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PARECER Nº 04/2018

DO RELATÓRIO

O presente parecer tem por fito oferecer análise ao Projeto de Lei Nº 17. 194/2017,

de autoria do Vereador Tiago Silva, cujo texto versa sobre a criação do “Museu da

memória negra no município de Florianópolis”. 

O Processo analisado totaliza 05 páginas contendo como documento balizador o

Projeto de Lei Nº 17. 194/2017, datado em 26/07/2017, o qual traz o texto do projeto

de lei e a sua respectiva justificativa. 

DA APRESENTAÇÃO 

O referido Projeto de Lei 17.194/2017 apresenta nos artigos 01 e 02 os objetivos do

museu,  bem  como  o  recorte  temporal  e  define  os  sujeitos  alvo  de  valorização

mnemônica pela sociedade, sobre os quais tecemos nossa análise.  

Os objetivos e os sujeitos que são alvo de destaque no Projeto são descritos no art.

01, parágrafo único, onde se lê”  o Museu da memória negra constituirá de uma

mostra histórica destinada a coligir, conversar e expor à visitação pública, em

caráter  permanente,  documentário  em memória  dos  escravos trazidos  e/ou

radicados na cidade, bem como de cidadão negros que contribuíram de forma

relevante para a história do município”.

Já o recorte temporal é delineado no art. 2º. “O documentário a ser coligido pelo

Museu de que trata esta lei será referente não apenas ao período da escravidão

colonial, mas também, às mazelas sociais provindas do processo escravista,

que se estendem até o presente dia na sociedade”.

DA ANÁLISE

 O projeto de lei de autoria do vereador Tiago Silva, destinado a dar visibilidade à

memória negra na cidade de Florianópolis, no objetivo exposto, restringe a função



do museu a uma mostra permanente de documentário voltado à memória dos

escravos trazidos e/ou radicados na cidade”. 

No  tocante  ao  aspecto  evidenciado,  ressalta-se  a  ausência  explicitada  na

textualidade  do  projeto  de  outros  recursos  artístico-culturais  como  exposição  de

obras plásticas, mostras de audiovisual (documentários, curtas e longa metragens),

mostra  fotográfica,  mostra  fonográfica,  vivências  culturais,  oficinas  e  cursos  de

formação continuada voltados não somente aos africanos na condição de escravo,

mas também percebendo as múltiplas formas de organização social existentes na

sociedade florianopolitana desde o século XVIII. 

Considera-se ainda, o fato da proposta não dialogar com a legislação relativa ao

patrimônio  cultural  existente.  Considerando  a  pluralidade  do  patrimônio  cultural

material  e  imaterial  relativo  à  cultura  negra  em  Florianópolis,  muitos  dos  quais

aprovados pelo próprio legislativo.

Segundo  levantamento  feito  pelo  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  de

Florianópolis existe atualmente no município as seguintes leis relativas ao patrimônio

cultural afro (Garcia, et.al, 2017). 

 Lei nº 8.212/2010 institui  o Dia Municipal  da Capoeira,  a ser comemorado

anualmente no dia 1º de agosto.

 Lei nº 8007/2009 - institui o dia do choro.

 Lei nº 8008/2010 - institui o Dia Municipal do Hip Hop.

 Lei nº 7.558/2008 - institui a semana das religiões de Matrizes Africanas;

 Lei nº 6.934/2006 – institui o Dia Municipal do Samba.

 Lei nº 8.043/2009 – dispõe sobre o tombamento como patrimônio cultural o

bar do Tião.

 Lei nº 7.977/2009 – institui a Casa da Cultura Negra 

Em todas essas leis aprovadas pelo legislativo municipal encontramos elementos de

composição para a formação de um Museu que tenha por objetivo valorizar,  dar

visibilidade e contribuir  para a história  do negro em Florianópolis,  que no nosso

entendimento necessitam ser consideradas para a implantação do museu proposto

através deste referido projeto.

Quanto aos sujeitos deste referido projeto, são considerados os africanos e seus

descendentes  trazidos  para  a  antiga  Desterro,  convém  destacar  que  estavam

submetidos as mais diversas formas jurídicas de trabalho, para além do regime da

escravidão. Cumpre lembrar a existência concomitante de trabalhadores de ganho,



libertos, livres e escravos durante os séculos XVIII e XIX. Restringir o conteúdo do

documentário  somente  aos  trabalhadores  na  condição  de  escravos  invisibiliza  o

protagonismo negro daquele período. Sendo assim, a escrita apresentada no projeto

homogeneíza  um  coletivo  sobrepondo  a  identidade  laborial  a  identidade  étnico-

racial.    

Observa-se que o texto do projeto não apresenta clareza quanto à dois conceitos

distintos  ao  afirmar  “escravos  trazidos/radicados”.  O  escravo  na  condição  de

propriedade do seu senhor tinha reduzida margem de negociação para decidir sobre

a sua fixação neste  ou naquele território.  A bibliografia  sobre  o tema é  vasta e

dispensa citação, cabe apenas alertar que o escravo não pode ser confundido com o

imigrante europeu que migra para o sul do Brasil em busca de melhores condições

de vida. 

Convém ressaltar que os museus estão legalmente ligados ao Estatuto de Museus -

Lei Federal no 11.904/09); ao Decreto Federal no 8.124/13 e de acordo com a Lei

Federal no 7.287, de 18 de dezembro de 1984, entre outros documentos legais, que

são instrumentos fundamentais no processo de educação patrimonial. como define o

Conselho Internacional de Museus – ICOM, pois considera que os museus são 

“instituição à serviço da sociedade, que adquire, conserva, comunica e expõe bens

representativos  da natureza e do homem com a finalidade de aumentar o saber,

salvaguardar  e desenvolver  o  patrimônio,  a  educação e a cultura”.  Dentro deste

contexto a criação dos museus colabora e intensifica a função social pautados na

educação, cultura, história, memória e valores patrimoniais passados de geração a

geração. 

Ao  implantar  um  museu  surgem  espaços  expositivos  de  desenvolvimento,

conhecimento e a propagação das ideias que refletem concepções sociais, políticas,

econômicas humana ao longo da sua existência, buscando assim as chaves para

novos aprendizados e compreensão de diversas visões e contextos sociais.

Destaca-se  ainda  que  os  museus  devam  ser  comunicativos  e  apresentar  visão

horizontal mais ampla e dinâmica de atuação na linguagem e na comunicação entre

receptor  e  agente  –  o  museu como "espaço aberto".  Pois  é  aquele  museu que

espelha  uma constante  autoanálise,  a  partir  do  seu próprio  núcleo  interior,  num

processo de construção permanente, mas que tem igualmente a capacidade de se

relacionar com outras instituições e de reavaliar o seu processo, em debate com em

conjunto com a comunidade; numa nova dinâmica museológica, como também uma



participação  ativa  dos  públicos,  revelando-se  ações  positivas  pelas  diferentes

aprendizagens e resultados obtidos.  

 Pontua-se  também  neste  contexto,  que  existem  diferentes  tipos  de  museus

(museus de artes, histórico, de história natural,  museu de território,  museu casa,

museu comunitário, paleontologia, mineralogia, arqueologia e outros) e que mesmo

contemplando  uma  diversidade  de  tipologias  de  temas  e  abordagens,  são  de

extrema importância para a memória da sociedade atual  e as futuras gerações

Nesta abordagem, as escolas e os museus (chamada de "educação patrimonial"),

são parcerias fundamentais  que criam possibilidades e propostas que aguçam o

senso crítico do individuo receptor das práticas pedagógicas e culturais associadas a

interação cultural e social. Isso acontece através das exposições e das linguagens

utilizadas para comunicar estes acervos que fomentam o acesso e o incentivo ao

conhecimento pela compreensão do contexto social a que estão inseridos os objetos

e o ser humano. Pois a metodologia aplicada na educação patrimonial pode ser um

elo  de força  e  riquezas que abrem o diálogo e  a  inclusão social  na  melhoria  e

apropriação das comunidades que promove a preservação do patrimônio como um

todo, sejam eles  espaços formais ou não formais que estão a serviço da educação

patrimonial, são espaços institucionais e alternativos que favorecem o aprendizado e

a interação com o patrimônio cultural envolvendo a coletividade e criando assim um

mecanismos de democratização educacional. 

Importante ressaltar as diretrizes de Educação Patrimonial  no âmbito,  através da

Portaria  Nº  137,  de  28  de  Abril  de  2016  do  IPHAN,  que  segundo  o  mesmo,  a

Educação Patrimonial constitui-se em:

Art.  2º  [...]  processos  educativos  formais  e  não
formais, construídos de forma coletiva e dialógica, que
têm  como  foco  o  patrimônio  cultural  socialmente
apropriado como recurso para a compreensão sócio
histórica das referências culturais, a fim de colaborar
para seu reconhecimento, valorização e preservação. 

Sendo  assim,  os  processos  educativos,  que  também  acontecem  nos  espaços

musealizados, são destacados ao primar pelo diálogo permanente entre os agentes

sociais e pela participação efetiva das comunidades com foco no patrimônio cultural,

seja  ele  patrimônio  material  ou  imaterial,  apropriando-se  socialmente  da

compreensão  sócio-histórica  das  referências  culturais  em  todas  as  suas

manifestações.



DA CONCLUSÃO

Diante do exposto somos favoráveis a criação do "Museu da Memória Negra" do

projeto lei Nº 17. 194/2017, pois estamos cientes da importância em valorizar estes

patrimônios, materiais e imateriais, referentes a cultura negra e seu contexto social

seja na época escravocrata ou mesmo das dinâmicas dos tempos atuais, desde que

sejam respeitadas  as  ponderações  explicitadas  neste  parecer  que   acrescem a

importância neste contexto da inclusão social no âmbito da guarda e preservação do

nosso patrimônio cultural e artístico.

Sendo assim, ressaltamos a necessidade de discutir coletivamente o planejamento

desse  museu,  quais  os  preceitos  legais  a  se  seguir  como criação  e  o  seu  teor

enquanto técnico, e o mais importante o envolvimento direto da própria comunidade

e dos agentes envolvidos para que sejam ouvidos para se determinar as linhas de

linguagem,  percepção  critica,  histórica  e  memória.  Enquanto  representativo  dos

coletivos artísticos e culturais de Florianópolis, defendemos um museu participativo

de todos e para todos, onde a comunidade negra decide o que quer ser exposto, se

sinta representada, e para tanto ainda recomendamos que os objetivos da proposta

estabeleçam  interface  com  a  legislação  vigente  no  sentido  de  contemplar  os

aspectos culturais de matriz africana constituídos no município e que o objeto central

da referida proposta seja alvo de audiência pública, para que os grupos culturais

afro, os estudiosos e demais coletivos da luta antirracista possam se manifestar e

oferecer outras contribuições à proposta do legislativo municipal.

Att. 

                                                          

MÁRCIO FONTOURA

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis

Florianópolis, 22  de novembro  de 2018.


