essa linha cronológica dos acontecimentos, 

construindo um pedaço da história no espaço do museu, abordando esses assuntos de forma 

específica. 

Com o início do desenvolvimento da pesquisa e a produção dos textos, houve a 

necessidade de pensar no inventariamento da exposição, ou seja, houve a necessidade de 

voltar a atenção, primeiramente, para os objetos do acervo que seriam expostos, com a 

intenção de que estes pudessem direcionar a produção dos textos sobre o tema do trabalho. 

O inventariamento é, também, uma prática de pesquisa e ação por parte da equipe do museu, 

uma vez que esse é um trabalho de levantamento dos objetos, fotografias e documentos 

históricos do acervo do museu que estão dentro do tema da exposição e poderão ser expostos; 

a equipe responsável pela pesquisa e curadoria (no caso, a historiadora do museu) fez uma 

visita à reserva técnica do museu e lá, junto à museóloga, analisa os objetos que poderão 

contemplar os conteúdos que serão abordados na exposição, faz uma busca no acervo 

fotográfico, em almanaques, revistas e antigos jornais da cidade, listando todos os elementos 

relacionados ao tema da exposição. 

Depois de especificar esses objetos, documentos e fotografias, iniciou-se o processo 

de escrita dos textos, já estruturados a partir da divisão das salas e da escolha do acervo, 

pensados de forma mais prática e assertiva, uma vez que foram produzidos e estruturados a 

partir do espaço expositivo e dos conteúdos de cada sala. O texto é um material verbal que 

está, na maioria das vezes, presente nas exposições como concretização de um pensamento, 

para descortinar e salientar determinados assuntos que a curadoria julga importantes de serem 

comunicados aos visitantes. No início, foi pensado que cada sala teria cerca de dois textos, 

cada texto com cerca de uma lauda (de 1.800 caracteres) de tamanho. Mais adiante, na 

discussão sobre a expografia, veremos certas mudanças que envolvem esses textos e, depois, 

faremos uma reflexão a respeito dessas mudanças e dos suportes transmissores que elas 

envolvem. 

 



52 
 

 

2.2.1.2. Expografia: como expor e como transmitir 

 Uma parte importante da produção de uma exposição é a expografia. Caminhando 

juntamente à pesquisa e inventariamento dos objetos e imagens e à produção dos textos, a 

expografia consiste no trabalho de analisar o espaço onde a exposição ocorrerá e refletir a 

respeito da maneira como cada texto, objeto, imagem e documentação histórica, em geral, 

será exposto nesse espaço. Esse é o momento em que entram não apenas os objetos da 

exposição, mas elementos que fazem parte do espaço e que deverão permanecer ou ser 

modificados de acordo com as necessidades da exposição: 

 
A expografia, [...] tem seu arcabouço teórico construído na medida de seu fazer. A 
prática expográfica é diretamente influenciada pelo espaço arquitetônico 
construído, a expografia pode considerá-lo ou não. Isso envolve vários fatores, 
desde questões institucionais, conceituais e curatoriais. (SABINO, 2011) 

 

Entram, portanto, neste momento, elementos extra expositivos, que fazem parte das 

salas e que precisam ser pensados como paredes, pilares, tomadas, iluminação, pisos e 

janelas. Além desses, existem os elementos cenográficos e decorativos que devem ser 

pensados nesse trabalho de expografia e que variam desde a paleta de cores de uma 

exposição, passando pela escolha de objetos não-históricos (objetos cenográficos), até a 

disposição de cada elemento nas salas. Todo esse trabalho leva em consideração o espaço em 

que o museu está inserido: o Museu de São Carlos está na plataforma da estação ferroviária 

da cidade, um espaço reformado, mas que faz parte de uma arquitetura construída no final do 

século XIX. Pisos de ladrilho hidráulico e taco, arcos nas paredes e estruturas de madeira 

compõem esse ambiente. 

Como muitos elementos estão em jogo no trabalho da museografia citado 

anteriormente, é nesse momento da expografia que a equipe do museu deve pensar também 

sobre a forma como o público irá interagir com cada parte da exposição, e como torná-la uma 

experiência, pensando no espaço e seus detalhes para a circulação e interação dos visitantes. 

 

Figura 9 – Detalhes do espaço das salas do Museu de São Carlos (geral) 
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Fonte: autoria própria. 

 

Figura 10 – Detalhes do espaço das salas do Museu de São Carlos (pisos e tetos) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Como diversas questões são importantes de serem pensadas, na expografia muitas 

decisões podem ser alteradas para que se desenvolva uma melhor experiência museal. 

Falamos aqui, portanto, de mediação: como o conteúdo da exposição Laborar: Trabalho em 

São Carlos do Museu de São Carlos – matriz de sociabilidade, ambiente social e cultural 
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interacional em que a exposição está inserida – será transmitido aos visitantes desse espaço. 

A expografia é a técnica a partir da qual os vetores de sensibilidade ganham destaque, nela é 

pensado como expor um discurso, que é reproduzido a partir dessas escolhas de suportes – a 

escolha daquilo que está entre uma produção de signos e uma produção de acontecimentos 

(DEBRAY, 1995, p. 29).   

As reuniões de expografia de Laborar: Trabalho em São Carlos ocorreram com toda 

a equipe do museu, em que os profissionais davam sugestões a respeito das formas de expor 

o conteúdo pesquisado durante três anos. Com este trabalho, pretendo mostrar como a 

expografia é um momento importante para dar o tom da exposição, produzindo seu discurso 

e seu ethos a partir dos mídiuns – a partir da forma como todo o conteúdo será exibido e 

transformado em uma experiência física para os interlocutores do Museu de São Carlos. 

A expografia é totalmente pensada através da experiência do visitante, e muitas vezes 

muda as técnicas e suportes que seriam expostos para uma transmissão adequada dessa 

cenografia que o museu quer criar. Este é, portanto, um momento que se pensa sobre questões 

importantes e atuais, como a acessibilidade – é necessário ter em mente os diversos públicos 

do museu e que todos eles precisam ser contemplados. O museu pensa na circulação dos 

visitantes e na experiência deles, considerando a diversidade etária e a quantidade de pessoas 

que podem frequentar o espaço ao mesmo tempo. O Museu de São Carlos recebe públicos 

distintos, como famílias, grupos pequenos de idosos, pessoas que estão visitando a cidade, 

pessoas que estão apenas passando pela estação e recebe muitas visitas escolares, desde 

turmas de Ensino Fundamental até Ensino Médio, grupos que chegam em até quarenta alunos 

e esses públicos e situações precisam ser considerados no momento da expografia, com o 

auxílio dos profissionais da área da educação patrimonial do museu – profissionais que estão 

presentes nos momentos de interação da exposição e que guiam esses visitantes e públicos. 

Ainda sobre as mudanças ocorridas na definição da expografia, ao pensar nos suportes 

transmissores das mensagens do museu com o intuito de sensibilizar, esse trabalho feito pela 

equipe analisa sala por sala da exposição e vai inserindo, em um projeto que envolve plantas, 

maquetes, medidas e questões relacionadas à arquitetura do espaço, os elementos e diferentes 

estruturas para produzir os efeitos desejados em cada sala. 
 

Figura 11 – Projeto geral da exposição Laborar: Trabalho em São Carlos 



55 
 

 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de agosto de 2020 

 

Como foi dito anteriormente, assim que as reuniões iniciaram, houve a necessidade 

de fazer diversas mudanças nos espaços e a forma como cada sala seria contemplada na 

exposição. No momento da expografia, foi necessário fazer um rearranjo devido à quantidade 

de assuntos que seriam abordados, e as 5 salas foram transformadas em 7 salas. Além disso, 

alguns objetos que haviam sido inventariados anteriormente no processo de pesquisa foram 

descartados por ocuparem muito espaço em algumas salas que eram pequenas, sendo, em 

muitos momentos, trocados por objetos cenográficos. Citamos, por exemplo, na Sala 3 - 

Mulheres e sua relação com o trabalho, a troca dos objetos do acervo histórico que eram 

relacionados a determinados ofícios, como máquina de costura, agulhas e utensílios 

relacionados a medicina e enfermagem, para o uso de um manequim suspenso vestindo 

uniforme e imagens suspensas de mulheres cujos trabalhos foram importantes para a história 

– elementos cenográficos produzidos especialmente para a exposição. 

Essa “troca” de objetos do acervo por objetos cenográficos é fruto de uma 

problemática relacionada ao espaço, uma vez que objetos de valor histórico precisam ser 

expostos de forma profissional, prevendo questões museológicas de segurança, preservação 

e conservação, fazendo o uso de vitrines expositoras que ocupam bastante espaço e não 

permitem uma circulação adequada. Outro motivo para essa troca se deu em função da 

necessidade de promover uma experiência do visitante no espaço do museu, que muitas vezes 

não pode ser produzida com os objetos históricos – a equipe decidiu que observar e interagir 

com objetos e imagens suspensos na sala seria uma experiência mais interessante do que 

observar objetos históricos relacionados a ofícios específicos nos expositores. 
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Nesse momento, portanto, alguns suportes são modificados, remidiatizados – no 

sentido de que adquirem outra materialidade. Assim como objetos históricos são trocados 

por objetos cenográficos, existe uma mudança na materialidade da linguagem que o museu 

produz para comunicar aos seus visitantes, transformando, em algumas salas, o material 

textual verbal em vídeos e áudios, por exemplo. 

Analisando as ações da equipe em promover a expografia da exposição Laborar: 

Trabalho em São Carlos, é possível compreender como existem práticas que se dedicam a 

pensar na experiência do visitante e nas tecnologias e materialidades nas quais o conteúdo 

do museu estará inscrito, pensando nas melhores maneiras de sensibilizar o público e 

transmitir seu discurso, produzindo reações através de uma experiência. Observa-se esse 

processo de produção da exposição, no âmbito da curadoria, da pesquisa e da expografia, 

pensando na importância de considerar tudo aquilo que envolve as condições de produção da 

exposição e a forma como o Museu de São Carlos opera esses elementos. 

 

2.2.2. Elementos da exposição: a rede de vetores de sensibilidade 

Depois de pensar na pesquisa e na expografia – o que e como o museu vai expor –, 

compreendemos que a exposição é não apenas o vetor de sensibilidade por ser suporte da 

materialidade da pesquisa e do conteúdo sobre a temática do trabalho, mas também a matriz 

de sociabilidade, por ser um meio cultural portador, por se pensar e comunicar dentro da 

exposição. Partindo desse entendimento, pode-se falar sobre os vetores de sensibilidade que 

fazem parte dessa matriz de sociabilidade que é a exposição Laborar: Trabalho em São 

Carlos, ou seja, é possível analisar cada elemento que compõe a exposição e como esses 

vetores de sensibilidade são cruciais para a transmissão simbólica da temática do trabalho, 

produção de uma imagem do Museu de São Carlos e da própria construção de uma identidade 

sãocarlense, uma vez que cada técnica e suporte utilizado para essa transmissão é pensado 

com a intenção de sensibilizar o público da cidade, se autorizando e se legitimando como 

espaço de memória. 

Vemos que curadoria, pesquisa e expografia desenvolvem uma exposição por 

completo e, dessa forma, cada etapa desse importante processo de produção tem 

responsabilidade na produção dos elementos expositivos, do conteúdo, do seu formato, da 

técnica, da tecnologia e de sua ordem no espaço. Ao considerar essa rede de vetores de 

sensibilidade como os elementos da exposição, nesta classificação, é possível separá-los da 
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seguinte forma: (a) elementos de linguagem (produzida para a exposição), (b) elementos do 

acervo histórico e (c) elementos cenográficos. O que pretendo fazer aqui é uma breve 

descrição dos diferentes elementos que fazem parte de uma exposição, para, no capítulo 

seguinte, analisar como esses elementos são cruciais para a construção do ethos discursivo e, 

assim, da própria identidade do Museu de São Carlos. 

Quando falo em (a) elementos de linguagem produzidos para a exposição, faço 

referência aos materiais que o próprio museu compõe através de textos que irão direcionar a 

abordagem pretendida pela curadoria. Quando falamos de textos, aqui me refiro a essa 

produção – por parte do museu – de material que narra e descreve os momentos históricos 

abordados nas pesquisas feitas para a exposição, e que aparecem na exibição, 

especificamente, em formatos como material verbal textual (texto escrito), áudios e vídeos. 

Como foi dito, no início do processo de produção da exposição, cada sala do museu 

teria cerca de dois textos escritos, sendo cada texto do tamanho de uma lauda (de 1.800 

caracteres). No entanto, com as reuniões de expografia e visualização do espaço expositivo 

mais detalhado, pensando na acessibilidade e na experiência do visitante, alguns textos foram 

passados do formato verbal textual para áudio – como no caso da Sala 3 - Mulheres e sua 

relação com o trabalho, em que o texto ficou com duas páginas e julgaram melhor mudar seu 

formato para que o visitante pudesse estar atento ao conteúdo abordado naquele espaço, uma 

vez que o áudio faria parte da experiência da sala e o texto escrito não necessariamente – já 

que muitas pessoas passam por ele e não param para ler. Além do áudio, há, na Sala 5 - 

Ofícios da arte, a mudança do texto verbal para o vídeo, no intuito de também criar 

experiência, uma vez que a sala fala sobre cinema e teatro e foi concebida a ideia de 

transformá-la na simulação de um cinema, ambientando e aproximando o visitante da 

narrativa apresentada. Pode-se notar a mudança desses formatos procurando suscitar uma 

experiência do visitante ao guiá-lo de forma mais interativa ao longo da exposição. 

Sobre os elementos (b), classificados como acervo histórico, me refiro àqueles 

objetos, fotografias e documentos que legalmente fazem parte do acervo do Museu de São 

Carlos e da Fundação Pró-Memória de São Carlos, que são considerados patrimônio a partir 

de seu valor histórico e cultural. Como foi dito, a equipe do museu engendrou um 

inventariamento dos objetos que poderiam possivelmente fazer parte da exposição Laborar: 

Trabalho em São Carlos e buscou, a partir desse acervo, relacionar ofícios e momentos da 

história do trabalho, no intuito de pensar os conteúdos das salas do museu. Objetos do acervo 

como aparatos profissionais de barbearia e projetor de cinema são exemplos de objetos do 

acervo histórico do Museu de São Carlos que serão exibidos na exposição. 
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Figura 12 – Objetos históricos do acervo do Museu de São Carlos presentes na 

exposição Laborar: Trabalho em São Carlos (projetor de cinema e estufa 

cilíndrica de barbearia) 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 31 de março de 2020. 

 

Além disso, foi feito um levantamento nos acervos da Fundação Pró-Memória de São 

Carlos e de outros acervos públicos digitais das fotografias históricas que representassem 

pessoas trabalhando em diferentes espaços, para fundamentar os ofícios abordados e mostrar 

o comportamento e a cultura dos homens em relação ao trabalho. Foi fundamental buscar 

fotografias e imagens que ilustrassem o trabalho desde a fundação da cidade de São Carlos, 

a fim de proporcionar ao público uma visualização de como eram os ofícios e a forma como 

foram registrados na região. A pesquisa dessas fotografias foi feita com cada imagem 

separada de acordo com a época e o conteúdo de cada sala. Foram separadas fotografias 

relacionadas à cafeicultura, ofícios urbanos, ofícios industriais, ofícios tecnológicos e 

mulheres em ambientes de trabalho. Outros documentos históricos, como jornais e 

almanaques também foram investigados para o fomento do material textual e para serem 

exibidos nas salas da exposição. 

 

Figura 13 – Exemplo de fotografia do acervo histórico da Fundação Pró-Memória de 

São Carlos exibido na exposição (imagem de trabalhador em oficina de tipografia 

- s/d) 
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Fonte: Arquivo fotográfico Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 31 de março 

de 2020. 

 

Figura 14 – Exemplo de documento de imagem do Almanaque de Serviços da Cidade 

de São Carlos de 1915 que será exibido na exposição (propaganda de oficina de 

tipografia) 

 
Fonte: Almanaque de Serviços. Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 31 de 

março de 2020. 

 

Figura 15 – Exemplo de documento em texto do Almanaque de Serviços da Cidade de 

São Carlos de 1915 que será exibido na exposição (texto sobre a inauguração da 

Empreza Telephonica de São Carlos) 
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Fonte: Almanaque de Serviços. Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 31 de 

março de 2020. 

 

Todo esse acervo histórico, como será analisado mais detalhadamente, documenta e 

dá propriedade ao museu na abordagem do tema e na produção da exposição. São esses 

objetos que irão levar o visitante a compreender o status de museu histórico do Museu de 

São Carlos e o legitimam como espaço de memória da cidade – constroem essa imagem. 

Por último, sobre os (c) elementos cenográficos, em que foram considerados todos os 

elementos arquitetônicos e decorativos, que dariam um tom importante para a exposição e 

seriam cruciais para que esta se apresentasse da forma como foi pensada no projeto curatorial. 

Aqui, falo do uso de uma paleta de cores – que no caso da exposição Laborar: Trabalho em 

São Carlos será composta por tons sóbrios como marrom e bege, que dão uma seriedade ao 

tema do trabalho e remetem a uma historicidade, além de conversar com os tons utilizados 

na identidade visual do Museu de São Carlos (marrom, bege e dourado). Também diz respeito 

ao uso de objetos cenográficos não-históricos, que a equipe coletou no contato com 

trabalhadores, indústrias e empresas, como peças que foram produzidas na cidade de São 

Carlos (Biscoito São Carlos, Sorveteria Bêjo, Toalha São Carlos); um paletó no meio do 

processo de costura, adquirido de alfaiate; uniformes femininos e imagens retiradas da 

internet de mulheres importantes na história; áudio de apito das fábricas da região; produção 

de um palco para remeter à ideia de cinema e teatro; entre outros elementos que causam 

efeitos e sensibilizam o visitante em uma experiência. 

Apesar de não terem valor histórico, não serem patrimônio e não fazerem parte do 

acervo do Museu de São Carlos, esses elementos permitem essa transmissão simbólica 

cultural ao transportar o público a um lugar que se quer representar. Elementos que também 

conversam com um passado mais recente causam reconhecimento e a noção de 

pertencimento do visitante à história da cidade e ao tema representado na exposição. Por 
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exemplo, elementos emprestados ou doados por empresas da cidade causam reconhecimento 

do visitante adulto que recorda o tempo de seus familiares e dele mesmo – elementos que 

sensibilizam, que transportam o público a um determinado lugar. 

 A última sala do museu, pensada como um espaço de reflexão a respeito do trabalho 

na atualidade, ainda no momento de produção desta pesquisa não foi totalmente estabelecida. 

Observa-se que o trabalho na atualidade vem sendo cada vez mais informal e há uma 

dificuldade em materializar o não-materializado. Essa informação é interessante aqui, pois 

possibilita pensar no processo de produção da exposição e nessa dificuldade de representar 

materialmente o momento presente. Que suportes utilizar para representar tais relações de 

trabalho? Essa discussão ainda está sendo processada. É possível refletir, portanto, sobre a 

importância da construção da materialidade da exposição e como cada elemento tem papel 

na produção do discurso e na sensibilização do público, no transporte para um outro tempo e 

um outro lugar, no caso do museu histórico e de cidade. 

 

2.2.3. Uma reflexão: a imagem, o objeto, o vídeo versus o texto verbal 

 
[...] para ser conhecido por toda a parte e dominar o 

mundo inteiro, é preferível fabricar imagens em vez de 

livros. 

Régis Debray, “Defender a Imagem”, 1995, p.191. 

 

 Depois de visualizar, em um panorama generalizado, os elementos e as imagens do 

projeto da exposição, algo que se sobressai neste estudo, que tem como formação os estudos 

da linguagem, é o subjugo do texto verbal no processo de produção da exposição. A breve 

reflexão que pretendo fazer nesta seção diz respeito à introdução de elementos visuais não-

verbais na exposição. 

 Como foi abordado na seção sobre o processo de pesquisa da exposição, houve a 

necessidade de fazer o inventariamento dos objetos que seriam expostos antes de começar a 

produção dos textos verbais, de forma que a presença desses objetos é o que guiaria, por 

assim dizer, o conteúdo dos textos e a narrativa abordada em sua produção. Isso mostra a 

importância que a equipe dá a esses objetos históricos que estão presentes na reserva técnica 

do museu, que irão, como foi dito, dar propriedade ao museu e colocá-lo nesse status de 

museu histórico da cidade, exibindo objetos que fazem parte desse imaginário. 
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Além disso, houve, por parte da população, uma pressão no que diz respeito à 

exibição desses objetos históricos, e devido a esse fato é que o Museu de São Carlos se 

preocupou em pensar prioritariamente esses elementos históricos do acervo e até se 

preocupou em trazer uma exposição que abordasse um assunto que teria a possibilidade de 

exibir grande quantidade de objetos históricos. Essa pressão da população, principalmente de 

pessoas com mais idade, diz respeito a uma série de mensagens enviadas para a página do 

Facebook do Museu de São Carlos, na qual os visitantes diziam que o acervo do museu havia 

sido perdido, que as exposições do museu “já não eram como antes” – remetendo àquele 

museu da década de 1970 e 1980 que exibia todos os objetos do acervo – e até questionavam 

a profissionalidade da equipe do museu em relação à conservação dos objetos históricos, uma 

vez que não estavam expostos, como se, por esse motivo, houvessem desaparecido do museu. 

Em resposta, o Museu de São Carlos, a partir dessa rede social em que estabelece 

comunicação com a população, explicou a existência de uma reserva técnica que guarda e 

conserva os objetos do acervo seguindo determinações museológicas legais, e que, por uma 

questão profissional, um objeto histórico não pode ser exibido permanentemente sem 

proteção. 

Aqui se vê a importância desses objetos históricos no imaginário da população e 

também a forma como a comunicação de acervo é ação de interesse público. Esses objetos 

do acervo por muitos anos sensibilizaram um público que, quando era jovem, observava de 

forma curiosa tudo aquilo que fazia parte da história da cidade. Com a mudança dos conceitos 

do Museu de São Carlos, os objetos foram guardados e conservados em sua reserva técnica 

e a população, leiga, como nunca mais teve acesso a certos objetos, sentiu a falta deles na 

exposição e julgou que estivessem simplesmente desaparecido. 

Um exemplo desse afeto da população aos objetos do museu é o caso da réplica da 

carruagem utilizada por Dom Pedro II em sua visita à cidade de São Carlos no final do século 

XIX. Nas entrevistas citadas no primeiro capítulo sobre a historiografia do museu, notou-se 

uma lembrança afetiva por parte dos entrevistados no que diz respeito a esse objeto. Não só 

os entrevistados, mas a maioria da população sãocarlense que visitou o museu antes de 2012 

se lembra vivamente da carruagem, lembrança que torna esse objeto um fetiche, por ser 

cultuado pela população. Este imaginário faz parte de uma memória afetiva tão especial da 

população que a carruagem é o símbolo que faz parte do logo do Museu de São Carlos: 
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Figura 16 – Fotografia da réplica da carruagem utilizada por Dom Pedro II em sua 

visita à cidade de São Carlos no final do século XIX

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 13 de março de 2020. 

 

Figura 17 – Logo do Museu de São Carlos, com a imagem da carruagem

 
Fonte: Site da Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 31 de março de 2020. 

 

A carruagem, desde quando foi levada ao Museu de São Carlos – e sobre esse período 

não há dados concretos – ocupou um espaço de importância e contava a história de que Dom 

Pedro II teria feito uso dela quando visitou a cidade no dia 14 de novembro de 1886. Na 

realidade, a carruagem exposta no museu é apenas uma réplica que foi feita, provavelmente 

em meados dos anos 1970, e, portanto, não porta o valor histórico que a população lhe 

confere. Essa reflexão é interessante porque foi criada uma valorização desse objeto a partir 

da memória afetiva de um imaginário da população e, no entanto, esse objeto não tem tal 
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valor histórico patrimonial, é uma réplica de que não se tem informações sobre a data em que 

foi feita ou os materiais que foram utilizados e mesmo a proximidade com a carruagem 

original. Aqui vemos como os objetos históricos são importantes para o museu e para a 

população, conferindo-lhe um status, uma propriedade e importância na preservação da 

memória e do patrimônio da cidade. 

 

Voltando para a questão do texto verbal, durante a exposição, Somos Esporte: São 

Carlos e a história das práticas do corpo, produzida em 2016, os educadores do museu 

perceberam que os visitantes dificilmente paravam por muito tempo nas salas para ler os 

textos adesivados na parede, e, por isso, foi notado que havia uma quantidade muito grande 

de textos escritos nessa exposição – o que causava cansaço e desistência da leitura, inclusive 

daqueles que realmente tinham a intenção de ler os textos das salas. Sendo assim, como 

mencionado, a equipe do museu decidiu inserir um padrão de dois textos pequenos (uma 

lauda de 1.800 caracteres, de acordo com a definição da equipe) por sala. Outra estratégia 

utilizada foi a de transformar alguns textos em áudio ou vídeo, de forma que os visitantes 

prestassem mais atenção ao conteúdo exposto. Essa decisão em relação à quantidade e ao 

tamanho dos textos verbais mostra como experiências anteriores e o próprio conhecimento 

sobre o público do museu permite que se façam escolhas que possibilitam maior interação 

entre o museu e público. 

Também entra aqui a questão espacial da expografia, já que a iniciativa de diminuir 

os textos também foi pensada para que outros elementos como imagens, fotografias e objetos 

cenográficos pudessem ocupar mais espaço nas salas. Há, portanto, é perceptível, no caso 

das exposições museológicas, uma prioridade em mostrar elementos visuais e não-verbais. 

Nesse mesmo caminho, vejo a importância desses elementos visuais com o trabalho de 

pesquisa nos acervos digitais da Fundação Pró-Memória de São Carlos, na busca por 

fotografias e imagens que ilustrassem os períodos abordados na exposição, a fim de 

proporcionar ao público grande visualização de como eram os ofícios e a forma como foram 

registrados na região. Como se viu, outras imagens de bancos não-históricos foram 

agregadas, com o intuito de ilustrar e decorar as salas – fortalecem a experiência e atmosfera 

que se deseja criar. 

Com a observação de que a exposição foi pensada para contemplar os objetos do 

acervo, de que o texto foi escrito depois da escolha dos objetos históricos que seriam expostos 

e de que houve uma diminuição do tamanho de textos na exposição a fim de inserir nela mais 

objetos e imagens, reflito sobre como essas decisões ocorreram por notar que os visitantes 
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dão mais importância às imagens, vídeos e áudio do que ao escrito nesses espaços culturais, 

ou seja, os objetos, imagens e elementos audiovisuais parecem ser mais significativos na 

exposição e atrativos aos visitantes do que o texto verbal nesse contexto. 

Em outra perspectiva, a remidiatização de textos verbais para vídeo ou áudio, vêm ao 

encontro das relações atuais com as tecnologias hoje hegemônicas, em que cada vez mais são 

necessários estímulos audiovisuais em ambientes culturais – porque agora eles fazem parte 

do dia a dia nas sociedades. É daí que surgem exposições como as do Museu da Imagem e 

Som de São Paulo (MIS), as MIS - Experience28, que fazem grande uso de salas com 

projeções complexas, promovendo uma experiência audiovisual aos seus visitantes. Nas 

reuniões da expografia para a produção de Laborar: Trabalho em São Carlos, esse tipo de 

exposição com experiência audiovisual foi muito citado. Notei como há uma grande vontade 

em trazer essas tecnologias para a exposição – mesmo que faça parte de um museu histórico 

– a presença da tecnologia torna a exposição mais interativa e atual, atingindo e chamando a 

atenção de diversos públicos. 

Régis Debray, em Defender a Imagem (1995), faz uma análise a respeito da 

significância das imagens e dos objetos visuais em relação ao texto escrito. A princípio, o 

autor fala sobre a imagem e depois fala também sobre o objeto, incluindo quaisquer 

elementos que sejam de ordem mais visual do que de ordem legível, considerando o texto 

verbal (DEBRAY, 1995, p.181). Aqui, me refiro a imagens incorporando os elementos 

visuais e audiovisuais, pensando em objetos, imagens, fotografias e vídeos, sobretudo pela 

significância que esses elementos conferem ao público do museu, como se pode notar. 

O autor fala sobre a função simbólica e mediadora da imagem; sobre a presença, a 

arte e a informação contidas nela, que se dão a partir da forma como a imagem é produzida 

(sua técnica) e a forma como o homem lê essa imagem e sua técnica. Ou seja, Debray 

contempla, em sua tese, o poder mediador da imagem: 

 
Responder à questão: “Que representa a imagem; coloca-nos em relação com quê 
e o que está em condições de nos transmitir?” é determinar concretamente a 

                                                
28 “O MIS Experience – criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, e pelo Museu da Imagem e do Som, em parceria com a TV Cultura – inaugura com a 
exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio. Uma experiência imersiva, que possibilitará ao visitante 
conhecer a vida e o legado de Da Vinci por meio de uma exclusiva galeria com projeções, capaz de promover 
uma experiência interativa inédita no país. Os visitantes terão uma experiência multissensorial com animações 
gráficas em alta definição, combinadas com um conteúdo multimídia e narrativa em áudio, o que permitirá ao 
público uma vivência divertida, educativa e esclarecedora a pessoas de todas as idades e interesses, sejam elas 
amantes de arte e da história.” Retirado de https://www.mis-sp.org.br/exposicoes/em_cartaz/93e899ff-42b3-
4a72-84aa-75ce4fbc488a/leonardo-da-vinci-500-anos-de-um-genio Acesso em 30 de março de 2020.  
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operação simbólica que utiliza esta ou aquela imagem como suporte, ou ainda o 
tipo de olhar que uma cultura lança sobre ela. (DEBRAY, 1995, p.174, grifo nosso) 

 

Essa operação simbólica, pensando na exposição Laborar: Trabalho em São Carlos, 

seria a de transmitir o discurso do museu sobre a conexão da cidade com as relações de 

trabalho que fazem parte de sua história: o que uma imagem relaciona? O que transmite ao 

visitante? A imagem é entendida aqui como um importante suporte para a transmissão do 

discurso do museu materializado na exposição, elaborado através da curadoria. 

Pensando nessa importância da imagem através de sua função simbólica e mediadora, 

Debray faz uma reflexão sobre o contexto físico onde imagens estão inseridas, e como esse 

contexto é definitivo para condicionar a forma como se recepciona e, assim, se reflete sobre 

as imagens. Um contexto pode ser, entre outras coisas, a situação física de quem olha, que 

condiciona os efeitos psíquicos da imagem olhada (DEBRAY, 1995, p. 178). 

Nesse aspecto, considerando os materiais da exposição em estudo, é possível refletir 

sobre esse olhar da seguinte forma: uma fotografia datada da década de 1920, que registra 

uma mulher trabalhando em uma mesa telefônica, terá significados e interpretações 

diferentes a depender do lugar onde ela está; se estiver no corredor de uma casa, terá um 

significado diferente do que poderá assumir em um museu numa exposição sobre trabalho; 

uma máquina de escrever em um consultório médico terá um significado diferente se estiver 

em uma exposição sobre a história da escrita. Dessa forma, o museu histórico tem uma grande 

potência em inscrever significados nessas imagens. Como citei no primeiro capítulo, 

Meneses (1994) discute sobre o poder que um museu histórico tem de transformar um objeto 

em uma reflexão sobre técnicas, épocas e culturas; e, trazendo para o caso específico desta 

pesquisa, o museu histórico tem essa grande potência, por trabalhar com objetos com 

distintos significados, capazes de produzir reflexão sobre passado, presente e futuro. O museu 

tem o poder de transformar objetos simples em objetos auráticos29, quando certo objeto é 

inserido em um museu, seus valores são completamente modificados. 

Voltando à relação entre texto escrito e imagem, Debray fala sobre o discurso que 

uma imagem porta e na necessidade que o homem tem de transformá-lo em texto. Sobre isso, 

o autor considera a impossibilidade da tradução daquilo que é visual para o verbal e da 

impossibilidade de impor sentido verbal ao que não é da ordem do verbo: 

                                                
29 Está ligada à ideia religiosa de aura, dando à obra de arte um caráter de objeto a ser cultuado. BENJAMIN, 
Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e 
política. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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Uma iconologia que se vangloriasse em poder nivelar o visível ao legível correria 
o grande risco de trocar a ilegitimidade de seus postulados pela esterilidade de seus 
resultados. A ordem da linguagem não é generalizável a todas as desordens do 
sentido e devemos nos resignar, sem tristeza, à experiência do olhar como 
desordem lógica irremediável, digamos, antes, inapreciável. (DEBRAY, 1995, 
p.181) 

 

O autor diz que a língua nunca poderia transmitir exatamente o que é olhar para uma 

imagem e se pergunta se semiotizamos a imagem para nos desembaraçarmos dela, para 

dissolvermos sua insistente selvageria no ácido linguístico (DEBRAY, 1995, p.187). Fala 

sobre a impossibilidade de ler a imagem da forma como se lê um texto, uma vez que o objeto 

é significativo por si mesmo e não significante de algo, traduzido para uma linguagem verbal: 

 
[...] a imagem nunca poderá se esquecer como sensível sob pena de desaparecer 
pura e simplesmente. Sugeria, com outros, que fosse permitido ver na pintura um 
objeto significativo e não significante, já que ela não é suscetível de se decompor 
em unidades discretas dependentes de um “sistema com dupla articulação” 
(paradigma e sintagma). (DEBRAY, 1995, p. 182) 

 

Em uma perspectiva anti-semiológica, Debray reflete sobre aquilo que é visual e 

como não se aplica da mesma forma à língua: 

 
A semiologia tirou a ideia de código, rede formal de relações lógicas, da análise da 
língua [...]. Essa inferência genial, embora não demonstrada, permitia responder a 
todas as objeções de extrapolação (das regras linguísticas aos domínios 
extralinguísticos). E, principalmente, recolocar um objeto tão evidentemente não 
linguístico como a imagem entre os fatos do discurso com estatuto de objeto 
significante. (DEBRAY, 1995, p.184) 

 

Mas, recusando essa posição, o autor propõe que a imagem seria significante e não 

significativa. Ou seja, a imagem não estaria presente para ilustrar o texto e o texto não estaria 

presente para explicar a imagem em uma tentativa de “gramaticalizar o sensorial” 

(DEBRAY, 1995, p.188). E esse primeiro olhar para a imagem, esse espectro interpretativo 

foge à “tradução” para a língua, pois não existiria, na língua, a emoção súbita do primeiro 

contato visual (DEBRAY, 1995, p.184). 

Com essa reflexão, o teórico francês conclui dizendo que existe uma superioridade 

midiológica da imagem e do objeto em relação ao texto: 
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Era preciso mencionar a selvageria ou idiotia da imagem porque é ela que faz a 
superioridade midiológica. Uma figura está mais próxima e mais apropriada à 
passagem ao ato do que um discurso. [...] É seu mutismo pré-semântico que confere 
à imagem esses poderes excepcionais devolvidos de forma tão mesquinha ao texto 
[...] (DEBRAY, 1995, p.190) 

 

Esse estudo mostra como a imagem está no primeiro plano de uma hierarquia no caso 

dos elementos de uma exposição em um museu, de forma que a própria ideia da exposição 

também nasceu da necessidade de inserir os objetos históricos requisitados pela população. 

Nota-se como o visitante, ao olhar uma fotografia, um objeto e um vídeo é sensibilizado mais 

rapidamente e de forma mais impactante, o que permite observar a importância de imagens 

como mídiuns nessa transmissão simbólica cultural que discutimos neste capítulo. 
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CAPÍTULO 3  

3. O ETHOS DISCURSIVO DO MUSEU DE SÃO CARLOS APRESENTADO NA 

EXPOSIÇÃO LABORAR: TRABALHO EM SÃO CARLOS 

A partir dos tópicos que foram apresentados até o momento, com a historiografia do 

Museu de São Carlos, passando pelos aspectos práticos da produção da exposição Laborar: 

Trabalho em São Carlos e refletindo sobre seus suportes e técnicas, chego a este ponto com 

o propósito de visualizar de que forma o Museu de São Carlos constrói, através da produção 

e do discurso de sua exposição, uma imagem de si. 

O que se nota, com o Capítulo 1, sobre a inauguração do Museu de São Carlos e suas 

mudanças de espaço, equipe e discurso, foi como se estabeleceram uma série de ideais e 

conceitos a respeito da museologia, da história geral, da história da cidade e da sociedade, ao 

longo de seus 63 anos, com a produção de suas exposições. No Capítulo 2, refleti sobre a 

forma como esses ideais e conceitos são materializados nas exposições, observando através 

do estudo do mídium os suportes e as técnicas como transmissores de cultura, a partir da 

relação das matrizes de sociabilidade (museu e exposição) e dos vetores de sensibilidade 

(exposição e elementos da exposição), visando não só comunicar, mas transmitir esses ideais 

e conceitos através de diferentes suportes capazes de sensibilizar o público. Neste momento, 

focamos o olhar nesses mídiuns – elementos de linguagem, acervo histórico e expografia – e 

a forma como sua materialidade e conteúdo fazem parte da produção de um discurso do 

museu para seu público interlocutor, causando efeitos, sensibilizando e fazendo refletir – 

materialidades responsáveis pela produção de um ethos do Museu de São Carlos. 

 O que o Museu de São Carlos faz, ao produzir Laborar: Trabalho em São Carlos, é 

criar um discurso a respeito do trabalho no Brasil e, principalmente, na cidade de São Carlos, 

de forma que é possível proporcionar uma experiência que transporte seus interlocutores a 

sensações de pertencimento perante a história, permitindo que o visitante reconheça a 

identidade do Museu de São Carlos e sua importância na sociedade como equipamento 

cultural e histórico da cidade, que guarda fragmentos históricos capazes de suscitar reflexão 

na população a respeito de sua própria memória e formação. Foi visto como a exposição tem 

o papel de vetor de sensibilidade e a maneira como cada elemento que pertence a ela é crucial 

para essa sensibilização – notamos que a exposição dá corpo ao museu, ela é a enunciação 

do museu. Essa instituição cultural, matriz de sociabilidade, como vimos, afiança uma série 
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de concepções, ideais, leis e práticas que são comunicados e transmitidos através da 

exposição. 

 Como foi dito, este Capítulo se apoiará nos estudos de Análise do Discurso e no 

conceito de ethos discursivo proposto por Dominique Maingueneau. Em um primeiro 

momento será feita uma apresentação teórica, em seguida, essa teoria e hipóteses serão 

relacionadas ao caso específico do Museu de São Carlos, e, por último, serão feitas análises 

de alguns elementos pontuais. 

 

3.1. O ethos discursivo 

Alguns estudos específicos de Dominique Maingueneau parecem importantes de 

serem mencionados aqui, uma vez que suas reflexões dão fruto ao que é chave para o 

desenvolvimento das análises e da investigação sobre ethos discursivo por parte do autor e, 

assim, importante base para as análises que serão feitas neste capítulo. Em Gêneses dos 

Discursos (1984), o linguista apresenta uma série de sete hipóteses que articulam aspectos 

da Análise do Discurso, relacionando e buscando compreender de que forma o discurso se 

apresenta no tempo e no espaço e como se relacionam esses aspectos a partir de suas práticas. 

Não serão abordadas todas as hipóteses em detalhes, mas serão colocadas algumas partes 

fundamentais desses estudos para que se possa compreender a teoria de Maingueneau e, 

através dela, observar como o discurso é articulado no museu a partir de sua exposição. 

O discurso é composto por uma zona de relação entre determinados discursos, que 

evoca a memória de discursos outros. O que falamos aqui, portanto, é sobre o primado do 

interdiscurso, hipótese de Maingueneau que absorve a compreensão do discurso como 

heterogêneo, em que o interdiscurso é sobretudo anterior e o que constitui o discurso. 

Olhando para as zonas de regularidade semântica no espaço discursivo que existe entre duas 

formações discursivas, é possível analisar a materialidade linguística dos discursos em 

relação às suas condições de enunciabilidade, que se circunscrevem historicamente, 

compreendendo que o discurso surge a partir do interdiscurso, e não o contrário. Há sempre 

um já dito que constrói e legitima o que é dito. 

Outra hipótese de importância para esta análise é a de uma semântica global, conceito 

que Maingueneau propõe ao compreender que o discurso, constituído a partir do interdiscurso 

e de relações heterogêneas, é um sistema de restrições globais, em que cada funcionamento 

discursivo tem suas marcas relevantes e que, dessa forma, não deve existir hierarquização 
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entre as diferentes práticas discursivas em uma análise. Isso quer dizer que tudo o que 

compõe as práticas enunciativas – verbais e não-verbais – são partes relevantes do discurso 

e devem ser consideradas ao analisá-lo. É a partir disso que Maingueneau, em seus estudos, 

cita a importância de estudar os médiuns, porque são materialidades que importam oara a 

análise do discurso. O analista do discurso apresenta as diferentes práticas discursivas para 

elucidar sua reflexão: a intertextualidade, o vocabulário, os temas, o estatuto do enunciador 

e destinatário, a dêixis enunciativa, o modo de enunciação e o modo de coesão são marcas 

relevantes e cabe ao analista localizá-las e especificá-las. 

Para este estudo é importante citar alguns deles, como a intertextualidade, em que, 

abordando os tipos de relações intertextuais (como são evocados e que textos são evocados) 

o discurso aparece como um cruzamento de outros discursos, que remetem a outras memórias 

discursivas. Outro plano importante é o estatuto do enunciador e do destinatário em que 

“cada discurso define o estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu 

destinatário para legitimar seu dizer” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 87), ou seja, tanto 

enunciador quanto destinatário legitimam o discurso, em que o enunciador projeta uma 

imagem de si. Associado a esse estatuto de enunciador e destinatário, o discurso carrega 

marcas definidas: falo aqui da dêixis enunciativa, um plano que delimita as instâncias de 

espaço e tempo que o discurso constrói para autorizar sua própria enunciação 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 89). A maneira de dizer também é constitutiva da semântica 

global: outra importante prática é o modo de enunciação, que implica que “o discurso produz 

um espaço onde se desdobra uma ‘voz’ que lhe é própria. Não se trata de fazer um texto 

mudo falar, mas de circunscrever as particularidades da voz que sua semântica impõe” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 91). Essas práticas discursivas, portanto, se mostram 

relevantes no que diz respeito à imagem que o enunciador produz de si ao seu interlocutor e 

aos efeitos de sentido que essa imagem proporciona a partir das condições de produção em 

que e onde é produzida. 

Ainda relacionando suas hipóteses e essas práticas discursivas, Maingueneau fala 

sobre o lugar do espaço institucional na constituição de um discurso e como a instituição faz, 

também, parte das práticas discursivas, uma vez que produz uma série dessas práticas a partir 

de um espaço específico, que segue determinados sistemas de produção em uma rede de 

consumo. Nesse sentido, pensando no discurso como prática, uma análise do discurso poderia 

ser feita para além das palavras, pois há outras materialidades inscritas sócio-historicamente 

em determinados espaços e tempos, que são relevantes para a produção do discurso e para os 

efeitos de sentido que ele traz – novamente a importância de olhar para os mídiuns, 
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compreender o que envolve uma matriz de sociabilidade, a a produçãos vetores de 

sensibilidade e as relações de transmissão de cultura que são estabelecidas a partir deles. 

Outro importante estudo desenvolvido por Maingueneau (2006) são as noções de 

cenas da enunciação, em que o autor diferencia cena englobante, cena genérica e de 

cenografia. A cena englobante se relaciona ao tipo de discurso, como um discurso histórico 

ou publicitário; a cena genérica é o que diferencia a forma desses discursos, como uma aula 

ou uma exposição; e a cenografia, que farei referência nas análises e que pode ser 

compreendida como a origem do discurso que se estabelece na própria enunciação em vias 

de convencer o destinatário, ou seja, institui uma cena enunciativa que legitima seu dizer. 

A partir do estudo dessas práticas discursivas, de trazer para a superfície a 

importância de elementos verbais e não-verbais para a análise, e do modo como eles estão 

articulados no discurso a partir da evocação de discursos outros e da legitimação do seu dizer, 

observamos como há uma rede que compõe, não só o discurso em si, mas uma cenografia 

que ordena os elementos enunciativos postos em cena no ato da enunciação, legitimando a 

imagem do enunciador e sua relação com seu destinatário em condições de produção 

específicas – e como cada parte dessa rede se revela importante na construção desse discurso 

e de uma sensibilização. São elementos que suscitam a adesão por meio de uma maneira de 

dizer que é também uma maneira de ser (MAINGUENEAU, 2011, p. 29). 

Existe aqui, portanto, um projeto de influência de um Eu sobre o Outro na busca pela 

a adesão às ideias que se localizam no interior da enunciação. Dominique Maingueneau se 

debruça nesta construção e desdobra uma série de estudos a respeito do que chama de ethos 

discursivo, ponto chave para a análise que será feita neste capítulo. 

A partir dessa reflexão sobre o que se produz e como se produz, relacionamos o 

funcionamento do discurso com a enunciação. Por estar presente na enunciação e ser, como 

foi visto na introdução, não apenas dito, mas mostrado, o ethos se caracteriza pela 

heterogeneidade do discurso. Ou seja, não será apenas um fator que irá configurá-lo, mas, 

antes, várias práticas interligadas, que serão vistas como a base de sua representação 

(MAINGUENEAU, 2008b). O ethos, que integra um processo de adesão do destinatário a 

uma determinada posição discursiva do enunciador, transparece na escolha das práticas 

discursivas, no nível de linguagem que vai se utilizar na intertextualidade, nas palavras que 

utilizará, na escolha dos temas, nas memórias que irá reiterar, nos modos de enunciar, na 

instituição através da qual enuncia – elementos discursivos que compõem a cenografia –, 

tudo isso buscando a adesão e o reconhecimento do Outro. Entendendo essa interação de 

sujeitos, é possível falar sobre, rememorar e renovar discursos já existentes. 
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Uma cenografia é indicada com vários índices localizáveis no texto ou no 
paratexto, mas não se espera que ela designe a si mesma; a cenografia se 
mostra, por definição, para além de toda cena de fala que seja dita no texto. 
(...) Essa “-grafia” não remete a uma oposição empírica entre suporte oral 
e suporte gráfico, mas a um processo fundador, à inscrição legitimadora de 
um texto, em sua dupla relação com a memória de uma enunciação que se 
situa na filiação de outras enunciações e que reivindica um certo tipo de 
reemprego. (MAINGUENEAU, 2006, p. 253) 

 

Com base no texto de Maingueneau A propósito do ethos (2008)30, vemos que a noção 

de ethos na Retórica Aristotélica englobava características discursivas e extradiscursivas, 

utilizadas pelo orador a fim de construir uma imagem de si mesmo que fosse apreciada pelo 

público. 
Termo emprestado da retórica antiga, o ethos (em grego ηθοζ, personagem) 
designa a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma 
influência sobre seu alocutário. Essa noção foi retomada em ciências da linguagem 
e, principalmente, em análise do discurso, em que se refere às modalidades verbais 
de apresentação de si na interação verbal. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 
2004, p. 220). 

 

No entanto, a noção de ethos atualmente apresenta abrangência maior, uma vez que 

é um conceito social e discursivo – híbrido –, ligado ao processo de influência sobre o outro 

a partir de uma interação. Ele deve ser compreendido, portanto, como parte de uma situação 

de comunicação específica, que abrange conjunturas sócio-históricas igualmente específicas. 

(MAINGUENEAU, 2008b). 

O ethos discursivo, dessa forma, pode ser compreendido como a combinação da 

identidade social e psicológica do sujeito com a identidade discursiva construída por ele na 

cena enunciativa. A partir do que o enunciador diz – de como e o que vai mostrando através 

da comunicação, o destinatário constrói uma caracterização dele –, a partir de uma voz 

indissociável de um corpo enunciante historicamente especificado (MAINGUENEAU, 

2008b. p.17). Assim, Maingueneau fala sobre a figura do fiador, 

 
Esse ethos recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de 
determinações físicas e psíquicas ligados ao “fiador” pelas representações coletivas 
estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um “caráter” e uma “corporalidade”, cujos 
graus de precisão variam segundo os textos. O “caráter” corresponde a um feixe de 
traços psicológicos. Quanto à “corporalidade”, ela está associada a uma 
compleição física e a uma maneira de vestir-se. [...] O destinatário a identifica 
apoiando-se num conjunto difuso de representações sociais avaliadas positiva ou 
negativamente, em estereótipos que a enunciação contribui para confrontar ou 
transformar: o velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a mocinha 
romântica…(MAINGUENEAU, 2008b, p.18) 

                                                
30 MAINGUENEAU, D. A propósito do ethos. In: MOTTA, A. R.; SALGADO, L. (orgs.). Ethos discursivo. 
São Paulo: Contexto, 2008. 
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Esses estereótipos, como já foi mencionado para a reflexão desenvolvida no Capítulo 

1, estão associados ao comportamento que esse fiador implica a partir do que Maingueneau 

chama de mundo ético, do qual ele é parte pregnante e ao qual ele dá acesso 

(MAINGUENEAU, 2008b). Como certos discursos podem ser proferidos por uma certa 

comunidade discursiva, essa incorporação permite a constituição de um corpo enunciador. A 

ligação entre o discurso e o modo de enunciação do fiador é o que o autor chama de 

corporalidade, sendo assim, o destinatário incorpora, assimila esses estereótipos ligados aos 

mundos éticos que são implicados pelo próprio fiador. 

Reiterando o que mencionei na introdução deste trabalho, Maingueneau atesta que o 

ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores. Um deles é a construção de um 

ethos pré-discursivo, uma vez que o destinatário, em um papel de coenunciador participa da 

construção da imagem do enunciador, mesmo antes que ele fale, uma vez que, ao identificar 

o enunciador, é possível prever um posicionamento ideológico que induz expectativas do 

ethos dele, criando expectativas. 

Dessa forma, um ethos dito é construído pelos enunciados – os fragmentos do texto 

nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação de forma direta, ligado a um ethos 

mostrado – que não é dito diretamente. Essa ligação direta entre ethos dito e mostrado – em 

que não é possível delimitar fronteiras rígidas – resulta no ethos discursivo, que relacionado 

ao ethos pré-discursivo constrói o ethos efetivo, a interação de todas essas instâncias. 

 

3.1.1. O ethos discursivo e o mídium na exposição Laborar: Trabalho em São 

Carlos 

A partir desse levantamento dos principais pontos dos estudos de Análise do Discurso 

e, mais especificamente, do estudo sobre as hipóteses e o ethos discursivo propostos por 

Dominique Maingueneau, busco fazer uma primeira elucidação de conceitos que serão 

primordiais para analisar os elementos da exposição Laborar: Trabalho em São Carlos e 

compreender de que forma eles contribuem para a investigação da produção do ethos 

discursivo do Museu de São Carlos. 

Foi visto neste trabalho que a curadoria de exposições tem o poder de fazer o visitante 

refletir sobre determinado período ou temática, a depender da forma como ela [a curadoria] 



75 
 

 

irá cuidar e tratar a exposição que está desenvolvendo. Esse poder existe uma vez que um 

órgão que desenvolve uma exposição é capaz de utilizar variados recursos para abordar uma 

temática, seja escrito, tridimensional, audiovisual, interativo, histórico ou decorativo. E, 

assim, tem a possibilidade de incluir práticas discursivas que produzem conhecimento, 

causam reflexão e propõem novas formas de olhar para certos conteúdos que fazem parte de 

uma temática – são estes procedimentos de discursivização. 

No Capítulo 1 deste trabalho, muito se falou sobre a mudança conceitual do Museu 

de São Carlos ao longo de sua história e a forma como essas mudanças físicas e institucionais 

permitiram a renovação do museu a partir de 2012, com uma reformulação do espaço 

expositivo e a composição de uma equipe profissionalizada. A apresentação da historiografia 

do Museu de São Carlos foi feita no início deste trabalho com o intuito de localizar os 

estereótipos ligados aos mundos éticos nos quais esta instituição está envolvida, apresentando 

de que forma o museu se insere institucionalmente na cidade, fazendo parte da Fundação Pró-

Memória de São Carlos, sendo um museu histórico e de cidade – particularidades que são 

definitivas para a forma como o museu se apresenta na e para a cidade, garantindo sua 

especificidade e sua autoridade, sendo um órgão que se responsabiliza por cuidar e expor 

patrimônios históricos da cidade de São Carlos. Dessa forma, se fala de um museu – matriz 

de sociabilidade, como vimos, instituição sem fins lucrativos que está na sociedade com o 

intuito de adquirir, conservar, investigar, difundir e expor testemunhos materiais para a 

educação e o deleite. 

Os primeiros momentos da história do Museu de São Carlos e os propósitos de sua 

inauguração, concebidos no centenário da cidade e nos vinte e cinco anos da “Revolução 

Constitucionalista de 1932”, pensado para ser um espaço que guardasse a memória e objetos 

que levassem os visitantes a conhecer e relembrar os grandes feitos de homens ilustres da 

cidade, mostram essa intenção inicial em criar este espaço que servisse como uma “cápsula 

do tempo” na cidade. Ao longo dos anos e das diversas mudanças e perdas pelas quais o 

museu passou, ele se reconstitui como um espaço sério e profissionalizado, interessado não 

apenas em servir à sociedade como espaço de entretenimento, mas como espaço de reflexão 

a respeito de temas da história do país e da cidade em relação ao presente. 

É de extrema importância citar novamente a integração dos conceitos da Nova 

Museologia nas exposições do Museu de São Carlos, uma vez que ela é discurso que se 

evidencia na produção dessas novas exposições mais “democratizadas” do Museu de São 

Carlos, pautando escolhas e se diferenciando totalmente do museu antes de sua reformulação 

em 2012. Esse conceito vem para pensar de forma contemporânea a maneira como se produz 
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uma exposição, trazendo um tema específico para o presente e fazendo refletir, comparar 

formas anteriores e atuais de como se interpreta, no caso do Museu de São Carlos, a história 

da cidade e de seu povo, uma vez que mudanças sociais são acompanhadas por alterações 

nas grandes concepções sobre a forma de estar no mundo. Assim, esses discurso é condição 

de produção – uma contextualização histórica e social – que permite uma exposição levantar 

reflexões a respeito das minorias na história, e a forma como se relacionam com o presente, 

além de integrar a comunidade da cidade, uma vez que utiliza da história recente, criando 

uma sensação de pertencimento ao visitante. 

 
Enquanto prática museológica essencialmente reflexiva e crítica, a Nova 
Museologia apresenta-se como capaz de conduzir uma agenda de pesquisa mais 
próxima e mais receptiva às problemáticas contemporâneas das ciências sociais 
(ROLLAND; MUREUSKAYA, 2008). Abordando a instituição museológica em 
termos da sua história e dos seus propósitos, a Nova Museologia desdobra-se, 
nomeadamente, na consideração da sua função social e das suas narrativas e 
estratégias expositivas. Como instituição social que é, o museu tem 
responsabilidades sociais para com a comunidade em que está inserido, cujo bem-
estar e satisfação de necessidades várias devem fazer parte da sua missão 
(SANDELL, 2002, 2003). Tensões e problemas socioculturais de vária ordem, bem 
como flagrantes processos de exclusão não são questões de que ele deva ficar 
alheado. Pelo contrário, o museu pode ser agente de mudança social, de 
regeneração e de empowerment das populações, na medida em que se torne mais 
consciente da comunidade que o rodeia e se torne um efetivo espaço de 
congregação para essa comunidade. (DUARTE, 2010; KEENE, 2005) (DUARTE, 
2013, p. 113) 

 

Nesse sentido, vemos o discurso do Museu de São Carlos, pautado na presença de 

discursos que decorrem da Nova Museologia, sendo ela um movimento de larga abrangência 

teórica e metodológica, cujos posicionamentos são ainda centrais para uma efetiva renovação 

de todos os museus do século XXI, em que se faz uma crítica ao sistema burguês e elitista de 

exposições e promove um raciocínio sobre a importância reflexiva e a missão de um espaço 

cultural como agente de mudança estrutural e empoderamento da sociedade. 

Esse mundo ético no qual o Museu de São Carlos se insere, assim, diz respeito a essas 

formas de produzir exposições que se pautam na apresentação de uma guinada ao presente, 

democratização e reflexão sobre a responsabilidade social do museu; há a presença de 

discursos outros, que falam sobre a representatividade das minorias, da necessidade de 

abordar um passado mais recente, da inclusão das novas tecnologias e de elementos que 

fazem parte da sociedade contemporânea.  

É possível ver, portanto, a forma como o museu é um mídium, pautado na relação de 

uma matriz de sociabilidade – espaço institucional de interação da sociedade que prevê uma 
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série de conceitos legais –, com vetores de sensibilidade – a exposição e seus elementos como 

materialidade de toda a cenografia que compõe esse museu. A exposição Laborar: Trabalho 

em São Carlos – objeto editorial, com interlocução e circulação propostas – é um vetor de 

sensibilidade ligado a uma matriz de sociabilidade, e, assim, funciona como um mídium que 

alimenta um mundo ético, já que legitima e expõe estereótipos. 

A instituição Museu de São Carlos tem suas condições de produção incorporadas a 

partir da exposição, composta por elementos distintos que são vetores de sensibilidade e que, 

como uma rede ligada, compõe a cena enunciativa produzindo um ethos discursivo do Museu 

de São Carlos. Existe aqui a importância de um espaço institucional na constituição de um 

discurso, e como, além dele, os elementos da exposição, distintos entre si, fazem parte de um 

todo de práticas discursivas do museu – a incorporação que é a ligação entre discurso e modo 

de enunciação – e, como visto, devem ser analisados sem hierarquia, pensando na perspectiva 

da semântica global e da necessidade de olhar para os médiuns ao analisar o discurso, 

propostas de Maingueneau. 

 

3.2. Análises 

Com esses apontamentos sobre os estudos do discurso de Dominique Maingueneau e 

com a noção de mídium relacionada à produção de uma imagem do museu, partimos para a 

análise dos elementos que são materialidades que compõe a cena enunciativa que legitima 

discurso que o Museu de São Carlos produz a partir da exposição Laborar: Trabalho em São 

Carlos, com a intenção de mostrar de que maneira esses elementos são os vetores da 

exposição e do museu, capazes de sensibilizar o público visitante, e como se apresentam 

responsáveis pela produção do ethos efetivo do Museu de São Carlos – sobretudo, como a 

cenografia é composta, como o ethos se dá e que ethos é esse. 

Esse discurso através dos elementos serão analisados a partir das temáticas das salas 

que são: Recepção - São Carlos e suas origens!; Sala 1 - Escravidão em São Carlos e 

Cafeicultura e imigração; Sala 2 - Urbanização e novos ofícios; Sala 3 - A mulher nas 

entrelinhas da história; Sala 4 - Linha do tempo das Leis Trabalhistas; Sala 5 - Os ofícios da 

arte; Sala 6 - Indústria e tecnologia. Assim, percorrerei os principais pontos que produzem 

o discurso do Museu de São Carlos analisando elementos da exposição e práticas discursivas 

que são pontos chave para essa produção, sendo eles objetos, fotografias e documentos 
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históricos, objetos cenográficos e textos verbais – materialidades desse discurso na exposição 

Laborar: Trabalho em São Carlos. 

As análises foram divididas de acordo com o discurso produzido a partir da 

composição da cenografia da exposição – conjunto dos elementos discursivos que estão 

articulados na enunciação, sendo assim, foram separadas em: i) Título; ii) Propriedade 

histórica e compromisso do museu histórico com a sociedade; iii) Pertencimento à cidade e 

compromisso do museu de cidade com a população; iv) Nova Museologia: a) Passando 

recente, b) Inclusão, c) O fazer refletir sobre o presente: posicionamento e crítica e d) Uso 

das tecnologias. 

Observando a transmissão simbólica cultural dos mídiuns, sendo eles a 

materialização do discurso da exposição através da produção de uma cena enunciativa, 

podemos observar a produção do ethos do Museu de São Carlos e como ele se utiliza dela 

para legitimar seu dizer. Olhamos para a instituição Museu de São Carlos para além das 

palavras em uma perspectiva que analisa compreende a heterogeneidade do discurso ao olhar 

para o conjunto de práticas que produzem o discurso do museu. 

 

i) O título 

 A primeira reflexão que faço diz respeito ao título da exposição, que é muito 

significativo, uma vez que ele dá nome à exposição e tenta carregar o tema que será abordado, 

contendo palavras que possibilitam associações a respeito do que ela irá exibir e sobre que 

viés será exibido, focalizando determinados atributos, pretendendo ser chamativo e curioso 

– tenta ser abrangente, intentando generalizar o tema da exposição e fazer com que o público 

entenda o que ela irá exibir, e, ao mesmo tempo, tenta ser específico, por inserir um foco e 

um olhar sobre a exposição a partir da escolha de palavras assertivas pelas quais o título deve 

ser composto. 

Ainda na fase da pesquisa, a exposição recebeu o nome de São Carlos e seus Ofícios, 

uma vez que, nesse primeiro momento, a equipe ainda tinha a ideia de tratar o tema do 

trabalho abordando uma lista de ofícios que seriam representados pelos objetos históricos do 

acervo do museu, compondo suas salas de acordo com a cronologia prevista (escravidão e 

cafeicultura, urbanização, industrialização, comércio, mulheres, artes e tecnologia). No 

entanto, com a continuidade da pesquisa, ficou claro que o título precisaria ser repensado e 

este virou apenas um título provisório, para que a exposição pudesse ser mencionada pela 

equipe e pela diretoria da fundação. Com o avanço da produção da exposição e das reuniões 
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de expografia já caminhando para o final do processo, ocorreu uma votação entre a equipe e 

o nome Laborar: Trabalho em São Carlos surgiu e foi o mais votado. 

É possível ver a mudança clara entre o primeiro título e o definitivo, que vem da 

mudança de abordagem do tema por parte do museu, que desconsiderou a exposição feita a 

partir de uma lista de ofícios específicos em que cada um deles seria representado por um 

objeto histórico, dando uma perspectiva mais ampla para a história do trabalho na cidade, ao 

produzir uma exposição com a intenção de levantar reflexões sobre as relações de trabalho 

com a sociedade e com a transformação da cidade. Nos dois títulos o nome da cidade se 

manteve, evidenciando que desde seu princípio foi importante incluí-lo no título, mostrando 

que a exposição falaria sobre a história de São Carlos e de sua construção, urbanização e da 

história da população através das relações de trabalho estabelecidas na região. 

Outros títulos como Labor: como o trabalho formou São Carlos; Labor: pessoas, 

trabalho e cidade; e Laborar: a importância do trabalho na história de São Carlos estavam 

em votação. É interessante notar que em todos eles a raiz labor está presente, seja como 

substantivo ou como verbo no infinitivo laborar. O que se pode perceber é a escolha de um 

termo que procura ter um tom mais sofisticado – por ser uma palavra menos utilizada no 

vocabulário informal –, e que está perto do que seria um sinônimo da palavra trabalho, para 

trazê-la depois dos dois pontos, que são inseridos para explicar a primeira parte, o labor ou 

laborar. Em todas as opções de título apresentadas há uma representação dessa relação do 

trabalho e da contribuição da população para a formação e desenvolvimento da cidade de São 

Carlos em uma perspectiva histórica. 

O título definitivo Laborar: Trabalho em São Carlos parece, portanto, ser mais direto 

– intitula de forma direta que a exposição fala sobre o trabalho na cidade, sem detalhar ou 

sobrecarregar a explicação. O uso do verbo no infinitivo laborar remete à ação de estar 

sempre fazendo, não em um passado ou futuro, – ou como substantivo – mas em todos esses 

tempos, incluindo o presente, mostrando um ontem, um hoje e um amanhã das relações de 

trabalho, o que procurou-se fazer na exposição, uma vez que o Museu de São Carlos aborda 

questões históricas do trabalho, mas, além disso, procurou trazer o conhecimento e uma 

consciência sobre as relações de trabalho no presente e propondo uma reflexão sobre o futuro. 

 

ii) Autorização da abordagem histórica e compromisso do museu histórico com a 

sociedade 

A primeira missão do Museu de São Carlos, como museu histórico que faz parte da 

Fundação Pró-Memória de São Carlos, consistia em conservar e expor patrimônios históricos 
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ligados à cidade31. Como foi mencionado, no processo de pesquisa para a exposição Laborar: 

Trabalho em São Carlos, uma série de objetos históricos foi escolhida para fundamentar a 

exposição do museu, que visava abordar o tema a partir de um olhar que se voltava aos 

diferentes ofícios que existem no mundo do trabalho. Com o desenvolvimento da pesquisa, 

essa abordagem foi mudando, no entanto, como foi detalhado no Capítulo 2, não foi 

descartada a importância, sobretudo, de inserir objetos históricos para que a população da 

cidade voltasse a reconhecer aquele museu de elementos históricos das décadas de 1960, 

1970 e 1980 que estava guardado em seu imaginário. 

O uso de objetos, fotografias e documentos históricos, portanto, é imprescindível para 

um museu histórico, que cria uma relação com o visitante e fomenta o interesse da sociedade 

pela história. Sendo assim, no processo de pesquisa e curadoria da exposição foram separados 

objetos que estavam ligados ao trabalho, como estufa de barbearia, uniforme de chefe da 

estação ferroviária, relógio de ponto e telégrafo, por exemplo, no intuito de mostrar à 

população que o acervo histórico ainda faz parte do Museu de São Carlos e de mostrar como 

as diferentes tecnologias eram produzidas e utilizadas pelo homem em épocas passadas, uma 

vez que a equipe via importância em pensar as relações de trabalho: a história do homem, 

das técnicas, tecnologias e de suas relações sociais e culturais. 

 

Figura 18 – Alguns objetos históricos do acervo do Museu de São Carlos que estarão 

expostos na exposição Laborar: Trabalho em São Carlos (relógio de ponto e 

vestimenta de chefe da estação ferroviária de São Carlos) 

                                                
31 Ver Capítulo 1: O Museu de São Carlos reúne em seu acervo objetos relacionados à cafeicultura, à ferrovia 
e outros meios de transporte, meios de comunicação, cinema, fotografia e cotidiano, formando um conjunto de 
bens culturais produzidos pela sociedade são-carlense e que por eles é representada. “A missão do Museu é 
preservar, pesquisar e difundir a história, valores culturais e identidades da cidade e seu povo; salvaguardar seu 
patrimônio material e imaterial, primando sempre pela veracidade de seus registros e usos; representar o 
processo histórico da cidade de São Carlos, de modo crítico, valorizando a cidadania e a representação dos 
personagens que ajudaram a contribuir com a sua formação, reforçando a identidade da comunidade e sua 
participação no desenvolvimento sociocultural da região.” (Guia do Museante, Museu de São Carlos, Fundação 
Pró-Memória de São Carlos, 2017, s/p). 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 12 de junho de 2020. 

 

No percurso de todo o espaço expositivo, as sete salas e a recepção portam projeções 

ou impressões de fotografias históricas que pertencem aos acervos da Fundação Pró-

Memória e são também relevantes na composição, não só de uma cenografia – objetos que 

sensibilizam para um lugar histórico específico do qual se quer enunciar sobre, que mostram 

práticas de trabalho ao mesmo tempo parecidas e distintas às de hoje no intuito de promover 

reflexão –, mas de uma propriedade e autorização, mostrando que o espaço do museu é 

responsável por mostrar ao público retratos legítimos da história da cidade, do povo e de seus 

costumes. Cria-se um plano que delimita as instâncias de espaço e tempo que o discurso 

constrói para autorizar sua própria enunciação (MAINGUENEAU, 2008a, p. 89). Na Sala 1 

da exposição, sobre a escravidão, cafeicultura e imigração, há um conjunto de fotografias 

desse período rural que serão projetadas nas paredes em uma ambientação, diferente da 

exterior, em que o visitante inicia uma experiência e faz associações sobre este espaço que 

remete ao trabalho no campo. 

 

Figura 19 – Fotografia da Fazenda Conde do Pinhal (São Carlos-SP) (s/d) 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 15 abril de 2020. 

 

Figura 20 – Trabalhadores na Fazenda Conde do Pinhal (s/d) 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 15 abril de 2020. 

 

Ainda sobre a imprescindibilidade do Museu de São Carlos em tratar de temas 

históricos, é possível ver, na Sala 2, espaço sobre os processos de urbanização, um aparato 

que, como um quebra-cabeças, forma em pequenas imagens uma grande imagem da estação 

ferroviária de São Carlos – local onde o Museu de São Carlos se localiza –, buscando 

relacionar o próprio espaço do Museu e como ele faz parte da exposição, uma vez que faz 

parte da história do trabalho, lugar de trabalho construído por trabalhadores, importante para 

a urbanização da cidade em uma época de crescimento da exportação do café no país e onde 
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diversos trabalhadores passaram desde sua construção na segunda metade do século XIX. 

Além disso, esse aparato com composição de imagens será interativo, de forma que o 

visitante poderá girar os blocos em que os fragmentos de imagem formam uma grande 

fotografia da estação ferroviária para o outro lado e verá uma série de documentos históricos 

que são anúncios pertencentes aos almanaques de serviços da cidade de São Carlos referentes 

aos anos de 1884, 1905, 1915, 1916 e 1928. 

 

Figura 21 – Projeto da parede da Sala 2, onde os blocos serão giratórios 

(Industrialização e urbanização da cidade de São Carlos) 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

 

Figura 22 – Anúncio do Almanaque de São Carlos (1894), que estará no verso da 

imagem que compõe a estação ferroviária de São Carlos 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 13 de março de 2019. 
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Ainda nesta sala, do lado oposto estará pendurado na parede um conjunto de 

pranchetas com fotografias de trabalhadores urbanos como radialistas, comerciantes, 

industriais e ferroviários. Novamente, são imagens que fazem parte do acervo fotográfico da 

Fundação Pró-Memória de São Carlos, fotografias históricas que representam ofícios e 

trabalhadores da cidade de São Carlos. 

 

Figura 23 – Projeto das pranchetas na parede da Sala 2 (Industrialização e 

urbanização na cidade de São Carlos) 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

 

Figura 24 – Fotografia de ferroviários nas linhas do trem em São Carlos (s/d), que 

estará na prancheta 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 15 de abril de 2020. 
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Apesar da importância dos patrimônios históricos, objetos cenográficos também são 

influentes na composição de um ambiente e de uma cena enunciativa que transporta o 

visitante para um lugar histórico e legitima seu discurso. Na Sala 1, serão instalados objetos 

como chapéus, pás e enxadas que remetem ao trabalho rural na fazenda. Em um lugar 

centralizado, cordas e correntes com grãos de café serão colocadas – que também compõem 

essa cenografia que remete ao ambiente rural – transportando o público para esse lugar 

histórico, e que convida o visitante a refletir sobre a escravidão no período colonial que 

estruturou a história e a sociedade brasileira junto aos textos da sala e à mediação por parte 

dos guias. 

Com esses objetos, fotografias e documentos históricos – ou cenográficos que 

remontam a momentos históricos – a exposição transporta o visitante a um lugar específico, 

ambientalizando esse interlocutor a partir de uma cenografia, instituindo a cena enunciativa 

que legitima o discurso histórico e os elementos utilizados na exposição, causando efeitos 

que levam a um passado, com o propósito de sensibilizar o público sobre o lugar do qual se 

quer falar, e, sobretudo, levar o visitante a compreender que está em um espaço realmente 

histórico, que guarda a memória e que cuida dela, mostrando para a sociedade que o Museu 

de São Carlos é uma instituição que tem em seu poder objetos que fazem parte da história e 

que são tecnologias, fotografias e documentos – suportes no geral –, de épocas passadas, que 

contribuem para a reflexão e o acesso do visitante, no sentido de fazer pensar sobre como 

eram as tecnologias e relações dos homens no passado e comparar com o presente. Estes 

elementos históricos ainda têm forte papel de curiosidade na exposição – transmitem a 

sensação de se deparar com algo antigo, que contém em sua materialidade um contexto, uma 

história, uma relação com alguém que existiu e viveu no passado. 

O museu, ao inserir esses elementos na exposição, cria sua condição de produção de 

uma enunciabilidade constituída a partir desses elementos históricos, que remetem a uma 

imagem de poder e propriedade ao tratar do tema histórico, ao transportar a reflexão do 

visitante para outra época e compará-la à sua atual, e ao ser espaço de curiosidade e 

entretenimento – constrói o perfil de um lugar único na cidade onde a população pode ter 

acesso a elementos históricos reais e a uma verdade sobre o passado: é o museu histórico que 

discursa a partir de um espaço histórico, tem propriedade no assunto e a capacidade de 

transportar o visitante – a partir dessa interlocução – a esse espaço, produzindo efeitos de 

sentido específicos das épocas e ambientes retratados, como é o caso da Sala 1 que propõe 

uma ambientação rural, colonial, escravocrata, fundamentada a partir dos elementos 
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históricos e cenográficos dos quais utiliza como meio para formular, enunciar e fazer 

assimilar tais efeitos nos sujeitos visitantes. 

Cos efeitos e a imagem que o Museu de São Carlos lança aos visitantes através desses 

vetores que sensibilizam: fotografias, objetos e documentos históricos que possibilitam essa 

enunciação a partir da legitimação de um espaço que tem compromisso e carrega a História 

cientificamente, espaço que contém a verdade, e visualmente, por expor seus elementos reais, 

permitindo que a população tenha acesso a eles. 

 

iii) Pertencimento à cidade e compromisso do museu de cidade com a população 

Ao refletir sobre tal “lugar único na cidade”, é necessário voltar-se para o fato de que 

este museu não é apenas histórico, mas é o museu histórico da cidade de São Carlos, e outro 

importante papel desse tipo de museu é o de trazer a consciência da cidade para seu público32. 

Esse entendimento é chave para que se entenda que o museu transmite ao visitante o discurso 

do pertencimento à cidade, que se integra ao discurso que o legitima e autoriza como espaço 

de memória, como foi visto anteriormente. Apesar de receber muitos turistas, o público alvo 

do Museu de São Carlos continua sendo o cidadão sãocarlense, e, mais do que isso, se pensa 

nas exposições a partir desse contato do museu com a população da cidade – se aproximando 

do que é chamado pelo próprio Museu de São Carlos de exposição colaborativa, em que a 

cidade pode opinar e contribuir com o desenvolvimento da exposição33. Sendo assim, como 

dito anteriormente, observei que a equipe do museu fez questão de inserir o nome da cidade 

no título da exposição, mostrando que não se trata de uma exposição sobre trabalho apenas, 

mas sobre as relações de trabalho e sua importância na construção da cidade de São Carlos, 

por isso Laborar: Trabalho em de São Carlos. 

Outra informação importante é que, surgindo essa necessidade de mostrar o trabalho 

focalizando o desenvolvimento da cidade de São Carlos, a equipe optou por iniciar a 

                                                
32 Ver Capítulo 1: No que diz respeito às categorias às quais o museu pertence, Meneses (2003), em sua fala 
proferida no encerramento do Seminário Internacional “Museus & Cidades”, realizado no Rio de Janeiro, 
comenta sobre o museu de cidade e as relações dele com a própria cidade. A existência desse espaço teria o 
objetivo de proporcionar à população uma tomada de consciência do espaço urbano e o aprofundamento 
permanente dessa consciência, devendo ser uma referência inestimável para conhecer a cidade, entendê-la (no 
seu passado e no presente), mobilizando o acervo e sua documentação na colaboração com bancos de dados e 
com o espaço urbano propriamente dito, com diversidade e dinamicidade. 
33 A exposição anterior, Somos Esporte: São Carlos e a história das práticas do corpo é um exemplo de 
exposição colaborativa, em que várias decisões foram tomadas a partir da consulta com a população através de 
redes sociais, como a escolha dos esportes que seriam abordados, os esportistas que seriam representados e 
entrevistados e até no comodato de objetos que pertenciam às famílias de esportistas da cidade. No caso de 
Laborar: Trabalho em São Carlos, o museu buscou, através da população, entrevistas com trabalhadores 
antigos da cidade e busca de objetos para a composição cenográfica das salas. 
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exposição na recepção do museu com um texto que fala sobre a formação da cidade, uma vez 

que julgou que um texto inicial que ambientasse o público para esse espaço da cidade fosse 

relevante para começar a experiência expositiva – adentrando na formação da cidade, que 

muito tem a ver com as relações de trabalho que se expandiram no percurso de seus 163 anos 

de história: 

 

a) São Carlos e suas origens! A região central do Estado de São Paulo, onde 
está localizada a cidade de São Carlos, era conhecida no passado como 
Campos ou Sertões de Araraquara. Essa região começou a ser povoada a 
partir da abertura dos caminhos que levavam às minas de ouro de Cuiabá 
e Goiás no final do século XVIII. A estrada mais conhecida desse trajeto 
era chamada de “picadão de Cuiabá” e às suas margens se estabeleceram 
vilarejos, tornando-se lugar de passagem para os viajantes. Em São Carlos, 
o picadão passava pela atual rua Raimundo Correia, atravessava o rio 
Gregório, na altura do mercado municipal, e continuava pela rua Episcopal. 
A abertura de caminhos em direção às minas do centro-oeste brasileiro 
trouxe para esta região muitas pessoas em busca de terras, o que causou a 
expulsão e dizimação dos indígenas que habitavam a região (Texto 
Recepção. São Carlos e suas origens! Exposição Laborar: Trabalho em 
São Carlos). 

 

Esse fragmento do texto de abertura da exposição mostra como o museu se preocupou 

em falar sobre a história da cidade – tornando origem da cidade também ponto inicial da 

exposição Laborar: trabalho em São Carlos, relatando os primeiros processos para a 

formação da cidade e ambientando esses relatos. Levando em consideração a circulação de 

visitantes de outras cidades na exposição, um mapa antigo e um mapa atual da região citada 

na cidade foram inseridos no projeto de expografia para esta primeira parede, para que 

qualquer visitante possa visualizar como era a primeira região da cidade. No entanto, é 

interessante notar que o texto faz menção ao local onde a cidade surgiu, o “picadão de 

Cuiabá”, e relaciona geograficamente ele fazendo um paralelo às ruas, rio e espaços que 

existem atualmente na cidade: passava pela atual rua Raimundo Correia, atravessava o rio 

Gregório, na altura do mercado municipal, e continuava pela rua Episcopal. Nota-se que o 

texto conjectura um certo conhecimento geográfico da cidade de São Carlos por parte do 

destinatário – o que evidencia esse público alvo sãocarlense como principal interlocutor da 

exposição, definindo, a partir de seu discurso, um estatuto de enunciador (museu de cidade) 

e de destinatário (público sãocarlense) que atribui, logo no primeiro contato, um diálogo com 

quem pertence à cidade, ao assumir que esses espaços centrais seriam conhecidos pelos 

visitantes da exposição. Dessa forma, é possível observam o público sãocarlense como fiador 

dessa imagem discursiva do museu, uma vez que o destinatário a identifica apoiando-se num 
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conjunto de representações sociais em estereótipos que a enunciação contribui para 

confrontar ou transformar (MAINGUENEAU, 2008, p.18). 

 As salas 1 - Escravidão em São Carlos, 2 - Urbanização e novos ofícios, 5 - Os ofícios 

da arte e 6 - Indústria e tecnologia, são espaços que falam necessariamente da cidade de São 

Carlos e de suas relações com o trabalho. A Sala 1 faz uma dimensão histórica nacional e a 

traz esta para o contexto da cidade, ambientando reflexões sobre o trabalho escravo e 

imigrante nas fazendas da região. As salas foram feitas com a intenção de incorporar um 

discurso sobre essas relações de trabalho no espaço específico da cidade e como estas 

contribuíram para a história da formação e urbanização da cidade de São Carlos, através de 

um discurso que desponta de uma contextualização da história do Brasil: 

 

b) Próximo à abolição, muitos fazendeiros foram introduzindo o trabalho 
assalariado do imigrante europeu. Em São Carlos, em 1889 – um ano 
depois da abolição –, a Fazenda Palmital teve apenas 16% da sua produção 
colhida por negros libertos, que receberam salário menor que os colonos 
imigrantes. Marginalizados, grande parte dos escravos libertos da Fazenda 
do Conde do Pinhal vieram para a cidade e se agruparam em vários bairros 
(Texto 1. Sala 1. Escravidão em São Carlos. Exposição Laborar: Trabalho 
em São Carlos). 

 

Neste fragmento b) sobre a escravidão na região da cidade, nota-se a contextualização 

da história nacional e sua consequente influência sobre a formação das relações de trabalho 

e a urbanização com o surgimento dos bairros na cidade de São Carlos que foram formados 

por negros marginalizados após o fim da abolição no Brasil. Há, assim, um paralelo feito 

entre a história da escravidão no Brasil, a formação da cidade de São Carlos e a constituição 

de bairros periféricos que abrigaram essa população marginalizada no começo da 

urbanização de São Carlos. 

Dessa mesma forma, é incluído no texto, ainda na Sala 1, a vinda dos imigrantes 

europeus para o trabalho nas lavouras. O segundo texto dessa sala fala sobre cafeicultura e 

imigração, e esse período em que, como na maioria das cidades do interior do estado de São 

Paulo, foi caracterizado pela vinda da ferrovia para a conexão entre as cidades e a vinda dos 

imigrantes europeus para o trabalho nas lavouras e o surgimento dessas novas relações de 

trabalho no país e no estado: 

 

c) Os primeiros imigrantes que chegaram em São Carlos foram trazidos pelo 
Conde do Pinhal em 1876, num total de cem famílias alemãs. Na virada 
para o século XX, grande parte dos imigrantes eram italianos e a transição 
para o trabalho assalariado já havia se concretizado. A primeira forma de 
trabalho assalariado estabelecida entre os imigrantes e fazendeiros foi a 
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parceria e, posteriormente, o colonato (Texto 2. Sala 1. Cafeicultura e 
Imigração. Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 

Novamente, a exposição traz a história do Brasil para legitimar o acontecimento local 

e abordar a vinda dos imigrantes europeus para a cidade de São Carlos e remonta à história 

da formação da cidade a partir de sua população, composta, também, por imigrantes que 

substituíram os negros escravos no fim da escravidão para o projeto nacional de miscigenação 

e embranquecimento da população – o que também é comentado no texto e deverá ser 

trabalhado de forma mais abrangente pelos educadores do museu nas visitas guiadas, como 

prevê a equipe. 

A Sala 2 se refere ao êxodo rural e à urbanização da cidade, que surgem a partir da 

modernização vinda do desenvolvimento da cafeicultura sob investimento de uma elite rural 

e o início de um investimento no ramo industrial que expandiu o comércio na cidade e fez 

crescer os bairros de trabalhadores, além da vinda de outros imigrantes, como os libaneses, 

por exemplo: 

 

d) O surgimento das indústrias influencia nas mudanças de infraestrutura 
urbana da cidade, que cresceu e se transformou a partir das diferentes 
empresas e da grande quantidade de cidadãos que nelas trabalhavam. 
Bairros como a Vila Prado, por exemplo, cresceram da necessidade de 
aproximar os operários dessas indústrias, e assim a cidade foi crescendo e 
se formando (Sala 2. Urbanização e novos ofícios. Exposição Laborar: 
Trabalho em São Carlos). 

 

Na Sala 1, em b) há a descrição: grande parte dos escravos libertos da Fazenda do 

Conde do Pinhal vieram para a cidade e se agruparam em vários bairros produz um efeito 

de reconhecimento da importância da população negra e periférica para a urbanização da 

cidade. Já em c) vemos esse relato sobre a vinda de famílias alemãs e italianas para a região, 

o que compõe, com os negros, o quadro da formação da população sãocarlense. Na Sala 2, o 

texto d) se refere à vinda de outro quadro de imigrantes para a cidade, além do importante 

surgimento das indústrias – que, relacionado à industrialização do estado de São Paulo, é um 

ponto importante da história para o deslocamento do povo do campo para a cidade e para a 

composição de bairros operários e consequente urbanização da cidade e crescimento do 

comércio, que trouxeram o desenvolvimento e a criação de novos trabalhos e relações de 

trabalho para a cidade de São Carlos – o que leva o visitante para o conteúdo da próxima 

sala. 

Esses apontamentos em b), c) e d), que abordam a vinda de negros e imigrantes para 

a cidade, revela um discurso que os mostra como principais responsáveis pelo início da 
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povoação e da urbanização da cidade – e como todos esses grupos vieram para a região para 

trabalhar (obrigados, escravizados ou não). Além de trazer um panorama histórico da 

formação da cidade através da população, o museu quis criar, com esse discurso, um 

reconhecimento por parte do visitante no que diz respeito à sua ancestralidade, pretendendo 

causar reflexão sobre como seus antepassados também fizeram parte da história da cidade no 

contexto da história do país – o discurso tenta causar adesão do público através desse 

reconhecimento e produz uma cena enunciativa que evoca espaços da cidade que são 

facilmente reconhecidos por um cidadão sãocarlense. 

Em consequência da vinda desses povos para a cidade e a industrialização, a 

exposição remonta um discurso sobre a história da composição demográfica, geográfica e 

urbana da cidade de São Carlos, apontando a importância dos cidadãos trabalhadores para a 

formação da cidade e procurando criar efeitos de pertencimento à história da cidade no 

visitante que reconhece esses retratos na história de seus antepassados ou o reconhecimento 

ainda não existente da história de seu passado. A partir da construção dessa história da cidade, 

o museu constrói práticas discursivas pautadas nesse lugar de pertencimento. Essas práticas 

discursivas, portanto, se mostram relevantes no que diz respeito à imagem de museu da 

cidade que o enunciador produz de si ao seu destinatário e aos efeitos de sentido de 

pertencimento que essa imagem proporciona a partir das condições de produção dessa 

instituição histórica e cultural, que é própria da cidade de São Carlos e que serve a ela e a sua 

população. 

A Sala 6, que expõe a consolidação das indústrias e o desenvolvimento da tecnologia 

em São Carlos, é outro importante vetor para esse efeito de pertencimento à cidade que a 

exposição tenta produzir, neste caso, não só através do texto, mas também com a inserção de 

objetos cenográficos no espaço expositivo34. Na reunião de expografia foi comentado sobre 

a missão desta sala em suscitar reconhecimento, pertencimento e carinho por parte da 

população, uma vez que fala sobre um passado mais recente, ainda vivo na memória do 

público mais velho. O texto da sala também contém elementos importantes que apontam para 

a construção do ethos de museu que pertence à cidade: 

 

e) Nossa história industrial se diferencia das outras cidades, que em sua 
maioria passaram pelo processo de industrialização após a crise do café, 
instalando, principalmente, atividades agroindustriais. São Carlos acabou 
por adotar um processo de industrialização menos rural, destacando as 
indústrias de material elétrico, mecânica e metalúrgica (Sala 6. Indústria e 
tecnologia. Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

                                                
34 Os objetos da Sala 6 serão analisados no próximo tópico sob outra perspectiva.  
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 Nota-se, em e) o uso do pronome possessivo “nossa”, construindo a imagem de um 

museu coletivo, museu da cidade e da população, que busca se incluir na história da cidade 

e que chama o público a se incluir nela também. Aqui vemos um discurso sobre a 

especificidade própria de São Carlos, que remete a uma diferenciação da cidade e de seu 

processo de industrialização em relação a outras cidades do interior do estado de São Paulo, 

apontando para um curso diferente na história do interior e um crescimento que lhe foi 

próprio. 

 

f) Além dessas modificações na cidade, causadas pelo surgimento das 
indústrias, foi fundada a Escola de Engenharia de São Carlos – a USP 
(Universidade de São Paulo) –, que iniciou suas atividades em 1953, e a 
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), fundada em 1968 – 
universidades de destaque no estado de São Paulo e no Brasil, que 
alavancaram o desenvolvimento tecnológico e educacional de São Carlos 
(Sala 6. Indústria e tecnologia. Exposição Laborar: Trabalho em São 
Carlos).  

 

Essa especificidade da cidade de São Carlos volta a aparecer em f) com a menção da 

fundação das duas grandes universidades públicas existentes na cidade, a USP e a UFSCar, 

que são importantes para o desenvolvimento e o investimento na região a partir da década de 

1950, além do fluxo de visitantes e aumento da população uma vez que a cidade passou a 

receber pessoas do mundo inteiro. Aqui se produz um discurso que quer ressaltar elementos 

da cidade que a diferenciam e que a especificam, indicando uma história própria e singular, 

produzindo uma imagem de cidade que se destacou e se diferenciou por abrigar instituições 

de ensino que trazem, além de um grande fluxo de pessoas para a cidade, um investimento 

científico, educacional e tecnológico que crescem a cada ano. 

 

g) Já com a imagem de Capital da Tecnologia, com sua atividade industrial e 

sua ampla atividade de pesquisa em diferentes áreas, foi possível o 

crescimento das empresas de tecnologia na cidade. Assim, São Carlos 

procura sempre atrair investidores e o poder público se prepara para 

investimentos transnacionais (Sala 6. Indústria e tecnologia. Exposição 

Laborar: Trabalho em São Carlos).  
 

Com isso, se consolida a imagem da cidade como espaço científico e tecnológico – a 

contribuição dessas instituições para o desenvolvimento de tecnologias diferenciadas nas 

indústrias da cidade, em que é criado o apelido de Capital da Tecnologia, muito utilizado 
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pela própria população, promovendo, novamente, esse reconhecimento de um termo que é 

comumente, carinhosamente – e em alguns momentos ironicamente – associado à cidade, 

criando essa particularidade da cidade e promovendo a consciência de sua formação, 

urbanização e crescimento constante, como cidade de destaque na região. 

Com a apresentação dos fragmentos de texto acima, que farão parte da exposição em 

suas salas, é visível a produção do ethos de um museu da cidade, que busca, através de seu 

discurso a produção de um contexto que relaciona a história nacional à história da cidade, 

um olhar macro e micro, além de dar relevância à formação do povo sãocarlense ao incluir a 

vinda dos negros ex-escravos e imigrantes europeus para a cidade, a formação dos bairros e 

urbanização, além do surgimento das indústrias e fundação das universidades – todos 

movimentos vinculados ao trabalho, que é o que dá liga a essa história da formação da cidade 

de São Carlos. O discurso é construído através desse olhar sobre as particularidades da cidade 

e os diversos elementos ligados ao trabalho que a formaram. Assim, o museu enuncia a partir 

e um lugar de museu da cidade de São Carlos e de pertencimento à cidade, compondo o ethos 

de um museu que pertence à história de São Carlos e que também aproxima a população 

dessa história, procurando transformar-se em espaço não só de memória, mas de lembrança 

e reflexão sobre o pertencimento da população à história da formação da cidade – uma 

imagem de museu “nosso”, espaço que contém “nossa história” na perspectiva do público 

sãocarlense. 

Com a produção dessa exposição, também é produzida uma imagem da própria cidade 

de São Carlos – de cidade do interior de São Paulo que cresceu a partir da cafeicultura e da 

indústria, cidade do interior que abriga grandes universidades públicas, capital da tecnologia, 

espaço formado por imigrantes, negros e por trabalhadores de diferentes lugares, com grande 

circulação de pessoas. Como foi citado anteriormente, o museu de cidade tem o poder de 

concretizar a memória da cidade e produzir um discurso próprio dela, conscientizando e 

trazendo um olhar sobre a população, seu passado e presente – e até previsões para um futuro 

–, em vias de criar um tipo de comunidade que pertence a esse espaço e que pode refletir 

sobre ele. 

Há, portanto, uma necessidade em mostrar-se como museu, instituição e equipamento 

cultural da cidade, espaço único que acolhe a história do cidadão sãocarlense e permite que 

ele tenha acesso a ela e faça parte dela, contribuindo para seu desenvolvimento. Todo esse 

caráter institucional do Museu de São Carlos – que diz respeito à forma como lida com a 

história da cidade, aos elementos que conserva e expõe, às verdades históricas pelas quais 

preza e às reflexões que propõe – também se mostra crucial para a produção dessa imagem 
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de museu da cidade em uma análise feita além das palavras, pensando no discurso como 

práticas que legitimam esse espaço. 

 

iv) O discurso e a presença da Nova Museologia 

 Como foi comentado, o Museu de São Carlos se renovou em 2012 trazendo como 

base os conceitos da Nova Museologia, que visam democratizar o museu e transformá-lo em 

espaço de reflexão sobre o presente de forma crítica, incluindo elementos que foram por 

muito tempo ignorados, como é o caso do discurso da inclusão das minorias nas exposições 

históricas. Sendo assim, observo de que forma esse discurso da Nova Museologia se 

apresenta na exposição Laborar: Trabalho em São Carlos em diferentes aspectos a partir dos 

elementos que portam sentido e sensibilizam o público. As análises abaixo evidenciam a 

evocação desse discurso da Nova Museologia e como esse discurso é composto por discursos 

outros – enxergamos a presença do interdiscurso na exposição e a maneira como esses 

discursos se relacionam: proponho a divisão desses discursos dentro do discurso da 

museologia sendo a) Passado recente; b) Inclusão; c) O fazer refletir sobre o presente: 

posicionamento e crítica; e d) Uso das tecnologias. 

 

a) Passado recente 

 Como vimos no tópico anterior, o museu busca representar não apenas aquele passado 

longínquo, muitas vezes difícil de relacionar com a realidade do visitante – no intuito de ser 

somente um espaço que tem, por convenção, de expor um tema histórico –, mas de ser um 

lugar de rememorar e de transparecer que certos elementos de um passado mais recente 

também devem estar no museu uma vez que fazem parte da história da cidade e de sua 

população. Como foi comentado, a Sala 6 da exposição tem este compromisso de ser um 

espaço que aborda um tempo que ainda está guardado na memória da população de uma certa 

faixa etária, e abordar esse passado recente também causa adesão por parte do visitante, o 

fiador, através de um reconhecimento e uma sensação de pertencimento e carinho. 

Além do texto na parede que foi exibido no tópico anterior, a equipe da expografia 

optou por manter um diálogo com as indústrias da cidade – as que estão em funcionamento 

e as que já foram desligadas – que fazem parte da história de São Carlos, fazendo pedido de 

comodato ou doação de objetos que poderiam ilustrar a presença dessas empresas e marcas 

na história da cidade, objetos que pudessem aproximar o público da exposição e dessa 

realidade, em que o visitante reconheceria e acolheria tais objetos e espaços que fizeram parte 

da vida de uma grande parcela da população, composta por trabalhadores. 
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Figura 25 – Projeto da Sala 6 (Industria e tecnologia) 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

 

 No momento do desenvolvimento desta pesquisa ainda não se encontra definida a 

lista de objetos que foram solicitados às empresas da cidade, no entanto, nas reuniões de 

expografia ficou decidido que seriam objetos tais como pacotes e embalagens de alimentos, 

objetos de produção tecnológica ou ferramentas para produção, todos produzidos ou 

utilizados por indústrias baseadas em São Carlos. Estes objetos serão expostos nos nichos 

coloridos da imagem acima. 

Dessa forma, em conjunto aos textos analisados no tópico anterior, observo aqui 

produzida uma imagem de museu que quer a incluir a realidade do seu público em sua 

exposição, que entende e reconhece a importância, não apenas de um passado longínquo, 

mas de um passado recente responsável por formar a atualidade, que faz parte da história e 

da realidade do visitante – é uma sala que fala sobre lembranças, que procura a relação do 

visitante com a formação da história das indústrias, das universidades e de sua relação com 

os objetos ali expostos, é espaço que intenciona sensibilizar para um “eu trabalhei aqui”, “me 

lembro quando comia isto”, “nós utilizamos isto até hoje”, “meu avô trabalhou nesta 

empresa” etc. Todos esses efeitos de sentido proporcionam a adesão e reconhecimento do 

discurso do museu por parte do visitante e promovem o reconhecimento da imagem do museu 

como enunciador que legitima seus lugar através dessas práticas discursivas, não apenas 
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textuais, mais intersemióticas e do próprio espaço institucional que é o Museu de São Carlos. 

Através desses mídiuns que remetem às indústrias conhecidas pelos enunciatários o museu 

se permite dialogar e se aproximar com sua realidade. 

 

b) Inclusão  

A partir da perspectiva discursiva da Nova Museologia, existe uma necessidade de 

trazer o discurso de inclusão das minorias na exposição, que busca abranger a história de 

diversos núcleos sociais, ao mencionar a história das formações de bairros periféricos negros, 

bairros operários, e, o que analisaremos aqui com mais detalhe, a decisão significativa de 

incluir na exposição Laborar: Trabalho em São Carlos uma sala que falasse apenas da 

mulher em relação ao trabalho. 

A Sala 3 da exposição foi pensado para ser um espaço de experiência, feito de forma 

diferente das outras salas – foi projetada para ser um ambiente em que o visitante irá parar, 

escutar e refletir. Essa sala tem o título As mulheres nas entrelinhas da história, em que já se 

mostra uma crítica no sentido de apontar para um discurso que discute como a mulher foi 

desprezada pela história e como a mulher sempre esteve presente nos espaços de trabalho, 

mas, de alguma forma, seu trabalho foi operado nas entrelinhas, neste espaço silencioso, que 

não foi prestigiado, remetendo à grandes inventoras e trabalhadoras que estão sendo 

reconhecidas apenas atualmente com a consolidação de movimentos e vertentes feministas, 

que buscam na história a presença de mulheres que contribuíram para seu desenvolvimento. 

É interessante citar aqui que a equipe do museu, composta por 6 pessoas, tem em seu quadro 

5 mulheres responsáveis por produzir a exposição. 

Como foi dito no Capítulo 2, para esta sala foi produzido um texto grande (com mais 

de duas laudas de 1.800 caracteres), e, assim, optou-se por transformá-lo em áudio, pois foi 

julgado necessário fazer uma reflexão a respeito do tema com mais precisão – se fosse texto, 

muitas pessoas passariam pela sala sem compreender sua proposta e o uso do áudio faz com 

que o visitante seja convidado a sentar-se e prestar atenção. O texto verbal que se 

remidiatizou em áudio faz um percurso histórico sobre o direito das mulheres e a forma como 

movimentos feministas surgiram no mundo e no Brasil, olhando, também, para a diferença 

existente entre a história da mulher negra e da mulher branca e uma distinta luta por direitos, 

 

h) A história do trabalho da mulher tem relações muito ambíguas, uma vez 
que a mulher pobre precisou trabalhar para sustentar sua casa e era mal 
vista pela sociedade, enquanto que a mulher rica, que era casada e 
sustentada pelo marido e vista como “bem-sucedida”, precisou lutar por 
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seus direitos de ter uma vida fora do ambiente privado e familiar (Sala 3. 
A mulher nas entrelinhas da história. Exposição Laborar: Trabalho em São 
Carlos). 

 

i) Durante a escravidão, entre os séculos XVI e XIX, a mulher negra também 
foi escrava. Trabalhou nas lavouras, foi ama de leite, servindo às senhoras 
e cuidando de seus filhos (Sala 3. A mulher nas entrelinhas da história. 
Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 

j) Já no ambiente urbano, com o surgimento das indústrias no Brasil na 
segunda metade do século XIX, principalmente com a instalação das 
indústrias têxteis e de gêneros alimentícios, mulheres e crianças 
constituíram grande parte do proletariado, e sua presença foi importante e 
lucrativa para os donos das indústrias. Pobres, sem estudo e com 
necessidade de ganhar sustento para sobreviver, mulheres e crianças foram 
trabalhar nas fábricas exercendo suas funções em situações degradantes e 
com salários baixos (Sala 3. A mulher nas entrelinhas da história. 
Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 

Nota-se, em h), i) e j), que o texto desta sala se articula com os outros textos expostos 

nas salas anteriores – expõe essas “entrelinhas da história” ao falar sobre a mulher na 

escravidão, a mulher na imigração, a mulher na indústria, e há a produção de um discurso 

que fala sobre mulheres negras e mulheres brancas, que traz à luz esse lugar da mulher na 

industrialização e como a mulher pobre sempre teve espaço de trabalho, porém sempre como 

um espaço precário, mostrando uma realidade que nem sempre é relacionada – que vai contra 

o discurso liberal de que a mulher lutou pelo seu direito de trabalhar, não levando em 

consideração parte da população feminina que sempre trabalhou para sobreviver, que não era 

bem vista pela sociedade, mas estava ali fazendo parte da história do país, nas “entrelinhas”. 

 

k) No entanto, com o passar dos anos, com o fortalecimento do movimento 
feminista e com as mudanças de pensamento da sociedade, as mulheres 
foram conquistando os espaços públicos e começaram a trabalhar como 
parteiras, enfermeiras, secretárias, professoras, telefonistas e costureiras – 
trabalhos que normalmente estavam associados ao cuidado e ao 
atendimento. Entre as jovens que provinham das camadas médias e altas, 
muitas se tornavam professoras e enfermeiras, algumas se tornavam 
engenheiras, médicas, advogadas, pianistas e jornalistas; muitas estavam 
no campo, trabalhando nas plantações e colheitas, em fazendas e em 
outros tipos de propriedade rural. Nas cidades, elas trabalhavam também 
no interior das casas – como empregadas domésticas, lavadeiras, 
cozinheiras e governantas –, em escolas, escritórios, lojas, hospitais, 
asilos ou, ainda, circulavam pelas ruas como doceiras, vendedoras de 
cigarros e floristas. Atualmente não é necessário que as mulheres exerçam 
apenas essas funções. Vemos a presença de personagens fortes que lutam 
até hoje por seus direitos para conquistar espaços e igualdade na cena 
pública, provando sua força e sua situação de igualdade intelectual em 
relação ao homem. Ainda há muita luta no que diz respeito à violência e 
aos espaços públicos, no entanto, a cada dia a mulher vem conquistando 
espaços importantes na sociedade, podendo desempenhar qualquer 
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função, seja a de dona de casa, enfermeira, caminhoneira, médica ou 
engenheira (Sala 3. A mulher nas entrelinhas da história. Exposição 
Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 

Em k), o texto diz respeito aos diversos ofícios que existem na sociedade, voltando 

àquela perspectiva da primeira ideia do projeto curatorial de apresentar uma série de ofícios 

na exposição. Quando são mencionados ofícios distintos entre si, que se relacionam às 

diversas camadas na sociedade e propõem diferentes relações (médica, caminhoneira, 

empregada doméstica, jornalista), o discurso procura um cuidado de não limitar a mulher a 

certos espaços e ofícios, remetendo a discursos típicos de um feminismo que propõe um ir 

contra a antiga praxe de que mulheres devem trabalhar em espaços específicos relacionados 

ao cuidado e ao ensino – cada dia a mulher vem conquistando espaços importantes na 

sociedade, podendo desempenhar qualquer função. 

Outro ponto importante nesta sala se dá a partir do elemento das fotografias históricas, 

que novamente dão propriedade histórica ao museu e evidenciam como as mulheres 

estiveram realmente presentes na história do trabalho e da formação da cidade, e não 

necessariamente reclusas ao espaço privado que lhes foi designado por tanto tempo. 

 

Figura 28 – Mulheres na linha de produção da empresa Hero, de alimentos em 

conserva, em São Carlos (s/d) 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso 20 de abril de 2020. 

 

Figura 29 – Pintora, em São Carlos (s/d) 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de Abril de 2020. 

 

Figura 30 – Mulheres de farda, voluntárias na Guerra Civil de 1932 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de abril de 2020. 

 

Figura 31 – Mulheres operando nas linhas telefônicas, em São Carlos (1928) 
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Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de abril de 2020. 

 

Figura 32 – Mulheres em um salão de costura (s/d) 

 
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acesso em 20 de abril de 2020. 

 

 Nota-se, nesses exemplos de fotografias que estarão presentes na Sala 3, a inclusão 

de imagens que remetem a espaços não muito relacionados à mulher pelo senso comum do 

público – mulheres na linha de produção, uma mulher pintora, mulheres fardadas –, retratos 

de mulheres fazendo um trabalho que sempre pareceu ser predominantemente masculino em 

conjunto a espaços que sempre foram da mulher – as mulheres telefonistas e costureiras, que 

na maioria do tempo em que estes ofícios existiram foram operados por e associados às 
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mulheres. Mostram-se esses dois lados que estão presentes na história do trabalho da mulher, 

um discurso que busca, a partir desses elementos, romper costumes e tradições e fazer refletir 

sobre o papel da mulher nas relações de trabalho antigamente e atualmente – é sobretudo 

uma prática educativa de promover reflexão. 

Haverá, ainda, na Sala 3, a presença de objetos cenográficos: imagens de mulheres 

(cientistas, escritoras, artistas) penduradas no teto, que comporão a cena de um espaço que 

ultrapassa os limites da cidade de São Carlos e traz para esta sala um tom de homenagem às 

mulheres trabalhadoras e o que a luta feminina representa, indo contra essa faceta da História 

que “deixou de lado” mulheres importantes que contribuíram para o desenvolvimento da 

sociedade. 

 

Figura 33 – Projeto da Sala 3 (Mulheres e sua relação com o trabalho) 

 

Fonte: Fundação Pró-Memória. Acesso em 10 de setembro de 2020. 

 

Com a Sala 3 da exposição, o Museu de São Carlos busca dar destaque e importância 

a esse espaço da mulher que sempre teve, no mundo do trabalho e na sociedade como um 

todo, um lugar periférico, remetendo ao discurso da inclusão das minorias e da 

democratização do museu em relação ao mundo do trabalho, ligado ao discurso da Nova 

Museologia. Vemos a presença de personagens fortes que lutam até hoje por seus direitos 

para conquistar espaços e igualdade na cena pública, provando sua força e sua situação de 

igualdade intelectual em relação ao homem, neste trecho em k), a exposição relaciona esse 
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espaço de exclusão da mulher de forma educativa, que tenta recontar certos discursos 

presentes na sociedade, que dizem respeito à mulher e sua relação com o trabalho. 

Todos esses elementos apresentados acima compõem uma vinculação de discursos 

heterogêneos em relação de concordância e discordância, aparecendo como um cruzamento 

de outros discursos, que remetem a outras memórias discursivas, ou seja, aqui se vê clara a 

noção de interdiscurso, proposta por Maingueneau, que nos permite observar a criação de um 

discurso do museu que relaciona formações ideológicas como a Nova Museologia, a 

democratização do museu, o discurso das minorias e um feminismo interseccional. 

 Compõe o quadro do ethos de museu preocupado em mostrar e educar sobre a 

história da mulher, ficando do lado dos discursos que assumem formações ideológicas 

específicas, que falam sobre um apagamento histórico e tenta, com esta sala, relembrar tal 

apagamento, jogando luz nessa mulher que esteve presente na história do trabalho, trazendo 

imagens de grandes nomes e fotografias antigas da cidade de São Carlos, incorporando o 

discurso da importância da presença da mulher nesses meios. Esta sala é uma proposta de 

experiência – um lugar fechado com uma temática, crítica e posicionamento claros, que se 

inclui numa tomada de posição feminista – ato muito comum nos meios midiáticos na última 

década. Essa é a busca por uma imagem de museu inclusivo, que se preocupa em mostrar 

posições que antes foram apagadas pelos livros de história e pelos próprios museus, que não 

se preocupavam em mostrar essas perspectivas, contribuindo para a permanência das 

mulheres nessas entrelinhas da história. É sobretudo evidência de um posicionamento da 

própria equipe, composta em sua maioria por mulheres que trabalham com cultura, educação 

e história, que se revela nesse discurso que o museu apresenta. 

 

c) O fazer refletir sobre o presente: posicionamento e crítica 

O discurso da Nova Museologia traz uma perspectiva de reflexão não apenas de um 

passado recente, mas sobre o próprio presente nas exposições. Na produção da exposição 

Laborar: Trabalho em São Carlos o Museu de São Carlos construiu uma sala – a Sala 4 – a 

partir de uma linha do tempo sobre as leis trabalhistas no Brasil, desde suas primeiras 

discussões até as propostas de reforma do momento atual. As leis são apresentadas em uma 

perspectiva que se inicia no século XIX, passa por toda a Era Vargas, fim da Era Vargas, 

Segunda Guerra Mundial, Regime Militar, fim do Regime Militar, final do século XX e início 

do século XXI até o governo interino de Michel Temer, em que expõe o momento conturbado 

pelo qual o país passa atualmente para as definições e mudanças na Reforma Trabalhista 

então proposta e agora aprovada. 
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l) Século XIX 
1888 – As discussões sobre os direitos dos trabalhadores e as formas de 
solução de conflitos entre patrões e empregados no Brasil têm início com 
o fim da escravidão. 

 
Primeira metade do Século XX 
1903 e 1907 – A lei de sindicalização rural e a lei que regula a 
sindicalização de todas as profissões são criadas, respectivamente; (Sala 
4. Linha do tempo das leis trabalhistas. Exposição Laborar: Trabalho em 
São Carlos). 

 
 

m) 1943 – Criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Decreto 
5.452/43; Criada e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o 
período do Estado Novo. A CLT é assinada pelo presidente novamente no 
mesmo local e data em que foi assinada a criação da Justiça do Trabalho, 
no dia 1º de maio, no Estádio de São Januário, que estava repleto de 
trabalhadores para sua comemoração(Sala 4. Linha do tempo das leis 
trabalhistas. Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 
n) 1980 – Empresários recusam contraproposta de trabalhadores e rebaixam 

pedido inicial de 15% da produtividade para 7%, condicionada à 
estabilidade no emprego por 12 meses. Mais de 140 mil sindicalistas 
permanecem em greve por 41 dias (de 1º de abril a 11 de maio) e muitos 
são presos nessa ação, incluindo o ex-presidente Lula, que permaneceu na 
sede do Dops por 31 dias. Em uma assembleia os metalúrgicos decidem 
pôr fim à greve, no entanto, decidem fazer um boicote à produção até que 
as negociações fossem abertas. (Sala 4. Linha do tempo das leis 
trabalhistas. Exposição Laborar: Trabalho em São Carlos). 

 

A descrição de cada lei e momento de mudança na sociedade a partir das relações de 

trabalho é exposta exígua e diretamente, de forma que o visitante pode ter acesso e leitura 

rápidos sobre muitas informações a respeito desse conteúdo, e, sobretudo, para que possa ler, 

compreender e passar rapidamente para o próximo tópico da linha do tempo – é um formato 

comum no meio das exposições, o formato da linha do tempo que descreve brevemente 

períodos de importância para evidenciar aquilo sobre o qual se quer discursar. Contudo, o 

que essa linha do tempo compõe, em seu conjunto, é um posicionamento a respeito dos 

direitos dos trabalhadores, uma vez que retoma momentos históricos que julga importantes, 

na tentativa de mostrar ao público como o trabalhador foi, aos poucos, conquistando tudo 

aquilo que tem hoje como direito na lei (e também como alguns deles estão sendo ameaçados 

atualmente). A leitura dessa linha do tempo permite um encadeamento dos eventos que 

trouxeram o trabalhador até o presente, que, conforme a leitura, vão se consolidando, 

propondo uma tomada de consciência sobre as condições em que se encontram as leis 

trabalhistas atualmente no Brasil. 

O que observo é não apenas a representação da formação e consolidação das leis 

regidas pelo Estado, mas a inclusão que a exposição faz da origem dos sindicatos e 
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movimentos trabalhistas que surgem no final da década de 1960 no Brasil, e é interessante 

notar como incluí-los em uma linha do tempo sobre leis trabalhistas volta um olhar para um 

discurso do direito do cidadão trabalhador e, sobretudo, sobre a forma como direitos foram 

conquistados – não apenas dados pelos líderes e Chefes de Estado como algum tipo de 

agradecimento ou recompensa, mas fruto de lutas e enfrentamentos, conquistas de pessoas 

comuns que exigiam seus direitos básicos. Vemos o forte discurso da Nova Museologia 

aparecendo como manifesto contra uma hegemonia elitista de instituições burguesas na 

representação e exibição de artes na França no final da década de 196035. Essa inclusão 

mostra o posicionamento de um museu que fala sobre a democracia, que se preocupa em se 

posicionar e não apaga momentos históricos que contribuíram para a garantia e mudança nas 

leis – por exemplo em n), o posicionamento polêmico no que diz respeito ao forte retorno de 

pensamentos críticos e ataques à esquerda e sobretudo à figura do ex-presidente Lula 

atualmente. 

 Desde 2016, com o golpe de Estado no Brasil, houve o empenho polêmico em fazer 

mudanças nas leis trabalhistas e na previdência social, que passaram por diversas revisões e 

tramitações. O Museu de São Carlos inclui esses momentos presentes (no tempo em que o 

texto foi produzido) como final da linha do tempo, evidenciando a necessidade de incluir 

polêmicas atuais na exposição para produzir reflexões a respeito de toda a história das leis e 

direitos dos trabalhadores até o momento atual, que exige dos cidadãos uma compreensão 

sobre a história desses direitos e sobre o regresso de muitos deles com a Reforma da 

Previdência e a Reforma Trabalhista propostas nesses últimos cinco anos – trata de uma 

atualidade, porque, afinal, esse é o posicionamento do Museu de São Carlos como museu 

histórico: o de reproduzir a história para refletir sobre presente e futuro. 

 

o) Governo Temer 
2017 – Lei da terceirização, que dispõe sobre o fechamento de contratos 
entre empresas para prestação de serviços, inclusive nas atividade-fim da 
contratante, e sobre as relações de trabalho estabelecidas na contratada; 
Na mais recente proposta de Reforma da Previdência, algumas mudanças 
que dizem respeito à idade de aposentadoria, tempo mínimo de 
contribuição para todo trabalhador e também para professores e policiais, 
aposentadoria rural, fim das diferenças de previdências de servidores 
Geral e Público e pensão por morte. No entanto, essas propostas ainda não 

                                                
35 “Em maio de 1968, um grupo de profissionais de museus organizava-se espontaneamente, em Paris, para 
contestar os museus, considerados “instituições burguesas”. Os estudantes chegam a reclamar a supressão de 
todos os museus e a dispersão das suas coleções por espaços da vida quotidiana. [...] O contexto social de forte 
questionamento e mudança que marcou a década de 1960 não permitirá que o museu passe incólume por esse 
período. Mas, por outro lado, a inserção do museu nesses movimentos sociais e a exploração dinâmica das suas 
coleções exigia uma verdadeira metamorfose da 
instituição”.<https://core.ac.uk/download/pdf/143404132.pdf>. Acesso em 17 de abril de 2020. 
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foram consolidadas uma vez que é muito desaprovada não só pela 
população mas por muitos representantes na política também. 
Sancionada no dia 13 de Julho de 2017, a Reforma Trabalhista faz 
alterações em mais de 100 pontos da CLT. As mais polêmicas e discutidas 
até o momento são o acordado sobre o legislado, em que questões antes 
reguladas pela CLT podem ser negociadas individualmente entre patrão e 
empregado; alteração nas jornadas de trabalho, que poderá ser de 12 horas, 
com 36 horas de descanso; justiça gratuita aos que recebem menos de 40% 
do teto do INSS e pessoas que não possuem recursos comprovadamente; 
terceirização permitida para qualquer atividade; trabalho intermitente em 
que passam a ser legais contratos por horas de serviço, concedendo, 
também nesse caso, direitos trabalhistas; contribuição sindical opcional; 
férias parceladas em até três vezes, passando a ter no mínimo 14 dias 
seguidos e não podendo tirar menos do que 5 dias; trabalho parcial de 30 
horas semanais sem extra e 26 horas semanais com até 6 horas extra; e 
contrato temporário de 180 dias com prorrogação de até 90 dias, além de 
modificar diversos pontos do processo trabalhista, como o pagamento de 
custas e honorários advocatícios. 
 
2018 - No dia 28 de abril de 2018 foi convocada pelas principais sindicais 
uma greve geral contra as reformas trabalhistas do governo Michel Temer. 
Ocorreram diversas manifestações por todo o país paralisando o transporte 
público e outros serviços em diversas capitais do país. Em nota divulgada 
no início da noite, o presidente Michel Temer diz que manterá as reformas 
nas leis trabalhistas e na previdência social propostas por seu 
governo(Sala 4. Linha do tempo das leis trabalhistas. Exposição Laborar: 
Trabalho em São Carlos). 

 

 Nota-se o projeto do Museu de São Carlos de expor esse percurso das leis trabalhistas 

e das manifestações no Brasil, encadeando os progressos e retrocessos das leis e evidenciando 

a existência de grupos que foram importantes na história do trabalho no Brasil, no intuito de 

trazer essa reflexão para o momento atual em que se encontram esses direitos, e se 

posicionando a respeito do presente, tentando criar uma consciência e reflexão do público 

sobre importância de ter um conhecimento das leis que regem o país, uma vez que dizem 

respeito aos direitos dos cidadãos e trabalhadores. Mais uma vez o museu procura se mostrar 

através de uma exposição engajada, em um sentido que promove um olhar para grupos sociais 

em situação de fragilidade e uma reflexão sobre sua existência e força, a partir da explanação 

de problemas que existem e podem ser repensados. O museu impõe um lugar de 

responsabilidade com a sociedade e de espaço que não só proporciona um conhecimento 

histórico isolado, mas que expõe, também, o presente para viabilizar reflexões importantes 

na atualidade e tomada de consciência da população sobre sua realidade. 

 

d) Uso das tecnologias 

 A última parte incluída no discurso da Nova Museologia que comentamos é o uso das 

tecnologias na exposição Laborar: Trabalho em São Carlos. Na reunião de expografia 

decidiu-se fazer uso de vídeos e áudios em uma urgência por dialogar de forma mais atual 
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com o público. A equipe chegou à conclusão de que já não era mais possível trazer uma 

exposição com objetos históricos, cenográficos e textos verbais sem fazer uso de mídias 

audiovisuais que fazem parte do dia a dia do público visitante, que se interessaria mais por 

uma exposição que dialoga a partir de modos de comunicação com mídiuns típicos do tempo 

presente. Isso mostra a proposta de um museu moderno que, apesar de tratar de temas 

voltados ao passado, produz conhecimento e reflexão sobre e no presente e usa dos meios de 

tecnologia atuais para promover uma experiência contemporânea de exposição: ethos 

mostrado. 

 

3.2.1. O museu pela exposição 

A partir das análises apresentadas acima, propus que fosse observada a forma como 

a exposição Laborar: Trabalho e São Carlos compõe o ethos do museu histórico e de cidade 

a partir de práticas discursivas variadas de um museu que produz uma imagem sobretudo de 

espaço democrático, que traz reflexões para o presente – que não é mais aquele museu como 

espaço de curiosidade com a exposição de diversos objetos históricos sem contexto ou de 

espaço de exaltação de feitos e de homens da elite da cidade, mas um espaço que contém 

uma história que dá efeitos de propriedade e pertencimento e que dá poder ao visitante. 

As análises apontam o discurso de um museu histórico que se preocupa em trazer 

elementos documentais da história da cidade e do país e fazer refletir a respeito dos caminhos 

pelos quais ela se formou a partir das relações do trabalho; de um museu de cidade que quer 

integrar a população, no sentido de conduzir a sociedade sãocarlense a um conhecimento 

sobre a cidade em que vive e uma conexão com a história do país, procurando conectar 

visitante, museu e cidade, levando o público a uma ideia de pertencimento, não apenas do 

espaço urbano, mas da conscientização de que faz parte de sua história e que ajuda a construí-

la, seja ele estudante ou trabalhador: um cidadão, que, a partir de suas relações, constrói bases 

e estruturas importantes para o desenvolvimento da cidade. A partir disso, esse museu bebe 

na fonte do compromisso contemporâneo dos museus, que acredita na responsabilidade que 

este órgão cultural tem em trazer conhecimento e produzir reflexão a respeito daquilo que 

expõe a partir da forma como expõe. 

Sendo assim, o museu busca, nesse discurso, se autorizar como espaço para que fala 

sobre democratização, incluindo a história das minorias (mulheres, bairros negros, 

trabalhadores operários, greves)  e busca ser um espaço que sabe fazer dialogarem passado e 
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presente (trazer para o presente questões da linha do tempo do trabalho, refletir sobre 

atualidade – o que anda em curso, e para onde vão os direitos), trazendo um passado recente 

que causa reconhecimento por parte do público e dialoga mais perto de sua realidade 

histórica, a partir do uso de tecnologias que também o aproximam uma vez que esse suporte 

é hoje imprescindível para a sociedade. 

É sobretudo a produção de uma reflexão do passado (legitimado pelos documentos, 

fotografias e objetos históricos) e do presente (resgatado pelo posicionamento de uma 

reflexão sobre a atualidade e sobre as mudanças históricas até chegar a ela) da cidade (espaço 

urbano onde a história e as mudanças acontecem e, sobretudo, espaço ao qual o público e o 

museu pertencem, e, assim, constroem sua história), que a exposição Laborar: trabalho em 

São Carlos mostra ao visitante que o Museu de São Carlos é espaço que dá poder ao cidadão, 

que relembra suas origens, que faz refletir sobre o poder do trabalhador na construção da 

história e a importância de espaços que nos entretém mas que têm compromissos sociais e 

históricos com a sociedade. 

É assim que os vetores de sensibilidade – materialidade do discurso, a exposição 

Laborar: Trabalho em São Carlos e os seus elementos – dão corpo à matriz de sociabilidade 

– que é a institucionalidade fiadora do discurso, o Museu de São Carlos –, uma vez que a 

exposição é a enunciação do museu, é o ato, momento em que o museu (enunciador) se 

comunica com o seu visitante (enunciatário). O discurso do museu é, portanto, materializado 

através da exposição a partir de diferentes práticas discursivas intersemióticas que incluem 

suportes distintos – não apenas no texto verbal, mas em áudio, vídeo, objetos históricos, 

fotografias, documentos históricos, objetos cenográficos, etc. A discursividade é construída 

a partir da memória de outros discursos – da Nova Museologia, que por si só é constituída 

por discursos outros, do anti-elitismo, da democratização do país, do espaço dos pobres e 

negros, do feminismo, que também dialoga questões econômicas e raciais; da 

descolonização, da tecnologia, da reflexão sobre o presente – e é assim que a exposição se 

mostra, como atualização desses discursos a partir do tema do trabalho, abordado em 

diferentes conteúdos: a escravidão, a industrialização e a urbanização da cidade com a vinda 

dos trabalhadores para o centro, a história das mulheres no trabalho, as novas tecnologias e 

a pesquisa na cidade. 

Vemos de que forma o museu se apropria do ethos através de sua exposição, sendo 

uma atualização de discurso ligado a diversos discursos outros, em que se produz uma série 

de estereótipos ligados a mundos éticos, através dos quais a exposição é capaz de afiançar 

um discurso a respeito da história do trabalho na cidade a partir dos elementos que a 
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compõem no intuito de sensibilizar seu público visitante através desses mídiuns, que 

produzem uma imagem do Museu de São Carlos para a sociedade e constroem uma relação 

que visa a adesão a esse discurso por parte do público visitante. Desse ethos produzido por 

certos aspectos semânticos avivados no museu pela exposição, origina-se uma imagem para 

o próprio museu.  
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CONCLUSÃO 

 Com o panorama histórico, as teorias e os exemplos analisados neste trabalho, 

pretendeu-se mostrar que o museu é uma importante instituição produtora de discurso porque 

tem a possibilidade de movimentar, de forma mediadora e educativa, reflexões a respeito da 

sociedade. Esses movimentos podem ser transformadores e são capazes de influenciar 

positivamente a vida dos cidadãos, seja por uma tomada de consciência, por uma sensação 

de pertencimento, uma aquisição de conhecimento ou pelo prazer de estar em um ambiente 

cultural que promove entretenimento de forma educativa. O museu, com seu discurso, 

apresenta uma imagem de si para a sociedade e, com isso, é capaz de articular um vínculo 

com ela, por mostrar-se espaço importante e autorizado a apresentar temas que dizem respeito 

à sociedade e sua memória, e, mais importante que isso, como espaço capaz de promover 

reflexão. 

 Este trabalho contempla a complexidade que existe na produção de uma exposição, 

visto que este objeto editorial prevê uma inscrição material com interação e circulação, 

envolvendo um trabalho cuidadoso que deve ser produzido com responsabilidade 

patrimonial, cultural, histórica e social. É possível, assim, meditar sobre os processos e sobre 

como há uma série de preocupações conceituais e estéticas que vão muito além de uma 

simples disposição de objetos em um espaço – e com esse olhar é possível identificar a 

importância de espaços culturais que promovem interações, uma vez que são significativos 

para a aproximação da sociedade com sua realidade cultural, que envolve uma série de 

questões coletivas e individuais. 

Quando falamos de museu em seu aspecto institucional, há muito o que refletir sobre 

sua origem e sobre as relações que estabelece, de forma que é possível compreender como 

esse espaço cultural transforma a sociedade e se transforma com ela. 

A palavra museu nasce do significado de templo das Musas, remetendo a um espaço 

exaltado, mítico e religioso – não por acaso as formas de convivência nesses espaços muito 

se assemelhavam às formas de comportar-se nas igrejas e templos, que postulam um alto 

respeito aos objetos presentes: não se pode tocar, não se pode tirar fotos, não se pode falar 

alto. Tudo o que está presente no museu foi concebido como consagrado, precioso e caro à 

humanidade, exigindo um distanciamento físico porque seus objetos fazem parte de um 

panteão sacralizado: são fisicamente frágeis e ao mesmo tempo portam fortes sentidos sobre 

a história dos homens de outras épocas e de um imaginário da sociedade que se constitui 

através desses elementos. A partir desse viés, é possível ver como esse espaço que porta 
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elementos consagrados, por assim ser conceituado na sociedade, dá uma nova significação 

aos elementos que ali estão, por colocar objetos em destaque, permitindo, assim, relações 

especiais naquele contexto, capazes de promover reflexões próprias. 

Nesse sentido, por muito tempo os museus serviram como órgãos para a preservação 

e difusão da memória através da ótica do mundo das elites, funcionando como aparelho 

ideológico do Estado, responsável por trazer conhecimento, contribuindo para o controle da 

memória sobre o passado e da reflexão sobre o presente e o futuro da sociedade. 

Segundo Santos (2004), na Europa, a configuração de museu moderno surge a partir 

do século XVIII, associada à criação dos Estados Nacionais como força demonstrada na 

retenção da riqueza, da cultura e do saber, e seus primeiros exemplos clássicos são o Museu 

Britânico e o Museu do Louvre. Desde seu período de surgimento, esses são espaços 

privilegiados para o trato da cultura, que sempre previram a interação das classes mais 

abastadas – classes que dominavam o poder econômico, material e, consequentemente, 

cultural na sociedade. 

Seguindo a linha da Europa, no Brasil, os museus começam a surgir a partir do século 

XIX, sobretudo como locais de produção científica relacionada à História Natural. Ainda 

nesse momento, os museus não privilegiavam a presença de um público visitante, mas sim o 

estudo, a pesquisa e a ostentação da posse de conhecimento sobre fatos específicos da ordem 

da biologia e da antropologia (SANTOS, 2004). Já no século XX, a partir da década 1920, 

uma nova era dos museus nacionais foi anunciada com a transformação de um acervo que 

passava a estar relacionado aos objetos que representassem a história da nação, privilegiando 

o legado da elite brasileira como homenagem à tradição e ao império (SANTOS, 2004), 

relacionados a uma ideologia patriótica, conservadora e romântica. 

Assim, essa relação do museu como lugar religioso encontra a presença majoritária 

das elites nesses espaços. Além disso, apenas essa cultura das elites fazia parte desse acervo 

sacralizado do museu, que promovia interação, reconhecimento, deleite e consequente 

exclusão das outras camadas da sociedade. 

Já no início do século XX, a Europa e a América do Norte começam a modificar a 

operação dos seus museus, passando a priorizar o público. No Brasil, essa visão começa a 

ser modificada em meados da década de 1930, com a institucionalização da proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional a cargo de Mário de Andrade, responsável por 

projetar a criação do serviço de patrimônio “numa primeira tentativa de juntar o popular ao 

erudito” (SANTOS, 2004, p.57). 
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Apesar de serem feitos muitos esforços, existe ainda muita indiferença do governo e 

da sociedade diante das modificações implementadas nos museus para essa aproximação com 

o público a partir de suas exposições. Essa visão está ligada à questão da falta de 

investimentos em educação, acesso ao conhecimento e da falta de uma literacia cultural em 

toda as classes (CHAGAS, 2011). Devido a esse fator da escassez de uma pedagogia da 

cultura, enfatiza-se, nesta crise, a situação precária de muitos museus públicos no país, que 

não apresentam condições de montar exposições atrativas por falta de incentivos e 

investimentos. Isso representa, atualmente, uma precariedade de um campo cultural que 

ainda procura caminhos para garantir sua legitimidade junto à sociedade brasileira. Até os 

grandes e mais tradicionais museus públicos do país sofrem há décadas com falta de estrutura, 

conservação de prédio, de acervo, falta de profissionais e investimentos em geral, o que 

culminou, por exemplo, no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018, um dos 

mais antigos, maiores e importantes museus públicos do país. 

Um fator relevante dessa situação crítica é a falta de pesquisas que fomentem o 

conhecimento sobre a situação quantitativa e qualitativa dos museus brasileiros no que diz 

respeito à história, às exposições, ao acervo e ao público – o que dificulta a criação de 

políticas que busquem educar e aproximar a população desses espaços. 
  

Dessa forma no Brasil, onde a desigualdade social atinge níveis muito superiores, 
os museus enfrentam, entretanto, um duplo desafio: ao se abrirem a uma 
participação maior do público necessitam trabalhar não só com a diversidade 
cultural do país, respeitando as diversas gramáticas locais, a partir da contribuição 
de tecnologias e abordagens desenvolvidas na esfera transnacional, mas também 
com problemas de distribuição de renda e poder, responsáveis pela exclusão de 
grande parte da população das arenas culturais. (SANTOS, 2004, p. ) 

 

Com esse panorama, compreende-se que toda instituição cultural tem uma história 

que diz muito sobre seu presente, e como essa história pode ser marcada por crises e 

mudanças na estrutura, nas leis, no espaço físico e no corpo da equipe, já que espaços 

culturais no Brasil são habitualmente fragilizados devido à falta de investimento nessas áreas 

em detrimento de outras. 

Apesar de toda a crise problemática relacionada à legitimidade dos museus brasileiros 

em relação à sociedade, no que diz respeito ao movimento interno dos museus, é possível 

verificar, uma mudança em seus discursos. Até a década de 1960, procurou-se instituir nos 

museus brasileiros coleções nacionais capazes de sustentar um discurso sobre a diversidade 

cultural do país, e é a partir de uma reunião na década de 1970 que a ICOM na América 

Latina começa a estabelecer a museologia como instrumento de desenvolvimento social 
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(SANTOS, 2004). No Brasil e em todo o mundo, é na década de 1980 que há um boom na 

criação de museus que passam a diversificar suas temáticas (SANTOS, 2004). Observa-se 

uma grande mudança nesses discursos principalmente nos últimos 20 anos, em que se 

prioriza a inclusão de parcelas da população que não foram contempladas pelos espaços 

culturais anteriormente (SANTOS, 2004, p.58). 

As teorias e práticas baseadas na Nova Museologia vem de encontro com a noção de 

que é necessário aumentar e engajar o público na cultura nacional. Muitos museus passam 

por um processo de democratização, de ressignificação cultural. As novas relações que vão 

sendo estabelecidas na sociedade apontam para uma transformação de uma abordagem da 

memória. Dessa forma, muda-se também a relação entre o privilégio das elites nesses 

espaços. As instituições culturais começam a promover uma museologia crítica, com 

enfoques museológicos que contemplam o museu como um espaço de conflito e uma esfera 

pública com suas próprias peculiaridades (COCOTLE, 2019, p.3). As exposições começam 

a ser frequentadas por populações de classe baixa, visando a inclusão e o acesso; se inicia um 

trabalho interno em trazer todos os grupos da sociedade para esses espaços, na intenção de 

promover uma tomada de consciência sobre a própria cultura, que tenta unir conhecimento e 

entretenimento. 

A partir de exibições que despontam dos movimentos sociais (DUARTE, 2013, 

p.100) como mediadoras entre um contexto e um povo, as exposições se apresentam como 

práticas discursivas comprometidas com o presente e com a transformação social.  

Nesses aspectos questionar legados coloniais da cultura também se tornou poder de 

transformação dos discursos multiculturalistas das exposições dos museus da América Latina 

no que diz respeito a essa democratização, em um processo de resistência contra a 

hierarquização da produção cultural do norte em que os museus passam a questionar e 

modificar seus fazeres expositivos a partir de estudos anticoloniais e decoloniais 

(COCOTLE, 2019, p.8), visando a uma representação autêntica da história de diversos 

grupos. Se trata não de canonizar esses povos, mas de fazer chegar, de dar acesso a partir da 

exposição como dispositivo estratégico. Essa perspectiva que pretende descolonizar o museu 

já é forte no discurso de grandes museus da América Latina e do Brasil, como o MALBA e 

o MASP, que produzem conhecimento e reflexões sobre a articulação de mudanças 

estruturais nas políticas de acervo, mediação e da forma de produzir exposições no hemisfério 

sul, tentando encontrar caminhos para uma nova ética institucional. Inicia-se, assim, o 

deslocamento para a valorização de uma série de movimentos antes considerados “não 

cultos” por serem populares e estarem ligados a grupos minoritários como indígenas, 
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afrodescendentes, mulheres e pobres, que sempre foram retratados na cultura, porém, a partir 

da perspectiva do outro, como fetiche ou curiosidade, mas quase nunca a partir de suas 

próprias vozes. 

Com esse movimento de tomada de consciência sobre a potencialidade dos museus 

como produtores de discurso e empoderamento da sociedade, exposições com essa visão 

transformam-se em um caminho de inclusão do público na reflexão sobre suas condições, 

tornando-se uma ferramenta institucionalizadora de suas próprias histórias e memórias – que 

também faz refletir sobre seu apagamento. 

Assim vemos como, apesar das muitas mudanças no que diz respeito à visão do museu 

em relação à sociedade e a visão da sociedade em relação ao museu, este é, acima de tudo, 

um espaço capaz de produzir sensibilização histórica e reflexão sobre memória e apagamento 

– discursos específicos a partir de seus elementos expositivos –, por ainda ser um local de 

contemplação, e, por isso, ter uma grande potencialidade em transformar os significados dos 

médiuns que fazem parte de seu acervo a partir da curadoria, ou seja, a partir da forma como 

a exposição irá abordar um tema, de que olhar e sob qual discursivização. 

Com uma história conturbada de descasos e mudanças muito comum, como foi a 

história de grandes museus históricos do país, o Museu de São Carlos pôde emergir com uma 

força discursiva que vem de encontro com seu próprio passado, sendo capaz de estabelecer 

um diálogo com a população que o visita, e, apesar das presentes dificuldades de 

investimento e políticas de acesso que a maioria dos espaços culturais públicos do país 

enfrentam ainda hoje, é capaz de trazer à superfície a importância de sua presença e de seu 

contato com a cidade de São Carlos, entre seus espaços e indivíduos. 

 Esse tipo de museu que se apresenta faz questão de fundamentar suas exposições em 

questões contemporâneas, sobretudo a partir de um olhar que apresenta um passado recente 

que causa reconhecimento e um passado que produz reflexões quando em comparação ao 

presente. Há, assim, um diálogo constante entre dois tempos, fazendo perceber que aquilo 

que é atual também se encontra na ordem do histórico, uma vez que as ações do presente 

influenciam nas produções e nas relações, capazes de mudar estruturas continuamente. As 

questões contemporâneas se encontram, na ordem do discurso e nos objetos que, a partir do 

século XXI e principalmente a partir das mais novas relações que o homem estabelece com 

as novas tecnologias, se mostram necessários e contribuem muito para a interação entre 

museu e visitante, porque aproxima a história e uma cultura que se apresenta através de 

tecnologias que fazem parte do dia a dia do homem. 
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A partir desta pesquisa, creio ser possível visualizar, sob a luz dos estudos de análise 

do discurso a respeito do ethos discursivo, como a escolha e a produção desses elementos 

vetores operam como práticas discursivas da exposição, e, dessa forma, são o que possibilita 

a enunciação do museu, a partir das condições de produção dentro da qual estão a instituição 

e a curadoria. Sendo assim, o museu produz um discurso que dialoga com discursos outros, 

que possibilitam sua legitimação como espaço que tem autoridade para expor questões e 

elementos históricos, que faz parte da cidade e do qual os visitantes também fazem parte, 

construindo coletividade e viabilizando reflexões sobre diversos grupos da sociedade que 

antes foram marginalizados, sobre a história do homem e de suas técnicas. O que se pretendeu 

mostrar é um olhar sobre a potencialidade dos museus como espaços complexos de poder, 

conflito, silêncio, memória, esquecimento e resistência, trazendo tomada de consciência para 

a população, além de permitir prazer e entretenimento, o que é direito de todo ser humano. 

Produzir conhecimento sobre a história e sobre a própria cultura é um instrumento de 

empoderamento da sociedade, e talvez por esse motivo a cultura seja tão deixada de lado em 

muitos espaços. Assim vemos a importância de um museu histórico em uma cidade no 

interior do estado de São Paulo, capaz de promover conscientização sobre a história da cidade 

e de sua população, e como a contribuição desta está intrinsecamente ligada ao crescimento 

e desenvolvimento da cidade.  
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