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Fotografia e performance no ambiente museal - arquivo e exposição  
Adrienne Firmo  
FAU/USP 
 
Resumo 

O presente estudo investiga as relações entre fotografia e 
performance na constituição de arquivos museais a partir da aquisição de 
obras de cunho performático pelo Museu de Arte Moderna de São 
Paulo/MAM-SP e do Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro Manuel-
Gismondi/Marp, e da observação da mostra Arte como registro, registro 
como arte: performances na Pinacoteca de São Paulo. 
 
Abstract 

The present study analyzis the relationship between photography 
and performance in the formation of museological files from the acquisition 
of performance by the Museu de Arte Moderna de São Paulo MAM- SP and 
the Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro Manuel-Gismondi/Marp , and 
observation show Arte como registro, registro como arte: performances na 
Pinacoteca de São Paulo. 
 
 
NAS QUEBRADAS de uma obra remontada 
Amanda Ruggiero 
FAU/USP  
 
Resumo 

O artigo discute a instalação NAS QUEBRADAS do artista Helio 
Oiticica realizada em 1979 em São Paulo, e aponta questões sobre a 
reconstrução, exibição, preservação e contextualização do trabalho. O 
trabalho reuniu os arquivos originais do artista como documentos, cartas e 
fotografias originais, além de depoimentos a fim de mapear como foi o 
contato da curadora Lynn Zelevansky com a obra de Hélio Oiticica na 
exposição Beyond Geometry, para em seguida Nas Quebradas pertencer ao 
acervo do Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Por meio das 
fotografias e registros da instalação construída originalmente para a 
exposição no espaço alternativo Galpão em SP em 1979, e da obra exposta 
posteriormente no LACMA, uma reflexão sobre o objeto e a 
contextualização do mesmo adquirem fundamental relevância para potencial 
fruição.  



	
	

Abstract 
The paper analyses Helio Oiticica’s work NAS QUEBRADAS 

presented at São Paulo in 1979 and raise points about reconstruction, 
exhibition, preservation and contextualization of the work. The present paper 
gathered the original files of the artist, such as documents, letters and 
photographs, besides some testimonies with the goal of mapping the relation 
of the curator Lynn Zelevansky with Helio Oiticia’s artwork in the show 
Beyond Geometry that resulted in NAS QUEDRABAS be acquired by the 
collection of the Los Angeles County Museum of Art (LACMA). 
Throughout photographs and records of NAS QUEBRADAS originally built 
for the exhibition in the Galpão at São Paulo in 1979, and of the same work 
shown at LACMA, considerations about the art object and its 
contextualization are of fundamental relevance for its potential 
understanding. 
 
 
A expressão do movimento no museu Guggenheim  
Ana Luisa Rolim  
UFPE 
 
Resumo 

O estudo insere-se em pesquisa de doutorado em andamento sobre 
museus de arte e consiste na etapa inicial das investigações acerca do seu 
objeto, o museu Guggenheim, projetado por Frank Lloyd Wright na cidade 
de Nova York. Apoiando-se na teoria da sintaxe espacial, consiste em uma 
amostragem parcial dos procedimentos analíticos a serem desenvolvidos em 
fases subsequentes, e se concentra em aferições preliminares e observações 
in loco, visando o entendimento das relações espaciais do edifício, aqui 
testadas na atual configuração do pavimento térreo. O objetivo central é 
analisar a relação entre circulação e interação de visitantes, estruturada a 
partir de um sistema concêntrico, que compartilha a função de galeria e 
circulação nos pavimentos superiores. Enquanto meio eficiente na captação 
do espaço e seus usuários, a fotografia é utilizada como ferramenta 
instrumental na compreensão desta relação, além de contribuir na 
preservação da memória deste importante exemplar arquitetônico do século 
XX.  

 
Abstract 

This paper results from an ongoing PhD research on art museums 
and consists of the initial studies regarding its object, the Guggenheim 
Museum New York, designed by Frank Lloyd Wright. Based on the space 



	
	

syntax theory, it showcases a partial sampling of the analytical procedures to 
be carried through subsequent stages, and concentrates on preliminary 
measurements and on-site observations aiming towards the understanding of 
the spatial relations, tested here on the current ground level layout of the 
building. The main goal is to analyze the relationship between circulation 
and visitors, which is structured around a concentric system serving as both 
circulation and art galleries. As an efficient means for capturing the space 
and its users, we utilize photography as a key tool in approaching such 
relation, besides helping to preserve the memory of one of the most notable 
architectural examples in the 20th century. 
 
 
Uma cidade imaginada em poeira e sonhos 
Cêça Guimaraens 
UFRJ 
 
Resumo 

O artigo apresenta imagens fotográficas representativas das 
transformações físico-espaciais da cidade do Recife nas décadas de 1930 e 
1940 que estão agrupadas em duas séries de motivos clicados por Benicio 
Whatley Dias (1914 -1976). A demolição do edifício onde funcionava o 
jornal A Tribuna e a construção da nova sede da Secretaria de Fazenda do 
estado de Pernambuco fizeram parte de operações urbanísticas idealizadas 
por políticos, empresários e engenheiros. Trechos do centro recifense 
considerados em degradação e, portanto, insalubres do ponto de vista do 
progresso, foram completamente arrasados. As derrubadas de quadras 
coloniais e sobrados ecléticos, e a reestruturação urbana configurada por 
grandes avenidas, ao lado dos novos parcelamentos da terra e aumento da 
densidade por meio da construção de edifícios altos, pretendiam dar ao 
Recife ares mais civilizados, reproduzindo os modelos então aplicados nas 
principais cidades brasileiras. As cenas testemunhadas por Whatley Dias 
estão enfeitiçadas com o forte drama que a modernização imprimiu na capital 
pernambucana. Documentos dos desejos de mudanças com que as 
sociedades incessantemente atualizam a história urbana, as fotografias 
assemelham-se a espelhos que, hoje plenos de poeira da Memória, refletem 
os sonhos e o processo de constituição do Movimento Moderno. O 
reconhecimento e a análise —delimitada por critérios compositivos— da 
quase inédita narrativa fotográfica de Whatley Dias contribuem para melhor 
compreender o contexto de produção do urbanismo e da arquitetura 
modernista. 
 



	
	

Sobre modernidade e figuração.  
Niemeyer, Pedrosa, Gautherot e o Museu da Cidade, 1958-1960 
Cláudia Cabral 
UFRGS 
 
Resumo 

O artigo trata da relação entre a escultura figurativa de José Pedrosa, 
e a arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, no Museu da Cidade (Brasília, 
1958-1960). Incorporando como evidências visuais as fotografias que 
Marcel Gautherot tomou do edifício recém construído em 1960, o artigo tem 
por objetivo ressaltar um uso particular da escultura em relação à arquitetura 
– uso que alguns consideraram indiferente, e que outros declararam 
anacrônico – como, ao contrário, fundamental na experiência de Brasília. 
 
Abstract 

The article focuses on the relationship between the figurative 
sculpture of José Pedrosa, and the modern architecture of Oscar Niemeyer at 
the City Museum (Brasilia, 1958-1960). Incorporating the photographs of 
the new building shot by Marcel Gautherot in 1960 as visual evidences, it 
aims to highlight a particular use of sculpture in relation to architecture. This 
usage has been sometimes considered indifferent, and other times declared 
anachronistic. The article sustains that it has a central role in the experience 
of Brasília. 
 
 
Dois olhares, dois recifes e um problema: 
pobreza, historicidade e informalidade urbana  
numa cidade da América Latina 
Dirceu Marroquim 
DPPC/SEPLAN/PCR 
 
Resumo 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a historicidade e as condições 
de produção de um fotógrafo e uma fotógrafa, cada qual em seu tempo, 
desempenhando funções semelhantes. Alexandre Bezin (1903-1979) e 
Aurelina Moura (1945- ) registraram, no caso desta última ainda registra, 
uma cidade em transformação, onde o ofício é guardar uma memória visual 
daquilo que está prestes a desaparecer em detrimento de outros espaços: seja 
os mocambos do Recife, registrados por Berzin, ou as palafitas de Brasília 
Teimosa, destruídas para dar passagem às obras da Via Mangue, 
fotografadas por Aurelina Moura. Este texto é um exercício para a 



	
	

compreensão dos lugares institucionais de ambos os olhares, voltados 
sobretudo para a informalidade urbana do Recife, e como estes nos são 
informados no presente através de seus arquivamentos e espaços de 
circulação da informação.  
 
 
A cidade de Benício Dias: visões para lembrar e esquecer 
Fabiana Bruce 
UFRPE 
 
Resumo 

Fotografia e arquitetura, cultura e cidades, memória e história têm 
pelo menos uma questão em comum: a duração. Duração é tempo de espera, 
em fabricação, que revive e esquece, reinventa o mundo engendrando 
resultados. Não duramos do mesmo jeito, muito menos os coletivos, nem as 
sociedades históricas. Se há uma mecânica no tempo, o que dura é agenciado 
e se apresenta como um lugar instituído social e culturalmente. A fotografia 
de Benício Dias faz o Recife aparecer quando muito da cidade estava em 
processo de demolição, quando havia uma emergência de fundar o novo, o 
“moderno”. A modernidade no fotógrafo excede o motivo que retrata. Ele 
circula entre ruínas procurando uma posição de observação inusitada. Fecha 
os olhos e se afasta, volta no outro dia. Persegue o sabor do instantâneo, mas 
espera a boa luz enviesada que contribui para escurecer o beco. Com Benicio 
nos perguntamos: o que ficou? 
 
Résumé 

La photographie et l'architecture, la culture et les villes, la mémoire 
et l'histoire ont au moins une question en commun: la durée. La durée est le 
temps d'attente, que se fabrique, qui revivre et oublie, qui réinvente le monde, 
qui produit des résultats. Nous n'a pas duré de la même manière, beaucoup 
moins les collectivités et les sociétés historiques. S'il y a un temps 
mécanique, la durée se présente comme un lieu social, sur le plan culturel. 
La photographie chez Benicio montre le Recife quand une grande partie de 
la ville était en cours de démolition, quand il y avait une situation d'urgence 
pour fonder la nouvelle, «moderne». La modernité dépasse le sujet du 
portrait.  Le photographe circule parmi les ruines à la recherche d'une 
position d'observation inhabituelle. Ferme les yeux et se éloigne, le dos, 
l'autre jour. Persécute le goût de l'instant, mais attend une bonne lumière 
oblique qui contribue à assombrir l'allée. Avec Benicio nous demandons: ce 
qui restait? 
 



	
	

Projeto Museu de Rua: revelando imagens de acervos fotográficos  
Ingrid Ambrogi e Elaine Aparecida Jardim   
Mackenzie e USP  
 
Resumo 

O presente trabalho busca resgatar o importante Projeto Museu de 
Rua, iniciativa desencadeada em São Paulo pelo Departamento de 
Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de São 
Paulo nos anos de 1970. Essa iniciativa desenvolveu uma maneira inovadora 
de exposição nas ruas do centro da cidade de São Paulo, utilizando painéis 
expográficos para mostrar registros fotográficos emblemáticos da cidade, 
como os de Militão Augusto de Azevedo e Aurélio Becherini, realizados 
entre o final do século XIX e início do século XX. A exposição buscava por 
meio do posicionamento dos painéis na mesma perspectiva dos fotógrafos 
do local histórico, revelar as alterações urbanas observáveis entre as 
fotografias e na comparação com o aspecto do lugar no momento da 
exposição, a informação das imagens era complementada com pequenos 
textos e legendas sobre os locais em que as exposições ocorriam.  
 
Abstract 
 This paper attempts to revive the important Street Museum Project  
an initiative that started in São Paulo by the Department of Historical 
Heritage of the City Department of Culture of the City of São Paulo in the 
1970s. This initiative has developed an innovative way to display in the 
streets of the city center of São Paulo, using expo panels to display iconic 
photographic records of the city , such as Militão Augusto de Azevedo and 
Aurélio Becherini , conducted between the late nineteenth century and early 
XX.  The exhibition sought by positioning the panels in the same perspective 
of the photographers of the historical site, reveal the observable urban 
changes between photos and compared to the look of the place at the time of 
exposure  the information of the images was complemented by short texts 
and captions on the places where the exhibition took place . 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Um novo olhar sobre os edifícios históricos  
Larissa Luanna de Vasconcelos, Aluízia Márcia de Lima e  
Orlando Villar Filho   
UFPB 
 
Resumo 

Na análise sobre a desvalorização dos edifícios históricos, vê-se a 
fotografia como uma grande ferramenta que auxilia na conscientização da 
população (incluindo o poder público) de que não se pode descartar páginas 
da história escritas pela arquitetura. Nesse âmbito, discute-se a conservação 
desses edifícios e a perpetuação dos mesmos através do leque de 
possibilidades norteado pela fotografia, que nos permite perceber que o 
virtual representa o real gradativamente diante de uma sociedade mais 
tecnológica e em constante metamorfose. O conhecimento empírico do 
espaço é aquele que proporciona o entendimento integral de uma arquitetura. 
Experienciar um ambiente significa perceber os estímulos por ele suscitados 
em todos seus desdobramentos, sejam eles físicos, sociais ou psicológicos. 
Para isto, o tempo e o movimento são dois fatores fundamentais na percepção 
do espaço (ZEVI, 2002), pois um estímulo não se desenvolve numa fração 
de segundos e uma arquitetura não se encerra numa só vista.  
 
Abstract 

In the analysis about the depreciation of historic buildings, we can 
see photographs as a great tool that assist in raising awareness of the 
population (including the government) that one can not throw out pages of  
history written by architecture. In this context, the conservation of these 
buildings and the perpetuation of these through the range of guided 
possibilities while using photography can be discussed, which allows us to 
realize that what is virtual represents what is real, gradually in front of a more 
technological society and that is in constant metamorphosis. The empirical 
knowledge of space is one that provides a full understanding of architecture. 
Experiencing an environment means to perceive the stimuli caused by it, 
whether physical, social or psychological. For this purpose, time and 
movement are two key factors in the perception of space (Zevi, 2002), 
because a stimulus does not develop in a split second and architecture can 
not be fully comprehended in one view. 
 
 
 
 



	
	

A construção do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi 
através das fotografias do final do século XIX, início do XX 
Lilian Flórez 
MPEG 
 
Resumo 

O trabalho apresenta aspectos históricos da construção do Parque 
Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi através das fotografias do 
final do século XIX e início do XX, principalmente da coleção de negativos 
do Arquivo Guilherme de La Penha e da coleção de cartões postais do 
Museu. Procura-se compreender a construção do espaço expositivo do 
Parque, suas características formais e estilísticas assim como a musealia 
(ainda presente no espaço) descrita pelo próprio Emílio Goeldi através dos 
seus relatórios administrativos publicados entre 1895 e 1907 no Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. Apresentam-se alguns dos prédios e das 
paisagens que possuem um equivalente em suporte fotográfico. O trabalho 
inclui uma comparação entre os padrões gráficos dos cartões postais do 
Jardin des plantes e do Museu Paraense Emílio Goeldi que revelam a 
inspiração de Goeldi na estética em voga no fin-de-siècle, 
predominantemente francesa.  
 
Abstract 

Historical aspects of the construction of the Zoobotanical Park of 
the Museu Paraense Emílio Goeldi in Belem, Brazil, are presented, using 
photographs from the end of the XIXth and beginning of the XXth Century. 
Photographs were obtained mainly from the collection of negatives of the 
Guilherme de la Penha archives and the collection of Museum post cards. 
An effort has been made to understand the construction of the park´s 
exhibition area as well as its formal/stylistic characteristics and the musealia 
(still present in the space) described by Emílio Goeldi himself through his 
administrative reports published between 1895 and 1907 in the Museu 
Paraense Emílio Goeldi Bulletin. Some of the buildings and landscapes that 
have equivalent photographic support are presented. A comparison between 
the graphic patterns of the post cards of the Jardin des plantes and the 
Zoobotanical Park is also included. This comparison shows Goeldi´s 
inspiration in the fashionable aesthetic patterns, predominantly french, of the 
fin-de-siècle. 

 
 
 
 



	
	

Imagens e palavras na captura de paisagens do desejo  
para o centro do recife 
Lúcia Veras  
UFPE 
 
Resumo 

A transformação das bordas do Cais José Estelita no centro 
histórico do Recife, cidade do nordeste do Brasil, iniciada em 2003 com a 
construção de duas torres residenciais de 41 pavimentos, motivou o 
desenvolvimento dessa pesquisa que buscou extrair de artistas, especialistas 
e moradores, a noção de paisagem e os desejos de paisagem futura, diante da 
ameaça à continuidade desta transformação com a possível implantação do 
Projeto Novo Recife. Apoiando-se em Georg Simmel, Augustin Berque e 
Anne Cauquelin, entre outros teóricos, tomou-se a Imagem e a Palavra como 
instrumentos do método de captura da noção de Paisagem. Sobre uma 
fotografia dada aos entrevistados, foram desenvolvidos exercícios de 
imagem, desencadeadores da apreensão pela palavra, como a escolha de 
recortes de paisagem e a recriação de 78 paisagens pintadas. Cada paisagem 
foi compreendida como autorreferência, cada fotopintura como uma 
‘autopaisagem’, revelando da noção à compreensão de paisagem a ser 
conservada no Recife. 
 
Abstract 

This research was prompted when a start was made in 2003 on 
constructing two residential high-rise buildings, close to the José Estelita 
Quay in the historical center of Recife, a city in the northeast of Brazil.  
Given this transformation and the threats arising from continuing with it, the 
research sought to elicit from artists, specialists and residents, the concept of 
landscape and their wishes for the future in view of the possible 
implementation of the Projeto Novo Recife. Supported by Georg Simmel, 
Augustin Berque and Anne Cauquelin among other theoreticians, the Image 
and the Word became instruments for the method used to record the concept 
of Landscape. By making use of a photograph of José Estelita Quay given to 
the interviewees, exercises on imaging, which grew out of apprehending the 
word, such as choosing cuttings of landscape and recreating 78 paintings of 
landscapes. Each landscape was understood as a self-reference and each 
photo-painting as a self-landscape, thereby revealing the concept of 
understanding the landscape to be conserved in Recife. 
 
 



	
	

A coleção de fotografias de Benício Whatley Dias no arquivo do Iphan 
em Pernambuco  
Márcia Hazin e Raquel Florêncio  
Iphan-PE 
 
Resumo 

Este artigo trata sobre a coleção fotográfica de Benício Whatley 
Dias, fotógrafo, professor de História da Arte e bacharel em Direito. Nascido 
no Recife, retratou as transformações da cidade em função da modernização 
da primeira metade do século XX. Discorre sobre a coleção de fotografias 
pertencente ao fotógrafo e doada ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, seu estado de conservação e acondicionamento. Trata 
ainda, sobre a sensibilidade do olhar de Benício Whateley Dias, citando 
outros profissionais da área e apresentando uma pequena mostra de seu 
trabalho. 
 
Abstract 

This article is about the photographic collection of Benicio Whatley 
Days, a photographer and art history professor with a degree in law. Born in 
Recife, he portrayed the changes the city faced due to modernization in the 
first half of the twentieth century. Discusses the collection of photographs 
belonging to the photographer that were donated to the National Institute of 
Historic and Artistic Heritage, their conservation state and packaging. It also 
addresses the sensitivity of Benicio Whateley Days’ way of looking to the 
city, citing other professionals and presenting a small exhibition of his work. 
 
 
O uso da fotografia do passado na interpretação das estruturas 
ferroviárias do presente: o complexo das oficinas ferroviárias em 
Jaboatão dos Guararapes - PE  
Maria Emília Freire  
UFPE e Iphan 
 
Resumo 

Algumas estruturas remanescentes das ferrovias em Pernambuco, 
tão vastamente representadas em fotografias, não mais existem em sua 
completude formal, frente ao processo de desindustrialização e aos processos 
de “reestruturação urbana” que as consideram como espaços esvaziados de 
historicidade. Diante dessas razões, tal patrimônio tem passado por um 
processo de valoração cultural demandado pela Lei Federal no. 11.483/2007, 
como portador de referência à “memória ferroviária” brasileira. Investiga-se 



	
	

neste artigo: em que medida o uso da fotografia como fonte histórica no 
processo de valoração cultural pode contribuir na interpretar das estruturas 
ferroviárias do presente, a fim de identificar os testemunhos que se pretende 
preservar? Para tanto, este artigo relata a experiência de valoração cultural a 
qual utilizou a fotografia como fonte documental: as oficinas ferroviárias em 
Jaboatão dos Guararapes-PE. O arranjo conceitual revelou elementos do 
passado não mais presentes, porém essenciais para compreender e identificar 
aquele complexo enquanto bem de interesse patrimonial. 

 
Abstract 

Some remaining structures of the railways in Pernambuco, as 
widely represented in photographs, no longer exist in their formal 
completeness, due to the deindustrialization process and the process of 
"urban restructuring" that consider as emptied of historicity spaces. Given 
these reasons, this heritage has undergone a process of cultural value 
demanded by Federal Law. 11.483 / 2007, as a reference carrier to brazilian  
" Railway Memory ". It is investigated in this article: until what extent the 
photography used as a historical document in the cultural valuation process 
can contribute to the interpretation of the railway structures of the present in 
order to identify the elements that you pretend to preserve? Therefore, this 
article talks about the cultural value of experience using photography as a 
documentary resource: the railway workshops in Jaboatão dos Guararapes-
PE. The conceptual arrangement revealed elements of the past that no longer 
exist, but essential to understand and identify that complex as well of 
heritage interest. 
 
 
Estratégias projetuais de intervenção no patrimônio arquitetônico: 
Experiências de museus contemporâneos na América Latina 
Nivaldo de Andrade Junior 
UFBa 
 
Resumo 

Este artigo apresenta quatro estratégias projetuais recorrentes na 
reciclagem do patrimônio arquitetônico em museus e centros culturais, assim 
como em intervenções de reabilitação e ampliação de museus e centros 
culturais, desenvolvidas nos últimos 30 anos na América Latina. As quatro 
estratégias são sutura, disrupção, inserção e enterramento, e elas foram 
identificadas e analisadas através de projetos realizados em cinco cidades 
latino-americanas: Buenos Aires (Argentina), Córdoba (Argentina), Cidade 
do México (México), Rio de Janeiro (Brasil) e Santiago (Chile). Deve-se 



	
	

destacar, porém, que nem todas as intervenções realizadas em edifícios 
históricos na América Latina nas últimas décadas se enquadram em uma das 
quatro estratégias apresentadas e que alguns projetos adotam estratégias 
híbridas que combinam características de duas ou mais estratégias. 
 
Abstract  

This paper presents four recurrent design strategies in the 
conversion of architectural heritage into museums and cultural centres, as 
well as interventions of rehabilitation and extension of museums and cultural 
centres, developed in the last 30 years in Latin America. The four strategies 
are suture, disruption, insertion and burial, and they were identified and 
analyzed through projects implemented in five Latin American cities: 
Buenos Aires (Argentina), Córdoba (Argentina), México City (Mexico), Rio 
de Janeiro (Brazil) and Santiago (Chile). It should be noted, however, that 
not all intervention projects in historical buildings developed in Latin 
America in recent decades fall into one of the four presented strategies and 
that some designs adopt hybrid strategies that combine the characteristics of 
two or more strategies. 
 
 
Terceira Nota Prévia Sobre o Museu: A Imagem e o Idêntico 
Pedro Janeiro 
ULisboa 
 
Resumo 

Wittgenstein diz que “A imagem é um modelo da realidade”; 
Barthes diz que “A imagem […] é um nada de objecto”; Wittgenstein diz, 
também, que “Na imagem tem que haver algo de idêntico ao que é 
representado picturalmente para uma poder de todo ser a imagem de outro”.  
Mas, será, de facto, assim, como eles a dizem? 
 
Abstract 

Wittgenstein says that "Image is a model of reality"; Barthes says 
"Image [...] is a nothing of its object"; Wittgenstein also says that "In the 
image has to be something similar to what it represents in order that the first 
becomes the image of the second."  
But, it is indeed as they say? 
 
 
 
 



	
	

Documentação de uma Coleção Fotográfica 
Penélope Bosio, Mariza Monteiro e Sofia da Cunha 
UFPE  
 
Resumo 

A partir da Coleção de Fotografias do Centro Cultural Benfica, 
englobamos distintos projetos que estão interligados entre si. Partindo da 
pesquisa, em seguida documentação, conservação e por último a 
comunicação. Durante tal processo desafios foram encontrados, sendo que a 
maior lacuna se deu na problemática da não realização de documentação 
anterior a esta ação. A coleção em si, é um importante exemplar de 
representação da memória Pernambucana, memória da demolição de um 
bairro inteiro, berço da Cidade do Recife. Se a memória da demolição ficou 
graças a representações como as fotografias em questão, a mesma sorte não 
tiveram as edificações coloniais presentes no antigo bairro e que também 
eram representações de um outro tempo. 
 
Abstract 

From the Benfica Cultural Center Photo Collection, we included 
various projects that are interconnected. Based on the search, then 
documentation, maintenance and lastly the communication. During this 
process, some challenges were found, but the biggest gap occurred in the 
problem of non-performing prior of documentation before this action. The 
collection itself is an important example of representation of Pernambuco 
memory, memory of the demolition of an entire neighborhood, the cradle of 
the city of Recife. If the memory of the demolition was thanks to 
representations as the photos in question, the same fate did not have the 
colonial buildings present in the old quarter and were also representations of 
another time. 

 
 

A fotografia como método de monitoramento de práticas sustentáveis,  
de apropriação e preservação da paisagem cultural 
Rita de Cassia Almeida   
SEAPEC/RJ 
 
Resumo 

Os conceitos de sustentabilidade e de patrimônios simbólicos, bem 
como o alargamento das suas categorias oportunizam variantes no processo 
de atribuição de valor ao bem e ao desenvolvimento que julgamos aceitável. 
Neste trabalho, a paisagem cultural é o objeto, mas a fotografia é o meio 



	
	

gerador de consciência das alterações no cenário rural ocorridas 
naturalmente ou por modificações promovidas pelos arranjos de vida. As 
fotografias georreferenciada são utilizadas em duas dimensões discursivas: 
a primeira, dos órgãos oficiais, como o fomento à economia de caráter 
sustentável; a segunda, dos moradores das microbacias hidrográficas, 
explora a sequência de imagens como fundo às possíveis reapropriações das 
memórias, tendo a conservação do ambiente construído como substrato à 
preservação da identidade local. O olhar, em outo tempo e espaço, predispõe 
ver potencialidades/vulnerabilidades.  Então, as mudanças físicas da 
paisagem ficam atreladas aos padrões comportamentais, abraçando 
esperanças ou de desalentos transcritos nas imagens produzidas pelos 
próprios cidadãos.  
 
Abstract 

The concepts of sustainability and symbolic heritage, as well as the 
extension of its categories nurture variations in the value assignment process 
to good and development was deemed appropriate. In this work, the cultural 
landscape is the object, but the picture is the generator through awareness of 
changes in the rural scenario occurring naturally or by changes promoted by 
living arrangements. Georeferenced photos are used in two discursive 
dimensions: the first , official bodies such as the promotion of sustainable 
character of the economy; the second , the residents of watersheds , explores 
the sequence of images as background to possible reappropriations of 
memories, with conservation of the environment built as a substrate to the 
preservation of local identity. The look, in another time and space, 
predisposes see potential / vulnerability. Then, the physical changes of the 
landscape are linked to behavioral patterns, embracing hopes or 
discouragements transcribed the images produced by the citizens 
themselves. 
 
 
Em nome do progresso:  
Construção e destruição no Recife moderno: 1930-1950 
Rita de Cássia Barbosa de Araújo  
Cehibra, Fundação Joaquim Nabuco 
 
Resumo  

No transcurso do século XX, a cidade do Recife foi objeto de 
reformas urbanas de grande impacto econômico, social e cultural. Em função 
do crescimento da cidade e em nome do progresso e da modernização, a 
configuração espacial, o traçado e a fisionomia do Recife foram alterados 



	
	

drasticamente. Destruía-se o patrimônio edificado para construir o novo e o 
progresso — pensava-se. Mas, ao assim proceder, soterravam-se memórias 
pessoais e sociais, rompiam-se redes de sociabilidade, modificam-se as 
relações dos moradores com a cidade. Em meio às transformações urbanas, 
intensificaram-se a produção de registros e a construção de narrativas e 
memórias sobre o Recife. As fotografias de Benício Dias sobre a capital 
pernambucana, produzidas entre 1930-1950, presentes no acervo da 
Fundação Joaquim Nabuco, são exemplo desse processo histórico.    
	

O efêmero e o perpétuo:  
relações entre selfies e álbuns antigos na era da memória digital 
Rita do Monte 
UFPB 
 
Resumo 

Fotografia e memória são temas que dão espaço para inúmeras 
discussões nas mais diferentes áreas do conhecimento, o que eleva a sua 
importância já que estão diretamente ligadas com questões da humanidade. 
O foco desse artigo são os álbuns tradicionais de família e as imagens 
digitais, dando prioridade às selfies. Sendo assim, o objetivo desse texto é 
analisar as relações entre os álbuns antigos para com as imagens digitais e 
demonstrar a importância de ambos para a área da memória dentro do 
contexto da nossa sociedade contemporânea. Para essa análise foi utilizado 
um mapa mental, referência bibliográfica de teóricos da fotografia como 
Benjamin, Flusser, Sontag e pesquisa empírica. É possível adiantar que as 
imagens de hoje em dia acompanham a nossa sociedade no mais alto nível 
da efemeridade, são “consumidas” rapidamente e esse consumo é renovado 
constantemente, fazendo com que o homem torne-se refém dessas imagens.  
 
Résumé 
   Photographie et mémoire sont des thèmes qui donnent de l'espace 
pour de nombreuses discussions dans les différents domaines de la 
connaissance, ce qui augmente son importance car elles sont directement 
liées à des questions sur l'humanité. Dans cet article, nous nous concentrons 
principalement sur les albums traditionnels de la famille et les images 
numériques, donnant la priorité aux selfies. Par conséquent, le but de cet 
article est d'analyser la relation entre les albums anciens avec des images 
numériques et démontrer l'importance des deux à l’axe de mémoire dans le 
contexte de notre société contemporaine. Pour cette analyse, a été utilisé une 
carte mentale, référence bibliographiques des théoriciens de la photographie 



	
	

comme Benjamin, Flusser, Sontag et  la recherche empirique. C’est possible 
d'anticiper que les images d'aujourd'hui accompagnent notre société au plus 
haut niveau de la fugacité, qu'elles sont «consommés» rapidement et que 
cette consommation a été renouvelée, faisant que l'homme devienne l'otage 
de ces images. 
 
 
Fotografias e imagens como indícios:  
a legibilidade do Inhotim avaliada pelo público/visitante 
Robson Xavier   
UFPB/UFPE 
 
Resumo 

Esta investigação objetiva analisar a legibilidade do mapa e das 
fotografias de obras e galerias, relativas à arquitetura de museus paisagens 
de arte contemporânea - MPACs (GRANDE, 2009), aplicada durante a 
pesquisa desenvolvida no Instituto de Arte Contemporânea do Inhotim, 
Minas Gerais, Brasil, a partir da percepção do seu público.  Esta é uma 
pesquisa qualitativa a partir da análise das respostas do público ao observar 
as fotografias e o mapa impressos no folder entregue no check-in na entrada 
do Inhotim. Constatamos que, nem sempre, os visitantes conseguem 
identificar galerias, obras e o trajeto visitado por meio das fotografias e do 
mapa disponível no folder do museu.  
 
Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la legibilidad del 
mapa y fotografías de obras y galerías, en la arquitectura de los museos 
paisajes de arte contemporáneo - MPACs (GRANDE, 2009), aplicada 
durante la investigación desarrollada en el Instituto de Arte Contemporáneo 
de Inhotim, Minas Gerais, Brasil, del percepción de su público. Se trata de 
una investigación cualitativa basada en el análisis de las respuestas del 
público para observar las fotos y la carpeta de mapas impresos entregados a 
la llegada a la entrada del Inhotim. Observamos que, no siempre, los 
visitantes pueden identificar las galerías, obras y el camino visitamos a través 
de las fotos y el mapa disponible en la carpeta museo. 
 
 
 
 
 
 



	
	

Entre o acervo e a paisagem:  
Uma discussão sobre a percepção ambiental nos  
Museus Serralves/Portugal e Inhotim/Brasil 
Robson Xavier  e Gleice Azambuja   
UFPB  e UFRN    
 
Resumo 

Esse texto discute elementos da percepção ambiental em dois 
Museus Paisagem de Arte Contemporânea: o Instituto de Arte 
Contemporânea do Inhotim (localizado em Brumaninho, Minas Gerais, 
Brasil) e o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves (do 
Porto, Portugal). Focalizando a interrelação do público visitante com a 
paisagem, a arquitetura e a arte nestes museus, a pesquisa recorreu à 
observação de comportamentos, entrevistas e aplicação de questionários. A 
investigação mostrou que, embora os visitantes valorizem a interrelação 
entre o ambiente natural (parque/jardim) e o ambiente construído 
(arquitetura e obras de arte contemporâneas), atribuindo valor semelhante a 
ambos, vivencia o ambiente natural de modo mais próximo e duradouro, 
indicando estabelecer com ele relações emocionais mais consistentes.  
 
Abstract 

This paper discusses elements of environmental perception in two 
Museums of Contemporary Art Landscape: Inhotim Institute of 
Contemporary Art (located in Brumaninho, Minas Gerais, Brazil) and 
Serralves Foundation Museum of Contemporary Art (Porto, Portugal). 
Focusing on the interrelationship of the public visitors with the landscape, 
architecture and art in these museums, the research appealed to the 
observation of behaviors, interviews and questionnaires. The research has 
shown that while the visitors appreciate the interrelationship between the 
natural environment (park / garden) and the built environment 
(contemporary art and architecture), giving similar value to both 
experiences, they appear to experience the natural environment of closer and 
lasting way, indicating establish with it more consistent emotional 
relationships. 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Arquitetura da Experiência - As novas galerias de Inhotim 
Silverio Saad 
Mackenzie  
 
Resumo 

Quando falamos de exposição de arte contemporânea hoje, a 
relação entre arquitetura e espaço expositivo se torna evidente. Sabemos 
que é impossível dissociar a experiência da fruição da obra de arte do 
lugar onde esta inserida. Seja num museu, numa galeria ou mesmo no 
espaço aberto da cidade. Para entender melhor essas novas relações entre 
arte e arquitetura, analisamos as cinco novas galerias de arte 
contemporânea construídas em Inhotim, um museu aberto ao ar livre em 
Brumadinho-MG. As novas estratégias projetuais adotadas refletem um 
entendimento novo da experiência sensorial da arte. Questões atuais que 
transformam o espaço expositivo da arte contemporânea num mapa 
sensorial da cultura atual. 
 
Abstract 

When we talk about contemporary art exhibition today, the 
relationship between architecture and exhibition space becomes evident. We 
know it is impossible to dissociate the experience of enjoyment of the 
artwork of the place where it operates. Is a museum, a gallery or even in the 
open space of the city. To better understand the new relationships we turn to 
the 05 new galleries built in Inhotim, an open-air museum in Brumadinho-
MG. The new adopted projective strategies reflect a new understanding of 
the sensory experience of art. Current issues that transform the exhibition 
space of contemporary art in a sensory map of the current culture. 
 
 
Visões do Éden ou delírio coletivo? Sobre a recepção do Inhotim 
Sônia Marques e Natállia Azevêdo 
UFPB 
 
 Resumo 

O Insituto Inhotim, inaugurado em 2008, vem sendo 
crescentemente considerado como o espaço adequado à exposição e fruição 
da arte contemporânea, avaliação quase consensual, que se consolida, 
inclusive, nos meios universitários, com o passar dos anos e a expectativas 
de nova galeria. Como resultado, um número significativo de teses e 
dissertações louvam as excelências da espacialidade oferecida pelo Instituto: 
“a arquitetura promovendo o encontro com a arte“. Os argumentos se 



	
	

assemelham e, na nossa opinião, pouco detalham as qualidades espaciais 
inovadoras que fariam a excepcionalidade de Inhotim. Que distinções 
existiriam realmente entre o Inhotim e experiências como as da texanas 
Menil Collection, ou a de Chinati Foundation? Discutir esta questão a partir 
da experiência pessoal de visitação de uma das autoras, a análise projetual e 
a análise textual dos estudos sobre o assunto é o objetivo do presente trabalho 
- parte de pesquisa de mestrado de uma das autoras. 

 
Abstract 

O Instituto Inhotim, opened in 2008, has been increasingly regarded 
as adequate space to display and enjoyment of contemporary art, almost 
consensual assessment that consolidates even in university circles, over the 
years and the new gallery of expectations. As a result, a significant number 
of theses and dissertations praise the excellencies of spaciousness offered by 
the Institute, "the architecture promoting the encounter with art." The 
arguments are similar and, in our opinion, little detail the innovative spatial 
qualities that would make the exceptionality of Inhotim. Distinctions that 
really exist between Inhotim and experiences as the Texan Menil Collection, 
or the Chinati Foundation? Discuss this issue from the personal experience 
of visiting one of the authors, the architectural design analysis and textual 
analysis of studies on the subject is the objective of this work - part of 
master's research of one of the authors. 

 
 

Demolição do antigo e edificação do novo na cidade do Recife:  
Arranha-Ceús, Fotografia e Memória 
Virgínia Pontual e Amanda Monteiro 
UFPE e CNPq 
 
Resumo 

O artigo trata do processo de substituição da configuração antiga 
dos três bairros que compõem o centro histórico do Recife, registrado por 
meio da fotografia. Entende-se que o referente ou aquilo que é fotografado 
se oferece ao fotógrafo para dele retirar um mote à sua criação; enquanto a 
fotografia ou o registro do ato criativo opera como representação passível de 
múltiplos significados e especulações, conforme o olhar do outro. As 
fotografias trazidas na presente narrativa não possuem autoria, ou pelo 
menos elas não estão identificadas, são de fotógrafos anônimos que em suas 
andanças e labutas fixaram as cenas de demolição da cidade antiga. A 
tessitura da presente narrativa está referendada em fontes documentais 
coletadas em acervos. Após seleção do conjunto fotográfico foram 



	
	

estabelecidas séries temáticas e temporais, aquelas fotografias escolhidas 
para o presente artigo associou o tema da demolição, com o da verticalização 
especificamente para a Praça da Independência e Avenida 10 de Novembro, 
nas décadas de 1920 a 1940.  
 
Résumé 

Cet article verse sur le procès de substitution de la configuration de 
trois quartiers qui composent le centre historique de Recife, enregistré par 
des photographies. On comprend que l’objet ou ce qui est photographié 
s’offre au photographe pour qu’il puisse en retirer une motivation pour sa 
création ; tandis que la photographie ou le registre de l’acte créatif opère, 
comme une représentation passible de signifiés multiples et de spéculations, 
selon le regard de l’autre. Les photographies présentées dans cette narrative 
n’ont pas d’auteur, elles ne sont pas identifiées, ce sont des productions de 
photographes anonymes que, dans leurs promenades et travaux ont fixé les 
scènes de démolition de la vieille ville. La tessiture de la présente narrative 
est fondée dans des sources documentaires prélevées dans des archives. Suite 
à la sélection de l’ensemble des photographies, on a établi des séries 
thématiques et temporelles, il faut remarquer que celles qui ont été retenues 
pour cet article ont associé le sujet de la démolition, avec celui de la 
verticalité, plus précisément de la Place da Independência et l’Avenue 10 de 
Novembro, au cours des décennies 1920 – 1940. 
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LA IMAGEN PUBLICADA  
Las revistas de arquitectura españolas  
como archivo fotográfico (1950-1970) 
Ana Esteban  
UPM 
 
Resumen 

La fotografía de arquitectura es una de las maneras más eficaces de 
representar la realidad. Es una herramienta óptima de comunicación gráfica 
y puede llegar a adquirir un papel primordial en la definición y difusión de 
una determinada arquitectura. De un tiempo a esta parte, la fotografía ha 
adquirido un protagonismo indiscutible en numerosas investigaciones que se 
dedican a la puesta en valor de archivos fotográficos de gran calidad.  

Este trabajo pretende reflexionar sobre la importancia que tienen 
hoy las revistas de arquitectura para la localización de determinados trabajos 
fotográficos y sobre la importancia que tuvieron en su momento como 
escaparate y muestra de la arquitectura más avanzada. Particularmente se 
dedica a las publicaciones españolas de las décadas de 1950 y 1960, un 
momento en que los contactos y viajes resultaban relativamente escasos 
todavía, y en el que las fotografías publicadas en los medios permitieron que 
los arquitectos españoles mostraran sus avances dentro y fuera de las 
fronteras del país.  
 
Abstract 

Architectural photography is one of the most effective ways of 
representing reality. It is an optimal tool for graphic communication and may 
acquire a leading role in the definition and dissemination of a particular 
architecture. For a while now, photography has become an indisputable role 
in numerous researches dedicated to the enhancement of photographic 
archives. 
This paper aims to reflect on the importance of architecture journals to locate 
certain photographic works and the importance they had at the time as 
showcase and exhibition of the most progressive architecture. Specifically, 
it is dedicated to the Spanish periodicals of the 1950s and 1960s, a time when 
contacts and travel were relatively scarce still, and in which the photographs 
published in the media allowed the Spanish architects show their progress 
inside and outside the country's borders. 
 
 
 
 



	
	

El museo líquido.  
La influencia de la imagen en la disolución de la tipología museística 
Ángela Baldellou  
UPM 
 
Resumen 

En la cultura contemporánea se desayuna todos los días con un 
museo. Son un aliciente mediático.  Aparecen en la prensa constantemente, 
a cual más fotogénico y atractivo, a cual más llamativo, como un reclamo 
ineludible donde el “Café de primera…” que publicitaba en 1992 el Victoria 
& Albert Museum “…con un estupendo museo adosado.”, ahora podemos 
disfrutarlo en casa con el museo de turno sobre-expuesto a su propia imagen,  
como edulcorante artificial de nuestras inquietudes y anhelos de “cultura 
para todos”. Una farsa. 

Se tratará en esta ponencia de los museos como el paradigma de la 
nueva arquitectura del espectáculo. La arquitectura de una democracia global 
que es espejo, además, de una sociedad en transición donde el poder de la 
imagen ha desvirtuado los contenidos disolviendo las tipologías, en este 
caso, museísticas. 
 
Abstract 

In contemporary culture breakfast museums every day.  They are a 
media attraction. In the press constantly, which most photogenic and 
attractive, each more striking, as an unavoidable claim, where  we can enjoy  
"The Best Coffee ..." that advertised in 1992 the Victoria & Albert Museum 
"...with a great attached museum."  at home , with the museum of the day 
over- exposed to their own image, as artificial sweetener of our concerns and 
desires of " culture for all " . A farce. 
 It will be discussed in this paper of museums as the paradigm of 
the new architecture of the show. The architecture of a global democracy that 
looks at a society in transition, where the power of the image has  
distorted the contents, dissolving typologies , in this case , museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

La visión de una realidad.  
Imágenes de una vida en el Sanatorio  
San Francisco de Borja de Fontilles 
Anna Delcampo, Ana Torres Barchino e Javier Maruenda  
UPV 
 
Resumen 

El proyecto “El Sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles. 
Modelo de Análisis para la recuperación integral de complejos Sanitarios de 
Valor patrimonial”, concedido y financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2014-2016) al grupo formado por investigadores de la 
ETSA-UPV, contempla un amplio trabajo en el cual se interviene sobre una 
serie de áreas temáticas desarrolladas estos años. Entre ellas, la preservación 
de los valores sociales-culturales de las actividades desarrolladas en el 
complejo sanitario en sus más de 100 años de historia, mediante el análisis y 
posterior museización de sus fondos gráficos y documentales y algunos de 
sus edificios más representativos.  El presente artículo pretende expresar 
cómo la imagen, a modo de documento histórico, contribuye a ensalzar, no 
sólo el importante patrimonio que sostiene el Sanatorio de Fontilles, sino 
también expresar la experiencia de las formas de vida a través de la memoria 
captada por las fotografías. 

 
Abstract 

The research project "San Francisco de Borja Sanatorium of 
Fontilles. Analysis Model for the comprehensive restoration of Sanitary 
complexes with heritage value", awarded and funded by the Ministry of 
Economy and Competitiveness (2014-2016) to the research group of ETSA-
UPV, includes an extensive work about several thematic areas carried out 
the last years. Among them, the preservation of social and cultural values of 
the diverse activities and tasks carried out in the health complex with over 
100 years of history, by analyzing its graphics and document collections and 
some of its most representative buildings, and later turned it into a museum. 
This article aims to express how the image as a historical document, 
contributes to extol not only the important heritage of the Fontilles 
Sanitarium, but also express the experience of life forms through the memory 
captured by the photographies. 
 
 
 
 
 



	
	

Uma cidade imaginada em poeira e sonhos 
Cêça Guimaraens 
UFRJ 
 
Resumo 

O artigo apresenta imagens fotográficas representativas das 
transformações físico-espaciais da cidade do Recife nas décadas de 1930 e 
1940 que estão agrupadas em duas séries de motivos clicados por Benicio 
Whatley Dias (1914 -1976). A demolição do edifício onde funcionava o 
jornal A Tribuna e a construção da nova sede da Secretaria de Fazenda do 
estado de Pernambuco fizeram parte de operações urbanísticas idealizadas 
por políticos, empresários e engenheiros. Trechos do centro recifense 
considerados em degradação e, portanto, insalubres do ponto de vista do 
progresso, foram completamente arrasados. As derrubadas de quadras 
coloniais e sobrados ecléticos, e a reestruturação urbana configurada por 
grandes avenidas, ao lado dos novos parcelamentos da terra e aumento da 
densidade por meio da construção de edifícios altos, pretendiam dar ao 
Recife ares mais civilizados, reproduzindo os modelos então aplicados nas 
principais cidades brasileiras. As cenas testemunhadas por Whatley Dias 
estão enfeitiçadas com o forte drama que a modernização imprimiu na capital 
pernambucana. Documentos dos desejos de mudanças com que as 
sociedades incessantemente atualizam a história urbana, as fotografias 
assemelham-se a espelhos que, hoje plenos de poeira da Memória, refletem 
os sonhos e o processo de constituição do Movimento Moderno. O 
reconhecimento e a análise —delimitada por critérios compositivos— da 
quase inédita narrativa fotográfica de Whatley Dias contribuem para melhor 
compreender o contexto de produção do urbanismo e da arquitetura 
modernista. 
 
 
A fotografia na arquitetura expositiva de Gisela Magalhães 
César Augusto Sartorelli 
UNIP 
 
 Resumo 

Este trabalho parte do conceito da arquitetura expositiva, tratando 
da arquitetura não como projetar e construir de edificações, mas como 
processo de ressignificação de espaços e construção de narrativas, que 
comunicam dados culturais e técnicos de seu contexto histórico e social. A 
arquitetura expositiva se caracteriza por exercitar este conceito em espaços 
protegidos, sejam fechados ou abertos, onde determinado conhecimento e 



	
	

reflexão passa por um processo de espacialização de seu conteúdo e 
narrativa. Usando deste conceito vamos tratar de como a Curadora e 
Arquiteta Gisela Magalhães (1930/2003) utilizou-se da fotografia em sua 
linguagem de arquitetura expositiva, através de uma análise cronológica das 
exposições que realizou. O recorte foi feito sobre pesquisa realizada para a 
tese de Doutorado defendida em 2014 na FAU USP, denominada “As 
exposições das arquitetas curadoras Lina Bo Bardi e Gisela Magalhães como 
linguagem de arquitetura”, com orientação do Prof. Dr. Luis Antonio Jorge. 
 
Abstract 

This work concern the concept of the exhibition architecture, 
thinking with architecture not how to design and build buildings, but as 
reframing process spaces and construction of narratives that communicate 
cultural and technical data of its historical and social context. The exhibition 
architecture is characterized by exercise this concept in protected areas, 
closed or open, where specific knowledge and reflection passes through 
convert text in space with their content and narrative. Using this concept we 
will discuss how the curator and architect Gisela Magalhães (1930/2003) 
worked with photography in her language of exhibition architecture, through 
a chronological analysis of exhibitions held. The selction was made on 
research made for the PhD thesis defended in 2014 at FAU USP, called "The 
exhibition of the architects curators Lina Bo Bardi and Gisela Magalhaes as 
architectural language," under the guidance of teacher adviser Prof. Dr. Luis 
Antonio Jorge. 

 
 
Espaços de morte, fragmentos de identidade:  
os lugares dos mortos na sociedade  
Eduardo Duarte  
FAU/UnB 
 
Resumo 

Sociedades criam espaços diferenciados para seus ritos funerários; 
tradições fúnebres são inseparáveis da cultura e carregam consigo símbolos, 
crenças, medos, interpretações e certezas que se acumulam ao longo do 
tempo. Do imaginário popular vem a ideia do cemitério como lugar sombrio, 
misterioso, silencioso, domínio da morte, porta de acesso ao desconhecido. 
Mas também lugar arrebatador, onde estão depositadas as lembranças de 
família, como se ao adentrá-lo, um turbilhão nostálgico viesse ao nosso 
encontro. Este trabalho tem como objetivo investigar as diferentes visões da 



	
	

morte no percurso da história para entender melhor como a sociedade 
contemporânea vê a morte e os cemitérios. 

 
Abstract 

Societies create different spaces for their funeral rites; funeral 
traditions are inseparable from culture and represent symbols, beliefs, fears, 
interpretations and certainties that accumulate over time. The popular 
imagination is the idea of the cemetery as dark, mysterious place, silent, field 
of death, the access to the unknown. But also the place where family 
memories are deposited, as if to enter it, a nostalgic whirl come to us. This 
study aims to investigate the different visions of death in the history of the 
route to better understand how contemporary society views death and 
cemeteries. 
 
 
Museos waterfronts, museos en frentes rivereños  
(Museo Marítimo Internacional de Hamburgo  
y Museo Tate de Londres) 
Elida Luz  
UPM 
 
Resumen  

Los Museos y el Patrimonio Industrial están muy ligados, gran parte 
de intervenciones arquitectónicas en esta tipología de Patrimonio son 
destinados a usos museísticos, por sus espacios diáfanos, estructuras vistas 
que dotan de una diferente concepción espacial, mostrando elementos 
industriales en estos espacios de museos, mostrando la historia del edificio, 
condicionantes para este tipo de cambio de usos, la evolución y las 
intervenciones que pudo haber sufrido estos edificios, y su entorno. Existe 
un tipo de  Patrimonio Industrial particular y son los que están en los 
contextos portuarios  como la ciudad puerto de Hamburgo (Alemania) y 
Londres (Reino Unido), ubicados al borde de los rios Elbe y Támesis, 
pasando por intervenciones consideradas conocidas como las más 
importantes de Europa, patrimonio industrial de almacenes(Hamburgo), la 
central eléctrica(Londres) importantes a nivel internacional, igual que la 
regeneración del entorno regenerados para las funciones nuevas, 
convirtiéndose en los museos más emblemáticos de sus ciudades. 

 
Abstract  

Museums and industrial heritage are closely linked, much of 
architectural interventions in this type of heritage are intended as a museum, 



	
	

for its open spaces, structures views that provide a different spatial 
conception, showing industrial elements in these spaces of museums, 
showing the history of the building, conditions for such use change, 
evolution and interventions that may have suffered these buildings and their 
surroundings. There is a particular type of Industrial Heritage and are those 
in the port settings as port city of Hamburg (Germany) and London (UK), 
located on the edge of the Elbe and Thames rivers, through interventions 
considered known as the most important in Europe, industrial heritage 
warehouses (Hamburg), the power station (London) important 
internationally, as regeneration regenerated for new functions, becoming the 
most emblematic of their cities museums environment. 
 
 
Material memoria. Álvaro Siza en Santiago de Compostela 
Jaime Fraga 
UPM  
 
Resumen 

Se propone una reflexión sobre la trascendencia de la memoria del 
lugar y sus resonancias en la arquitectura a través de un proyecto museístico 
de Álvaro Siza: el Centro Gallego de Arte Contemporáneo y los jardines de 
Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela (1988-1993), 
realizado con la paisajista Isabel Aguirre.   

Unas fotografías del Archivo Histórico de El Correo Gallego, son 
el germen de nuestra hipótesis: la evocación poética de un vetusto 
cementerio, una carballeira y una antigua huerta, vinculados a un convento 
del siglo XIII desde donde se divisa la ciudad de Santiago en toda su belleza, 
dirigen a Álvaro Siza a acometer dicho proyecto desde las estructuras 
profundas del lugar. Así, la arquitectura, las terrazas, los recorridos y los 
elementos polarizadores del lugar se constituyen en un nuevo paisaje cultural 
que se infiltra del museo al jardín y del jardín al museo, transformando todo 
ello un proyecto único. 

 
Abstract 

This text proposes a reflection on the importance of the memory of 
the place and its resonance in architecture through an Alvaro Siza's museum 
project: the Galician Center for Contemporary Art and the Santo Domingo 
de Bonaval gardens, in Santiago de Compostela (1988- 1993), performed 
with the landscaper Isabel Aguirre. 

Some photographs of the early eighties, rescued from the Historical 
Archives of the newspaper El Correo Gallego, are the seeds of our 



	
	

hypothesis: the poetic evocation of an ancient cemetery, a carballeira (oak 
trees) and an old orchard,  linked to a thirteenth-century convent, where the 
city of Santiago de Compostela can be seen in all its beauty , they directed 
Alvaro Siza to undertake the project from the deep structures of the place. 
So, architecture, terraces, paths and some polarizing elements of the place, 
they constitute a new cultural landscape which is infiltrated from the 
museum to the garden, and from the garden to the museum, transforming all 
in a unitary and unique project. 

 
 
Os fotógrafos da DEPT/DDC  
e a construção da imagem do Recife (1939 - 1956) 
Fátima Campello e Betânia Araújo  
UFAL e Museu da Cidade do Recife 
 
Resumo 

No âmbito da Diretoria de Estatística, Propaganda e Turismo 
(DEPT), depois transformada em Diretoria de Documentação e Cultura da 
Prefeitura Municipal do Recife (DDC), cerca de quarenta fotógrafos 
produzem, entre 1939 e 1956, aproximadamente 9 mil fotografias, que estão 
arquivadas hoje no Museu da Cidade do Recife. Qual representação da 
cidade esses fotógrafos constroem? Como e onde essa representação é 
divulgada e circula entre o público? Qual a participação da DEPT/DDC na 
elaboração dessa representação? São os primeiros resultados desta pesquisa, 
elaborada em parceria com o Museu da Cidade do Recife, que serão aqui 
apresentados: resultados que contemplam a criação, organização e 
funcionamento da Fototeca do Serviço de Propaganda e Turismo da 
DEPT/DDC e que contribuem para entender como se dá a produção, 
circulação e consumo dessas fotografias, bem como para construir a 
biografia desse acervo, fundamental para estudar os significados que as 
fotografias assumem e qual representação da cidade constroem. 

 
 
A representação da arquitetura e a construção do desenho:  
a colagem e a fotografia nas perspectivas de Mies van der Rohe 
Rodrigo Queiroz e Maria Isabel Imbrunito 
FAU/USP e USJT  
 
Resumo 

A desmontagem da profundidade linear da perspectiva, realizada 
somente a partir dos movimentos de vanguarda como o cubismo, abriu 



	
	

caminho para o desenvolvimento de outras formas de representação. 
Simultaneamente à dissolução do espaço pictórico ilusionista, a fatura 
tradicional do “pintar” e do “desenhar” se vê relativizada pela colagem, 
avesso absoluto da perspectiva, pois justamente acumula camadas sobre a 
superfície. Se Jasper Johns inverte o papel da tela, sobrepondo a ela diversos 
elementos do cotidiano (Assemblage), Mies van der Rohe suprime os planos 
convergentes da perspectiva e define o espaço apenas com planos paralelos 
ao plano do papel, como figuras ortogonais recortadas e coladas, muitas 
delas fotografias de materiais reais, como no caso do mármore. 
Realizada no MoMA entre 2013 e 2014, a exposição Cut’n’Paste: From 
Architectural Assemblage to Collage City apresentou a colagem e a 
fotografia como elementos cruciais para a autonomia histórica da 
representação da arquitetura moderna e pós-moderna. 
 
Abstract 

Dismantling the linear depth of perspective, made only from the 
avant-garde movements such as Cubism, he pioneered the development of 
other forms of representation. At the same time to the dissolution of 
illusionistic pictorial space, the traditional character of "paint" and "draw" is 
seen relativized by collage, absolute opposite of perspective, because just 
accumulates layers on the surface. If Jasper Johns reverses the role of the 
screen, overlapping her many everyday elements (Assemblage), Mies van 
der Rohe suppresses the converging planes of perspective and defines the 
space only with planes parallel to the plane of the paper, as orthogonal 
figures cut and pasted, many photographs of real materials, such as marble. 
Held at the MoMA between 2013 and 2014, the cut'n'paste exhibition: From 
Architectural Assemblage to Collage City presented the collage and 
photography as crucial elements for the historic autonomy of representation 
of modern architecture and postmodern. 
 
 
5 momentos fotografiados: documento u obra de arte 
Ruth Pérez  
UPM 
 
Resumen 
La fotografía es uno de los medios que más ha contribuido a acercar el taller 
del artista al público durante el pasado siglo XX. El artista, consciente del 
poder de la imagen, se sirve en algunos casos de este medio para transmitir 
el mensaje que quiere dar a su obra. A través de cinco fotografías, cinco 
instantáneas, vinculadas al lugar de creación de cinco artistas como Marcel 



	
	

Duchamp, Piet Mondrian, Constantin Brancusi, Robert Smithson y Louise 
Bourgeois, trataremos de demostrar cómo ciertos documentos fotográficos 
del taller no sólo huellas y testimonios de un proceso creativo, sino también 
otro modo de expresión artística en sí mismo. Cinco momentos 
fotografiados, o puestas en escena, en los que la imagen es utilizada con el 
fin de mostrarnos únicamente aquello que el artista quiere que veamos, 
manteniendo una parte del misterio, la esencia misma de la creación. 
 
Résumé 
 La photographie est l’un des moyens qui a plus contribué le plus 
à rapprocher l’atelier de l’artiste au publique pendant le XXe siècle dernier. 
L’artiste, étant conscient du pouvoir de l’image, s’approprie de ce moyen 
dans certains cas afin de transmettre le message qu’il veut donner avec son 
œuvre. Grace au moyen de cinq photographies, cinq instantanées, liées au 
lieu de création de cinq artistes comme Marcel Duchamp, Piet Mondrian, 
Constantin Brancusi, Robert Smithson y Louise Bourgeois, nous essayerons 
de démontrer comment certains documents photographiques de l’atelier sont 
non seulement traces ou témoins d’un processus créatif, mais aussi un autre 
moyen d’expression artistique à part entière. Cinq instants photographiés, ou 
mises en scène, dans lesquels l’image est utilisée avec l’objectif de nous 
montrer seulement ce que l’artiste veut que nous voyons, en gardant une 
bonne partie du mystère, l’essence même de la création. 
 
 
Una nuova consapevolezza. Carlo Scarpa a palazzo Abatellis  
Santo Giunta 
Università degli Studi di Palermo 
 
Abstract 
 This paper describes the challenge of an exhibition in the making 
that the design process is able to deal with. It’s a look at the making Scarpa 
with the knowledge that forms and exhibitions for Abatellis palace, 
established the scale of detail, “recount” of possible similarities between the 
device and the spatial relations that it establishes with the visitor’s eyes. 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Foto, arte, exposições 
Sonia Salcedo         
FUNARTE  
 
Resumo 
 O artigo reflete sobre o processo de utilização do dispositivo 
fotográfico nas poéticas artísticas motivadas pelo consumo cultural de massa 
a partir dos anos 1960. Ao estabelecer analogia entre o papel da fotografia 
na produção artística e o campo expositivo, aborda implicações recíprocas 
às transformações expográficas e museais, indicadoras do estreitamento do 
diálogo entre arte, fotografia e exposições. Das origens da estética Pop, 
comparativamente à vanguardista histórica, busca nexos entre a produção em 
arte e sua apresentação. 
  
Résumé 
 L'article est une réflexion sur le processus d'utilisation du dispositif 
photographique sur les poétiques artistiques motivé par la consommation de 
masse culturelle de l'année 1960. En établissant l'analogie entre le rôle de la 
photographie dans la production artistique et le champ d'exposition, aborde 
les implications réciproques dans les changements expografique et 
muséologiques, indicatif d'un dialogue plus étroit entre l'art, la photographie 
et des expositions. Depuis les origines de l'esthétique pop, par rapport à 
l'avant-garde historique, liens de recherche entre la production artistique et 
sa présentation. 
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Museus e Exposições: O contributo do Design nos lugares de memória 
Catarina Carreto e Rui Carreto  
ULisboa e ULusíada 
 
Resumo 

Os lugares e os objectos têm a capacidade de reter, activar e 
transmitir memórias, através de experiências vividas. A memória implica um 
largo universo de intervenientes e requer um entendimento holístico. Nos 
museus, os designers devem desenvolver projectos recorrendo aos princípios 
e práticas da sua profissão em resposta a uma sociedade contemporânea de 
consumo sensorial. A questão da emoção e da memória é um dos principais 
pontos de trabalho do design expositivo actual, cabendo ao designer 
conceber museus e exposições que permitam experiências marcantes que 
transmitam emoções, pois, ao interagir com elas, o utilizador irá estabelecer 
associações que evocam memórias. Neste sentido, para este artigo, propomos 
uma reflexão sobre o que é a memória e seus significados, considerando a 
intervenção do design nos seus espaços e os seus diferentes níveis de 
actuação. O nosso intuito tem por base glorificar a importância do 
conhecimento pessoal como um museu individualizado, considerando o 
conhecimento pessoal (interior) o da memória. 

 
Abstract 

The places and objects have the ability to retain, activate and give 
memories, through experiences. The memory entails a wide universe of 
actors and requires a holistic understanding. In museums, designers should 
develop projects using the principles and practices of this profession in 
response to a contemporary consumer society. The issue of emotion and 
memory is one of the main work points of the exhibition, and the current 
design designer design museums and exhibitions that allow experiences that 
transmit emotions, because, when interacting with them, the user will 
establish associations which evoke memories. In this sense, for this article, 
we propose a reflection on what is memory and its uses, considering the 
intervention of design in their spaces and their different levels of 
performance. Our purpose is to glorify the importance of personal 
knowledge as an individual museum, considering personal knowledge 
(interior) of memory. 

 
 
 
 



	
	

Fotografia, Memória e Arte: uma reflexão em volta das fotografias de 
Alexandre D. O’Neill 
João Sequeira 
ULisboa e UÉvora 
 
Resumo 

Neste texto procuramos fazer uma pequena reflexão sobre a 
fotografia em volta das fotografias de Alexandre Delgado 
O’Neill. Aceitamos, neste texto, algumas ideias de partida, que julgamos 
serem mais ou menos consensuais; a de que a fotografia é um sistema 
artificial criado pelo homem para a captura de luz e construção de imagens. 
Esse sistema de mediação apresenta características específicas, tanto face à 
construção do referente imagético (que determina o tema), quanto face à 
escolha e selecção dos espaços e objectos que lhe servem de matéria-prima 
(que lhe determina o enquadramento) como face à escolha do momento da 
captura da imagem. Por um lado tentar entender a fotografia 
como mecanismo de mediação, isto é, como é que, mecanicamente e 
quimicamente a aparelhagem fotográfica realiza aquele novo subproduto que 
é a fotografia? Quais as transformações levadas a cabo, pela aparelhagem 
fotográfica e laboratorial, sobre o objecto espacio-temporal (que tomamos 
por real) e quais as implicações de tal sistema de redução e enfase na 
construção do referente? Por outro lado, será necessário perceber se 
os contextos socio-culturais ou históricos, podem ou não ser capazes de 
construir e comunicar-se num referente fotográficotestemunhal (Barthes, 
1980)? E finalmente, procurar entender como a fotografia nos aparece como 
algo que reenquadra, uma intenção, sobre o mundo e sobre o seu autor. 
Dando-nos a ver uma construção de sentido ou ausência daquele. A 
abordagem deste ponto inicia-se de modo fenomenológico, procurando 
encontrar esse écart esse desvio que inicia e é, a construção do sentido. 

 
Abstract 

In this paper we make a brief reflection on photographs around the 
photography of Alexander Delgado O'Neill. We accept in this text, 
some parti pris, which are more or less consensual; photography is an 
artificial system, created by man for light capture and image construction. 
This mediation system presents specific characteristics: first connected with 
the construction of imagery reference (which determines the subject); 
second, with the choice and selection of the morphology (space and forms) 
that serve as the raw material (which determines his frame); third with the 
choice of the moment of image capture. On the one hand trying to understand 
photography as a mediation mechanism, meaning how, mechanically and 



	
	

chemically photographic apparatus performs that new-product, the picture? 
what are the transformations carried out by photographic and laboratory 
equipment on the spatial-temporal object (which we take for real) and what 
are the implications of such reduction and emphasis in the construction of 
the referent? On the other hand, we must understand if the socio-cultural or 
historical contexts may or may not be able to build and communicate a 
testimonial picture (Barthes, 1980)? And finally, try to understand how the 
picture appears to us as something that reframes an intention on the world by 
its author. The approach of this point begins in a phenomenological way, 
trying to find this écart this deviation that starts the construction of meaning 
in photography. 
 
 
Iconografia do Brasil Imperial  
Génese do Museu Imperial de Petrópolis e os registros fotográficos 
João Carmona 
UFRJ 
 
Resumo 
 O presente artigo, é parte da pesquisa da Dissertação de Mestrado 
intitulada “Morfologia Urbana de Padrão Geométrico - Caso da Vila 
Imperial de Petrópolis 1846”, uma análise formal dos elementos urbanos e a 
relação com o projeto do Palácio Imperial. Em meados do século XIX, surge 
também, a fotografia no Brasil tornando-se umas das paixões de D. Pedro II, 
o então imperador. O edifício abrigou vários programas, e em meados do 
século XX, veio a tornar-se um espaço museológico referente ao Brasil 
Imperial. Recorrendo à revisão bibliográfica e pesquisa em arquivo, este 
artigo mostra um estudo iconográfico elaborado sobre o Palácio Imperial e 
seu enquadramento urbano. Fez-se a análise de desenhos, pinturas e 
fotografia. Assim, a história do Palácio Imperial de Petrópolis se revelou 
ligada à história da fotografia no Brasil. As referências principais foram os 
trabalhos de Fátima Argon e Pedro Vasquez sobretudo sobre D. Pedro II, 
Marc Ferrez e Revert Henry Klumb. 
 
Abstract 

This article is a part of the entitled Master´s Dissertation “Urban 
Morphology of Geometric Pattern – Case of the Imperial Villa of Petrópolis 
1846”, a formal analysis of urban elements with connexions to the Imperial 
Palace. In the mid-nineteenth century, photography also emerges in Brazil, 
which became one of	the emperor’s passions. The building housed several 
uses and in the mid-twentieth century, it become a museum space referring	



	
	

to Imperial Brazil. This work shows an iconographic study about the 
Imperial Palace and its urban environment, the research included 
bibliographic review and archive inquiry. Drawings, paintings and 
photography analysis were made. Thus, the history of the Imperial Palace of 
Petrópolis proved to be linked to the history of photography in Brazil. The 
main references were Fátima Argon and Pedro Vasquez work, specially 
about D. Pedro II, Marc Ferrez e Revert Henry Klumb. 

 
 

A Garagem Sul – Exposições de Arquitetura:  
surgimento e programação [2012-2014] 
Laurem Crossetti  
UPorto 
 
Resumo  
 Em 2013 o Centro Cultural de Belém (CCB), localizado em Lisboa, 
completou 20 anos de atividade e firmou-se, no decurso destas duas décadas, 
como um dos mais importantes espaços dedicado à cultura em Portugal. O 
presente trabalho, desenvolvido no âmbito do estágio acadêmico realizado 
na instituição, apresenta a galeria Garagem Sul – Exposições de Arquitetura, 
delineando um percurso historial que pontua sua criação, seus critérios de 
programação e alguns aspectos relevantes das primeiras cinco exposições 
realizadas (entre dezembro de 2012 a fevereiro de 2014). 
 
Abstract 
 In 2013 the Belém Cultural Centre (CCB), located in Lisbon, 
completed 20 years of activity and established itself as one of the most 
important cultural institutions in Portugal. This work, which was developed 
during an academic internship accomplished at CCB, presents the Garagem 
Sul Gallery, a space dedicated only to architecture and urbanism exhibitions. 
This paper outlines the history of the gallery through the lineation of the 
course of its creation, points out its programming criteria and some important 
aspects of the first five exhibitions presented there (between December 2012 
to February 2014). 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Requalificação do Palácio Presidente Vargas:  
uma proposta para o Museu Estadual de Rondônia  
Lucas Varanda e Ana Cristina Barreiros   
UNIR e UFPA 
 
Resumo 
 Este trabalho tem por objeto o estudo sobre a Requalificação do 
Edifício Palácio Presidente Vargas, sede do governo do Estado de Rondônia 
até outubro de 2015, recuperando suas características quando da sua 
construção na década de 1950 e dando um novo uso, transformando-o na 
sede do Museu Estadual de Rondônia -MERO.  
 Para tanto, é feita uma abordagem sobre o edifício e sobre os 
conceitos primordiais que nortearão a proposta, depois, apresenta-se a 
coleção do Museu Estadual de Rondônia e, em análise dos mesmos, propõe-
se uma intervenção que atinja o objetivo de dar um novo uso ao espaço de 
maneira democrática, interativa e atrativa construindo um diálogo com a 
sociedade, bem como valorizando e preservando o patrimônio cultural da 
região. 
 
Abstract 
 This work has for main object the restoration of the Palace 
Presidente Vargas building, seat of the State Government of Rondonia Until 
October 2015, recovering your features since of construction in the 1950s 
and giving the new function, transforming at the Museu Estadual de 
Rondônia -MERO. 
 Therefore had made an approach about building and about 
primordial concepts that guide the proposal, then presents himself to Museu 
Estadual de Rondônia Collection, and the same analysis, proposes if the 
intervention to achieve the objective of to new function when democratic 
way Space, interactive and attractive building a dialogue with society, as 
well as valuing and preserving the cultural heritage of the region. 
 
 
Apontamentos sobre memórias revisitadas, ou o Museu da Infância 
Maria Dulce Loução e João Pedro Cavaco 
UTL  
 
Resumo 

É a memória que define o Homem, não só enquanto individuo, 
como comunidade. Tudo o que criamos provém, por isso, não só dos 
conhecimentos que adquirimos de forma consciente, como das memórias que 



	
	

retemos de lugares que vivemos, de paisagens que observamos, das 
sensações que retemos. E é no quotidiano que o Homem ao viver, vai 
guardando experiências que o revelam.  

A fotografia fixa o quotidiano, retém partes de um todo que apenas 
se revela na memória do Homem. E por isso funciona como objecto de 
lembrança de experiencias que vivemos, mesmo quando não participantes da 
estória que a imagem revela.  Ao vermos uma fotografia de uma criança, 
mesmo que não a conheçamos, esta remete-nos a uma memória da nossa 
infância ou alguém da mesma idade que nos é próximo. 

À arquitetura, por lhe competir criar atmosferas que encenam o 
quotidiano, as memórias de lugares que vivemos tornam-se fundamentais no 
ato de projetar. Ao retratarem o quotidiano e a vida do homem em relação a 
determinado espaço, as fotografias funcionam não só como objetos de 
referencia, como de estimulo de um imaginário. É esse imaginário, revelado 
desde as imagens globais de enquadramento, aos registos de pormenores e 
detalhes de atmosferas, que permite construir o que ainda não existe e criar 
momentos de exceção no quotidiano do Homem. 
 
Abstract 

A man is defined by his memory, not only as an individual, but also 
as a community. Everything we create comes, therefore, not only from the 
knowledge we acquired consciously, as the memories we hold in the places 
where we live, in the landscapes we see, in the feelings we retain. And it’s 
from daily life that man holds experiences that reveal himself. 

Photograph retains part of our everyday life, but the big picture will 
only ever exist in someone’s memory. It works as an object to help us 
remember our experiences, even when we are not part of the story that 
picture is telling. When we look at a photo of a child, even if a complete 
stranger for us, we will remember something about us or about someone with 
that age. 

Because compete to architecture create atmospheres that staging 
daily life, memories of places we live become fundamental in the process of 
designing. To portray man’s daily life in a specific space, the photographs 
work not only as reference objects, but also stimulation of an imaginary. It’s 
this imaginary, revealing global pictures, registration of details and part of 
an atmosphere, that allows to build a place that doesn’t exist and create 
moments of exception in man’s daily life. 
 
 
 
 



	
	

Architettura, memoria e paesaggio: il Museo archeologico di Volubilis 
Mariagrazia Leonardi   
UniCT 
 
Sommario 

Il presente scritto focalizza l’attenzione sul sistema museografico 
del sito di Volubilis in Marocco, realizzato dallo Studio di architettura “Kilo 
Associati” (Linna Choi, Tarik Oualalou, Abderrahim Kassou) tra il 2004 e il 
2009  su committenza del Ministero della Cultura del Marocco, con un team 
di progettazione formato da: Luc Brochard, Cedric Druetta, Kristina 
Hellhake, Laurent Broyon, Mireille Roddier. Il museo, qui rappresentato 
nella sua veste architettonica e nel dialogo con paesaggio della memoria del 
sito archeologico, attraverso la capacità fotografica di Elio Germani, tenta di 
valorizzare l’importanza storica e simbolica di un’area inserita nella lista 
mondiale del patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1997. Nelle 
intenzioni dei progettisti la realizzazione del Museo archeologico di 
Volubilis serve a stimolare, attraverso il proprio esempio virtuoso, la 
creazione di nuove architetture pubbliche di mediazione e fruizione culturale 
all’interno del paese.  

 
Abtract 

The present work focuses on the museological system site of 
Volubilis in Morocco, designed by "Kilo Associates" Atelier (Linna Choi, 
Tarik Oualalou, Abderrahim Kassou) between 2004 and 2009 on 
commission from the Ministry of Culture of Morocco. The design team was 
formed by: Luc Brochard, Cedric Druetta, Kristina Hellhake, Laurent 
Broyon, Mireille Roddier. The museum, has been represented here in its 
architectural form and in dialogue with the archaeological landscape, 
through the photographic capabilities of Elio Germani, trying to enhance the 
historic and symbolic importance of an area included in the list of UNESCO 
World Heritage UNESCO since 1997. The intention of the designers with 
the realization of Volubilis archaeological Museum is to stimulate, through 
its own positive example, the creation of new public mediation architectures 
and cultural uses within the country. 

 
 

 
 
 
 
 



	
	

Fotografia para pesquisadores arquitetos 
Maria Isabel Villac e Ricardo Luis Silva   
Mackenzie  
 
Resumo 

O artigo apresenta uma reflexão crítica para o projeto da história e 
da arquitetura e cidade, amparado no registro fotográfico como pesquisa da 
realidade e fundamento de uma ética investigativa e projetual. Conceitua 
aspectos da finalidade da imagem fotográfica, privilegiando a percepção do 
mundo em um processo indiciário; a apropriação da vida cotidiana e da 
passagem do tempo como marcas de valorização do comum e ordinário; a 
presença corporal – etnológica – e a observação participante dos espaços 
vividos. Argumenta que a intencionalidade do olhar quando é uma 
interpretação amalgamada a uma experiência prévia, a imagem escrita com 
a luz, e com o tempo, abre campo para a pesquisa e o projeto que vão além 
do enfrentamento com as razões somente "técnicas", para aliarem-se a um 
modo de deixar o real se mostrar, aparecer.  

 
Abstract 

This paper presents a critical reflection for the project of history and 
architecture and city, supported in the photographic record as research of 
reality and foundation of an architectural design investigative ethics. It 
conceptualizes aspects of the purpose of the photographic image, favoring 
the perception of the world in an indiciary process; the appropriation of 
everyday life and the passage of time as valuing marks of the common and 
ordinary; the presence of the body - ethnological - and a participant 
observation of experienced spaces. The paper argues that the intentionality 
of the gaze, when it is an interpretation amalgamated to prior experience, the 
image writing with light, and with time, opens field for research and design 
that go beyond coping with only "technical" reasons, to ally them in a way 
to let the real show, appear. 
 
 
Potencial comunicativo visual da arquitetura  
nos museus de arte contemporânea 
Maria Vitoria Capote   
UFSC 
 
Resumo 

Propõem-se nesse artigo uma reflexão aos processos de 
comunicação que ocorrem no museu, e a potencialidade de processos não tão 



	
	

discutidos nos museus. Aproveitando-se da interdisciplinaridade da 
museologia, busca-se um diálogo em diferentes áreas que estão ligadas, mas 
nem sempre dialogam. O foco da pesquisa consiste na relação entre o museu 
(prédio) com o seu acervo/proposta de museu, através do diálogo e a 
problematização dessa relação, na tentativa de mostrar o potencial da 
arquitetura como agente comunicativo visual, falando sobre a perspectiva de 
três museus da mesma tipologia, mas com prédios de arquiteturas e propostas 
diferentes, que se complementam. 

 
Abstract 

This article proposes a reflection of the communication processes 
that happens in the museums, and the potentials of this processes. Taking 
advantage of the interdisciplinary of museology, through a dialogue in 
different areas that are connected, but not always dialoguing. The focus of 
this research is the relationship between the museums (building) with its 
object. Proposing a dialogue and questioning of the relationship with the 
objective (in exhibition) to show the potential of architecture as visual 
communication agent, talking about the prospect of three museums of the 
same type (Museum of Contemporary Art), but with buildings of different 
architectures and proposals that complement each other. 
 
 
A exposição que delineou uma trama  
"Identidades: Variáveis Convergentes" 
Marzia Bruno   
FLUP 
 
Resumo  

Sete artistas contemporâneos participaram na exposição 
“Identidades: Variáveis Convergentes” e fecharam, na Casa-Museu Abel 
Salazar, a última de três experiências que nortearam o projeto “Conceito 
Itinerante”. Colocou, como questão central, interpretações à volta da 
Identidade. Na senda da mudança de noções e configurações, e entre o 
conceptual e a instalação, os artistas e a linguagem curatorial desafiaram 
padrões através da criação de diálogos com o espaço físico e o espólio, 
conseguindo solver demarcações e regiões estancadas da arte e criar pontes 
de aproximação à Casa-Museu e ao legado deixado. No que tange às demais 
dimensões da investigação—internacionalização da arte contemporânea; 
preservação, valorização e divulgação; e a salvaguarda da memória—os 
resultados motivam sérias reflexões à volta da perceção da exposição, 
comportamentos e expetativas, e inferir parâmetros particulares para a 



	
	

utilização racional do exigente espaço arquitetónico, a difusão da exposição 
e a concretização de objetivos ambiciosos perante um orçamento limitado. 
 
Abstract 

Seven contemporary artists took part in the exhibition "Identities: 
Converging variables" and ended in the House Museum Abel Salazar the last 
of three experiences that guided the project "An Itinerant Concept". It placed, 
as a central issue, interpretations around identity. Along the path of changing 
notions and configurations, working between the conceptual and the 
installation, the artists and the curatorial language challenged standards by 
creating dialogues with the physical space and the collection, managing to 
dissolve demarcations and stagnant regions of the art and closing the gaps to 
the house museum and to its collection. With respect to other dimensions of 
the research—internationalization of contemporary art; preservation, 
development and promotion; and the safeguarding of memory—the results 
motivate serious reflection around the exhibition perception, behavior and 
expectations, and infer particular parameters for the rational use of the 
demanding architectural space, the dissemination of the exhibition and the 
implementation of ambitious goals with a limited budget. 

 
 

Revelações num reflexo: 
Eduardo Gageiro e a representação da memória. 
Miguel Baptista-Bastos 
ULisboa 
 
Resumo 

Este trabalho, centra-se na indissociabilidade das memórias do 
autor em relação à sua obra; neste caso trata-se de uma referência 
internacional da foto-reportagem: Eduardo Gageiro. 

A expressão mais intensificada do momento está sempre patente 
naquilo que fotografa, mesmo quando essa imagem esteja nos antípodas do 
seu ser. Memória e fotografia fazem parte de um encontro ético, onde o 
repórter fotográfico eleva a sua profissão a um estado de arte. O segundo 
contido nas horas, imobilizado numa imagem que capte a atenção de quem 
observa e permita narrar o acontecimento num segundo eterno, torna-se num 
imperativo. Propõe-se investigar a sua obra através dos seguintes conteúdos: 
Documentação, imagens e conversas do autor com Eduardo Gageiro. 
 
 
 



	
	

Abstract 
This work focuses on the inseparability of the author's memories, in 

relation to his work; in this case it is an international reference of photo-
journalism: Eduardo Gageiro. 

The intensified expression of the moment, is always patent on his 
photos, even when the image is in the antipodes of his being. Memory and 
photography are part of an ethical meeting, where the photojournalist raises 
his profession onto a state of the art. The second contained in the hours, fixed 
in an image that captures the attention of the beholder and allow to narrate 
the event into a eternal second, it becomes an imperative. It is proposed to 
investigate their work through the following contents: Documentation, 
images and author's conversations with Eduardo Gageiro. 
 
 
Museus de Arte Sacra no Brasil,  
a questão da arquitetura, da arte, da identidade,  
da memória e da fotografia  
Paula Elizabeth Barrantes  
Unicamp 
 
Resumo 

Os museus de arte sacra no Brasil, preponderantemente, aliam a 
questão da memória, da arte e da religiosidade em uma complexa 
interdisciplinaridade que envolve questões teológicas, científicas e artísticas 
no desenvolvimento de seus espaços expositivos. A arquitetura fará, assim, 
parte do rito que não expõe meramente uma arte para ser apreciada, mas 
também para ser sentida e explorada em sua didática. Em reforço à memória 
e à identidade, a fotografia atua como arte, como fonte documental e como 
elemento funcional, exercendo ação sobre o espaço arquitetônico e sendo por 
ele influenciada. Este artigo procura explorar a relação arquitetura, memória 
e arte pela perspectiva da fotografia nos museus de arte sacra, sob a ótica 
histórica da formação destes museus, tomando como exemplo de estudo o 
Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Campinas, seu acervo e sua 
concepção atual. 
 
Abstract 

The art sacred museums in Brazil, predominantly, combine the 
memory question, the art and the religiosity in a complex interdisciplinarity 
that involves theological, scientific and artistic questions on the development 
of their expository spaces. The architecture will be, thereby, part of the rite 
that does not expose simply an art to be appreciated, but also to be felt and 



	
	

explored on its didactic. In reinforcement of memory and identity, 
photography acts as art, documental source and functional element, acting 
on the architectural space and being influenced by it. This article seeks to 
explore the architecture, memory and art over the prospect of the 
photography in the art sacred museums, using the historic perspective of the 
foundation of these museums, the base of study is the Museum  
Arquidiocesano of Sacred Art of Campinas, its collection and structure. 

 
 

Terceira Nota Prévia Sobre o Museu: A Imagem e o Idêntico 
Pedro Janeiro 
ULisboa 
 
Resumo 

Wittgenstein diz que “A imagem é um modelo da realidade”; 
Barthes diz que “A imagem […] é um nada de objecto”; Wittgenstein diz, 
também, que “Na imagem tem que haver algo de idêntico ao que é 
representado picturalmente para uma poder de todo ser a imagem de outro”.  
Mas, será, de facto, assim, como eles a dizem? 
 
Abstract 

Wittgenstein says that "Image is a model of reality"; Barthes says 
"Image [...] is a nothing of its object"; Wittgenstein also says that "In the 
image has to be something similar to what it represents in order that the first 
becomes the image of the second."  
But, it is indeed as they say? 
 
 
O Espírito do Lugar na Mouraria: Experiencia de museologia nómada 
Pedro Leite e Judite Primo  
ULHT 
 
Resumo  

Este artigo aborda a problemática da Poética do Espaço no contexto 
da Declaração da UNESCO sobre Museu, Colecções e sua Diversidade 
Cultural e Função Social, analisando as suas oportunidades para a criação da 
Inovação social em processos de museologia social em espaço urbanos. 
Usamos o Bairro da Mouraria, em Lisboa, como Estudo de Caso. 
Trata-se dum programa experimental do programa de Doutoramento da 
Universidade Lusófona de Lisboa, aplicado ao espaço urbano, que procura 
refletir sobre o modo como a intervenção museal se pode concretizar como 



	
	

ação de cidadania na cidade. Partindo do reconhecimento de necessidade de 
se testarem mecanismos de intervenção da museologia social em espaços 
urbanos de elevada concentração e dinâmica, a proposta procura entender de 
que forma se podem criar condições de aproximação á comunidade para a 
envolver em processos museológicos participativos. 

O trabalho efectuado usou a experiencia da viagem como 
reconhecimento de relevâncias para a construção de processos patrimoniais. 
O projecto encontra-se em processo e os seus resultados são provisórios. A 
intervenção com a comunidade é um processo lento que exige a criação de 
laços de confiança e a permanência ao longo de um tempo mais ou menos 
longo, que permite não só a criação das ligações de implicação, mas também 
para que através do diálogo possa emergir um processo de inventariação 
participada dos de materiais relevantes para a criação de processos museais 
inovadores. 
 
 
Museus laboratórios:  
exposição, arquitetura e entorno como objetos  
de democratização do ensino 
Raissa Gameleira 
UnP 
 
Resumo 

O presente artigo, intitulado, Museus laboratórios: Sua exposição, 
arquitetura e entorno como objetos de democratização do ensino, discorre 
sobre a arquitetura de museus contemporâneos, os quais buscam atingir 
efetivamente as áreas da educação, em paralelo com o objetivo de possibilitar 
áreas expositivas flexíveis e funcionais em seu projeto. Sua base filosófica 
consiste nas reuniões dos congressos internacionais de arquitetura moderna, 
na qual eram discutidas as novas funções museológicos e a influência das 
medidas arquitetônicas nas exposições. As análises dos arquitetos, Lina Bo 
Bardi, Pietro Bardi e Le Corbusier tiveram efetiva relevância na participação 
dos congressos, com o Museu de Arte de São Paulo em suas referências de 
modelo brasileiro à ser seguido. Sendo sua própria arquitetura um objeto à 
ser contemplado, em seu ambiente inserido, fora tomado como referência 
renomados museus contemporâneos, como O MASP e o Museu de Arte 
Moderna do Rio, através de visitas in-loco. 

 
Abstract 

This article, entitled, Museums laboratories: His exhibition, 
architecture and surroundings as teaching democratization objects, discusses 



	
	

the architecture of contemporary museums, which seek to effectively reach 
the areas of education, in parallel with the objective of enabling flexible 
exhibition areas and functional in its design. Its philosophical base consists 
of meetings of international congresses of modern architecture, in which the 
new museum functions and influence of architectural exhibitions measures 
were discussed. Analyses of architects, Lina Bo Bardi, Pietro Bardi and Le 
Corbusier had relevance effective participation of the Congress, with the São 
Paulo Art Museum in its references to Brazilian model to be followed. Being 
its own architecture an object to be contemplated in its inserted environment, 
it was taken as a reference renowned contemporary museums such as the 
MASP and the Modern Art Museum of Rio, through on-site visits. 

 
 
A Fotografia: documento e comunicação  
Rui Barreiros     
ULisboa 
 
Resumo 

A fotografia tem sido desde a sua descoberta um material de 
trabalho documental e produtivo  de inestimável valor. Cruzando diversas 
interpretações e áreas artísticas, a fotografia autonomiza-se como factor de 
criação e dialoga com a construção do espaço. Assim, para além da 
multiplicidade de manifestações artísticas desde a Bauhaus, Dádá até à 
atualidade, a imagem tomou conta do mundo de referências quotidiano. O 
cinema foi outra etapa da produção de imagens e hoje a interatividade agiliza 
as informações. Mas a vertente documental é essencial e regista os “arquivos 
da memória” para testemunhos de épocas, modos de fazer, estar e os 
comportamentos unindo a arte e a vida. Ao suspender o tempo nos registos, 
cria uma nova maneira de ver, de produzir e de se articular com a arquitetura 
e as artes. As metodologias científicas não prescindem desta ferramenta de 
trabalho e os museus socorrem-se da fotografia para ampliar a comunicação. 
 
Abstract 

Since its discovery, photography has been an invaluable 
documentary and productive work tool. Crossing different interpretations 
and artistic fields, it stands out as a creation factor and dialogues with the 
construction of the space. Moreover the multiple artistic expressions from 
the Bauhaus, Dada, up to the present day, image took over the everyday life 
references. Film was another step in the production of images and, today, 
interactivity streamlines information. Also, the documentary aspect is 
essential and records the "memory files" to witness times, ways of doing, 



	
	

ways of being and behaviour uniting art and life. By suspending time within 
the records, it creates a new way to see, to produce and to collaborate with 
architecture and arts. Scientific methodologies use this tool and museums 
recur to photos to enlarge communication. 

 
 

Arquitetura da Experiência - As novas galerias de Inhotim 
Silverio Saad 
Mackenzie  
 
Resumo 

Quando falamos de exposição de arte contemporânea hoje, a 
relação entre arquitetura e espaço expositivo se torna evidente. Sabemos 
que é impossível dissociar a experiência da fruição da obra de arte do 
lugar onde esta inserida. Seja num museu, numa galeria ou mesmo no 
espaço aberto da cidade. Para entender melhor essas novas relações entre 
arte e arquitetura, analisamos as cinco novas galerias de arte 
contemporânea construídas em Inhotim, um museu aberto ao ar livre em 
Brumadinho-MG. As novas estratégias projetuais adotadas refletem um 
entendimento novo da experiência sensorial da arte. Questões atuais que 
transformam o espaço expositivo da arte contemporânea num mapa 
sensorial da cultura atual. 
 
Abstract 

When we talk about contemporary art exhibition today, the 
relationship between architecture and exhibition space becomes evident. We 
know it is impossible to dissociate the experience of enjoyment of the 
artwork of the place where it operates. Is a museum, a gallery or even in the 
open space of the city. To better understand the new relationships we turn to 
the 05 new galleries built in Inhotim, an open-air museum in Brumadinho-
MG. The new adopted projective strategies reflect a new understanding of 
the sensory experience of art. Current issues that transform the exhibition 
space of contemporary art in a sensory map of the current culture. 

 
 

 
 
 

 
 
 



	
	

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio	de	Janeiro	
16	a	18	de	novembro	
Museu	Histórico	Nacional	
	
	
	
	
	
 



	
	

P.M. Bardi e a fotografia como estratégia de formação no museu 
Adriano Canas  
UFU  
 
Resumo 

A fotografia ocupou papel central na proposta de museu que Pietro 
Maria Bardi desenvolveu no MASP para a divulgação da arte e da 
arquitetura. Bardi dedicou à fotografia diversas exposições, textos e 
publicações, identificando sua importância como linguagem e instrumento 
para a renovação dos museus do período. Este trabalho pretende apresentar 
as ideias de P. M. Bardi sobre a fotografia e o papel que confere a esta no 
museu, seja através de seu emprego na museografia, seja na difusão da arte 
e formação de artistas. Também pretende apresentar a contribuição dos 
fotógrafos que colaboraram com as ações do MASP, tais como Peter Scheier, 
Geraldo de Barros e do próprio Bardi, no registro das ações do museu, da 
imagem da cidade e na construção de uma visualidade moderna.  
 
Abstract 

Photography took center stage at the museum proposal that Pietro 
Maria Bardi developed at MASP for the dissemination of the Arts and 
Architecture. Bardi dedicated to photography a series of exhibitions, texts 
and publications, pointing out its importance as language and instrument to 
revamp museums of the period. This article aims to present P. M. Bardi ideas 
about photography and the role that it conveys at the museum, whereas in its 
application in museography or in the widespread of the arts and artists’ 
formation. Also presents the photographers that contributed to the activities 
at MASP, such as Peter Scheier, Geraldo de Barros and Bardi himself, at the 
recording of the museum activities, the city image and the construction of a 
modern visuality. 
 
 
O cotidiano do Museu Histórico Nacional  
pelas lentes de Eduardo de Los Rios 
Aline Montenegro Magalhães 
MHN 
 
Resumo 

Eduardo de Los Rios foi o fotógrafo responsável pelo Gabinete de 
Fotografia do Museu Histórico Nacional durante 20 anos. Grande parte dos 
registros que ilustram as publicações institucionais produzidas entre as 
décadas de 1940 e 1960, como os Anais e o Guia dos visitantes, foi oriunda 



	
	

de suas lentes. O objetivo do artigo é analisar essa produção fotográfica 
procurando compreender a imagem institucional que se constituiu a partir 
dela, além de identificar a trajetória do fotógrafo no MHN, visualizando seu 
ofício na fronteira entre a arte e a documentação. 
 
 
La imagen publicada 
Las revistas de arquitectura españolas como archivo fotográfico  
(1950-1970)  
Ana Esteban 
UPM 
 
Resumen 

La fotografía de arquitectura es una de las maneras más eficaces de 
representar la realidad. Es una herramienta óptima de comunicación gráfica 
y puede llegar a adquirir un papel primordial en la definición y difusión de 
una determinada arquitectura. De un tiempo a esta parte, la fotografía ha 
adquirido un protagonismo indiscutible en numerosas investigaciones que se 
dedican a la puesta en valor de archivos fotográficos de gran calidad.  

Este trabajo pretende reflexionar sobre la importancia que tienen 
hoy las revistas de arquitectura para la localización de determinados trabajos 
fotográficos y sobre la importancia que tuvieron en su momento como 
escaparate y muestra de la arquitectura más avanzada. Particularmente se 
dedica a las publicaciones españolas de las décadas de 1950 y 1960, un 
momento en que los contactos y viajes resultaban relativamente escasos 
todavía, y en el que las fotografías publicadas en los medios permitieron que 
los arquitectos españoles mostraran sus avances dentro y fuera de las 
fronteras del país.  

 
Abstract 

Architectural photography is one of the most effective ways of 
representing reality. It is an optimal tool for graphic communication and may 
acquire a leading role in the definition and dissemination of a particular 
architecture. For a while now, photography has become an indisputable role 
in numerous researches dedicated to the enhancement of photographic 
archives. 
This paper aims to reflect on the importance of architecture journals to locate 
certain photographic works and the importance they had at the time as 
showcase and exhibition of the most progressive architecture. Specifically, 
it is dedicated to the Spanish periodicals of the 1950s and 1960s, a time when 
contacts and travel were relatively scarce still, and in which the photographs 



	
	

published in the media allowed the Spanish architects show their progress 
inside and outside the country's borders. 

 
 

Um fotógrafo do patrimônio: Erich Hess 
Analucia Thompson e Bettina Grieco 
Iphan 
 
Resumo 

Abordamos neste artigo a relação entre fotografia e a política 
pública brasileira voltada à preservação do patrimônio cultural. Partimos do 
pressuposto de que o acervo fotográfico existente no Arquivo Central do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Rio de 
Janeiro se constitui em uma rica narrativa da visão institucional sobre a 
proteção de conjuntos urbanos, relativa às décadas de 1930 e 1940; ou seja, 
ao início dos trabalhos de preservação até a publicação de normas específicas 
para a produção de fotografias. Analisamos a obra do fotógrafo alemão Erich 
Hess, responsável pela maior quantidade de fotos produzidas na época para 
a instituição e que, mesmo seguindo as orientações dos técnicos do 
patrimônio, retratou, nas fotos encomendadas, o cotidiano urbano. 
 
Abstract 

We address in this article the connection between photography and 
the Brazilian public policy for the preservation of cultural heritage. We 
assume that the existing photographic collection in the Central Archives of 
the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) in Rio de 
Janeiro constitutes a rich narrative of the institutional view on the protection 
of urban ensemble on the 1930s and 1940s; i.e. from the beginning of the 
preservation work to the publication of specific rules for the production of 
photographs. We analyze the work of German photographer Erich Hess, 
responsible for the largest amount of pictures produced at that time for the 
institute, and who represented in the requested photos the urban daily life, 
even following the guidelines of the technicians. 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Conservação Preventiva e Corretiva na Criação de Uma Exposição: 
Visões da Luz / Museu de Astronomia e Ciências Afins 
Beatriz Beltrão, Antonio Carlos Martins e Ivo Antonio Almico  
UFRJ e MAST 
 
Resumo  

Neste artigo, discutiremos sobre a introdução de exposições em 
patrimônios culturais. O objeto será a exposição “Visões da Luz” inserida no 
Edifício-Sede do Museu de Astronomia e Ciências Afins que é tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). O objetivo principal do trabalho 
será analisar o processo de criação da exposição, desde a intervenção 
curativa até a montagem da exposição. Nesse contexto, pretende-se verificar 
a construção de conceitos que permitam a tanto a preservação do patrimônio, 
quanto o reconhecimento pelo público-alvo. Os métodos e meios utilizados 
incluem análises sobre: os estudos científicos; os conceitos de conservação 
preventiva; as intervenções e conservações realizadas e o projeto expositivo. 
E como resultado, pretendemos avaliar se a exposição valoriza a preservação 
do bem imóvel, além de introduzir conhecimento aos visitantes. 
 
Abstract 

In this article we will discuss about the introduction of exhibitions 
in cultural patrimony. The object will be the exhibition "Visões da Luz" 
inserted in the Edifício-Sede of the Museu de Astronomia e Ciências Afins, 
which is preserved by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) and the Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). 
The principal objective of this work is to analyze the process of creating the 
exhibition, from curative intervention to people recognition. In this context, 
we intend to verify the construction of concepts that allow both the 
preservation of patrimony, and the recognition by the target audience. The 
methods and means used include analyzes of: scientific studies; the 
preventive conservation concepts; interventions and conservations carried 
out and the exhibition project. And as a result, we intend to evaluate if the 
exposure value the preservation of the patrimony, as well as introducing 
knowledge to the visitors. 
 
 
 
 
 
 



	
	

A imagem fotográfica:  
ferramenta para a preservação de bens culturais escultóricos 
Benvinda Ribeiro  
UFRJ 
 
Resumo 
O presente artigo trata de metodologias de preservação de bem cultural 
escultórico configurado pela matéria, suporte de representação da forma e 
complementos de obras de escultura. A obra de escultura preservada é a 
moldagem em gesso “Vênus Anadiomene” pertencente ao Museu D. João 
VI da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, que se apresentava com 
aspecto estético e formal totalmente comprometido. As ações de conservação 
e restauração para a integridade física e estética da obra tiveram como 
ferramenta a imagem fotográfica. Para tanto, houve a apropriação da imagem 
(fotografia) como documento, no sentido de trazer para o presente, o passado 
que contém aspectos físicos e artísticos da obra, revelado visualmente pela 
imagem fotográfica.  
 
Abstract 
This article deals with methods of preservation of cultural heritage sculpture 
configured by matter, representation support of formand sculpture works 
complements. The sculpture is preserved molding plaster "Venus 
Anadyomene" belonging to the Museum João VI of the Fine Arts School in 
Rio de Janeiro, which appeared with fully committed visual aspect. The 
conservation and restoration actions for the physical integrity and aesthetic 
soft he work had the tool the photographic image. Therefore, there was the 
image of appropriation as a document, to bring to the present, the past that 
contains physical and artistic aspects of the work revealed by the 
photographic image. 
 
 
De Hypolito Lavenue aos zangões-fotógrafos:  
formação e banalização da imagem de Ouro Preto, Minas Gerais 
Bruno Tropia   
UFRJ 
 
Resumo 
Através da fotografia pode-se dialogar comparativamente as imagens de 
cidades construídas sobre Ouro Preto e, consequentemente, seu patrimônio 
arquitetônico, urbano e cultural ao logo de mais de 170 anos – perpassando 
a cidade-imperial, ainda no século 19; os títulos de reconhecimento e 



	
	

oficialização da urbe monumento, no século 20 e, finalmente, a vila 
intercionalizada por meio de reprisados e replicados ângulos que reiventam 
a cidade alegórica, cenário ou fetiche – mapeada e impressa à exaustão, mas 
ainda assim, frágil. 
 
Abstract 
Through photography, can be comparatively dialogue built the cities of 
images of Ouro Preto and hence its architectural heritage, urban and cultural 
to just more than 170 years - traversing the city-imperial, even in the 19th 
century; the recognition of diplomas and official of the metropolis 
monument, in the 20th century and finally the village intercionalizada 
through reprized and replicated angles reiventam the allegorical city, scenery 
or fetish – mapped and printed to exhaustion, but still fragile. 
 
 
Certificações ambientais em museus:  
estudo de caso do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) 
Camilla Manzano Costa e Paula de Castro Brasil  
UNESA e UNILASALLE 
 
Resumo 

 O Museu de Arte do Rio (MAR), inaugurado em 2013, foi o 
primeiro empreendimento inaugurado na revitalização portuária do Rio de 
Janeiro e o museu pioneiro da América Latina a conquistar o selo Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) no Brasil. Para melhor 
compreensão dos benefícios de certificações ambientais na produção de 
edificações sustentáveis, foi feito o estudo de caso do MAR por meio de uma 
avaliação Walkthrough destacando as estratégias adotadas no projeto. A 
edificação alcançou 57 pontos nos pré-requisitos LEED New Construction – 
NC, conquistando a categoria LEED Silver. As certificações para museus 
demonstram a elevação do padrão técnico do mercado brasileiro voltado para 
a construção sustentável. A partir da análise foi possível constatar a efetiva 
contribuição da certificação para o processo de projeto. Entretanto, é 
importante ressaltar que a adoção de certificações ambientais não é pré-
requisito para a produção de edificações sustentáveis. 
 
Abstract 

The Rio Art Museum (MAR), opened in 2013, was the first 
facility opened in the port revitalization of Rio de Janeiro and the pioneer 
museum in Latin America to achieve Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) label in Brazil. For better understanding of 



	
	

the benefits of environmental certifications in the production of sustainable 
buildings, the SEA case study was done by a Walkthrough evaluation 
highlighting the strategies adopted in the project. The building reached 57 
points in the prerequisites LEED New Construction - NC, winning LEED 
Silver category. Certifications for museums demonstrate the high technical 
standard of the Brazilian market focused on sustainable construction. From 
the analysis we determined the effective contribution of the certification to 
the design process. However, it is important to note that the adoption of 
environmental certification is not a prerequisite for the production of 
sustainable buildings. 
 
 
Rascunho de sonhos e Memória: a utopia do Cubo Branco  
Carmen Paiva  
UFPB 
 
Resumo 

Este artigo pretende tecer algumas reflexões sobre a questão da 
memória e da percepção no constructo expositivo do “cubo branco”. 
Relacionando-o à implementação e à difusão dos mecanismos fotográficos, 
o texto acompanha a transformação da relação entre o espectador e a obra de 
arte. Nesse sentido, busca compreender como a condição de fetiche da obra 
de arte e da linguagem teriam colaborado para essa secularização da 
experiência estética, levando em conta ainda a criação de dois outros 
mecanismos projetivos – a câmera escura e a perspectiva artificialis. A partir 
da confrontação espacial mas também metafórica com Babel (2001) de Cildo 
Meireles (1948), o exame incide sobre a passagem da qualidade de 
experiência condensada, vivida pelo espectador no espaço idealizado do 
cubo branco, à sua vivência de desagregação e diáspora nas cidades, que, 
contraditoriamente, podem renovar a inscrição da memória no mundo 
contemporâneo.  
 
Resumé 

Cet article veut réfléchir sur laquestion de la mémoire et de la 
perception dans la construction expositive du « cube blanc ». En la mettant 
en rapport avec la mise en place et la diffusion des mécanismes 
photographiques, le texte analyse la relation entre le spectateur et l’œuvre 
d’art. Il cherche par là à comprendre comment la condition de fétiche de 
l’œuvre d’art et du langage aurait favorisé cette sécularisation de 
l’expérience esthétique en tenant compte encore de la création de deux autres 
mécanismes projectifs – la chambre noire et la perspective artificialis. En 



	
	

partant de la confrontation spatiale mais aussi métaphorique avec Babel 
(2001) de Cildo Meireles (1948), l’examen traite du passage de la qualité 
d’expérience condensée vécue par le spectateur dans l’espace idéalisé du 
cube blanc à l’expérience de désagrégation et de diaspora dans les villes, qui 
peuvent, de façon contradictoire, renouveler l’inscription de la mémoire dans 
le monde contemporain. 
 
 
A documentação fotográfica do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional: o trabalho de  Germano Graeser em São Paulo  
Cecilia Rodrigues  
Mackenzie 
 
Resumo 

Nos seus primeiros 30 anos de funcionamento, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, contou com a 
colaboração de fotógrafos profissionais e amadores, que produziram extensa 
documentação. A fotografia faz parte dos métodos e procedimentos de 
trabalho inerentes à preservação do patrimônio cultural desde a origem, 
tendo se tornado para o IPHAN um instrumento fundamental para os 
inventários de conhecimento, para diagnósticos sobre estado de conservação 
dos bens móveis e imóveis, para documentar obras de restauro, e para 
alimentar e fundamentar a instrução dos processos de tombamento. Os 
fotógrafos contratados desde a criação do IPHAN vinham de diferentes 
experiências profissionais, e aos poucos foi se estabelecendo um padrão para 
a documentação que passou a direcionar as fotografias em relação a 
enquadramentos e detalhes, em relação à luz e aos ângulos que se deveria 
privilegiar, buscando ainda, sempre que possível, a contextualização dos 
bens na paisagem e na história. Entre tantos colaboradores do IPHAN, Lucio 
Costa citava especialmente os fotógrafos: Vosylius, Pinheiro, Benício Dias, 
Marcel Gautherot, Pierre Verger, Erich Hess, e em São Paulo Herman Hugo 
Graeser (1898 – 1966), o Germano. Fotógrafo de estúdio, Germano foi 
orientado, ou “formado”, por Mario de Andrade e Luís Saia, ouvindo Lucio 
Costa e a área Central do IPHAN, tendo participado com seus registros da 
elaboração do Primeiro Relatório da 6ª Região do SPHAN, de 1937, que 
indicava os bens de São Paulo de interesse para tombamento.  Considerando 
que os registros fotográficos fizeram parte de um processo de produção de 
conhecimento que caracterizou o trabalho do IPHAN nos seus primeiros 30 
anos de funcionamento, interessa aqui, através da obra de Germano para a 
representação regional do IPHAN com sede em São Paulo, aprofundar a 
discussão sobre as características dessa  documentação fotográfica, mais 



	
	

especialmente da documentação das obras restauradas em São Paulo nos 
anos 1940, aceitando a provocação  do arquiteto Vilanova Artigas que -  sob 
o impacto de uma exposição de fotografias de Germano sobre os 
monumentos tombados pelo IPHAN em São Paulo recém restaurados sob  
orientação de Luís Saia – observa  que  os volumes vigorosos, despojados e 
imaculadamente brancos  dos monumentos  restaurados se aprestavam como 
veemente afirmação dos cânones da Arquitetura Moderna, pressupondo que 
seus restauradores desenvolveram um quase manifesto dos princípios que 
lhes eram verdadeiros. Nas suas fotografias que fizeram parte dessa 
exposição montada para o Arquimemória 1, Germano ousa ir além da 
documentação técnica, buscando o “jogo magnifico de volumes sob a luz”, 
colaborando assim para consolidar os vínculos da Arquitetura Moderna com 
a Arquitetura Colonial, sempre presente nas reflexões, nos projetos e nas 
escolhas dos arquitetos responsáveis pelo IPHAN no período. 
 
 
Um olhar caleidoscópico sobre a cidade: o fotógrafo como bricoleur 
Claudia Elias      
UFRJ 
 
Resumo 

Neste artigo o fotógrafo é pensado como um bricoleur, instaurador 
de labirintos e produtor de um mapa de paisagens íntimas, que só tomarão 
forma por meio de um olhar caleidoscópico. É através da poética dos 
fotógrafos William Eggleston e Luigi Ghirri, escolhidos por personificarem 
a figura conceitual do fotógrafo bricoleur e por realizarem seus projetos em 
meio ao espaço urbano, que propomos pensar e aprofundar estes 
questionamentos.  

 
Abstract 

In this article the photographer is thought of as a bricoleur, 
establisher mazes and producing a map of intimate landscapes that only take 
shape through a kaleidoscopic gaze. It is through the poetics of 
photographers William Eggleston and Luigi Ghirri, chosen by personify the 
conceptual figure of the bricoleur photographer and for developing their 
projects in the midst of urban space, that we propose thinking and deepen 
these questions. 
 
 
 
 



	
	

Museu: orgulho e propaganda 
Gisela Mello  
UFF 
 
Resumo  

Esse artigo discute o papel da fotografia como cultura de 
propaganda e o sentimento de orgulho despertado nos moradores de Niterói 
quando viram sua cidade figurar em guias, revistas e livros através de 
imagens do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói), RJ, 
com projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer. Menciona a importância de 
se ter um acervo de arte importante configurando dentro de um museu desse 
porte. Mostra como uma imagem-ícone se torna parte indelével de uma 
sociedade e como ajudou no desenvolvimento e renovação urbana do 
município. 
 
Abstract 

This article discusses the role of photography as a culture of 
propaganda and the sense of pride aroused the Niterói's residents when they 
saw their city appear in guides, magazines and books through images of the 
Niterói Contemporary Art Museum (MAC-Niterói), RJ, with architectural 
project of Oscar Niemeyer. It mentions the importance of having an 
important art collection setting inside a museum of this magnitude. It shows 
how an image-icon becomes indelible part of a society and how it has helped 
in the development and urban renewal of the city. 
 
 
A fotografia como instrumento fundamental no diagnóstico de 
conservação e danos do patrimônio material:  
Análises comparativas e desenvolvimento de uma metodologia para os 
painéis de azulejos no Claustro do Convento de São Francisco em 
Salvador, Bahia. 
Griselda Klüppel   
UFBA 
 
Resumo 

O diagnóstico de conservação em um bem material pressupõe 
diferentes métodos e processos de abordagem, entretanto a fotografia é um 
instrumento fundamental para sua compreensão e análise. Para demonstrar 
as diversas maneiras e diferentes aspectos em que foram utilizadas as 
fotografias, utilizaremos como exemplo os trabalhos desenvolvidos no 
diagnóstico preliminar de conservação e danos do claustro do Convento de 



	
	

São Francisco, em Salvador na Bahia. Também apresentamos a metodologia 
e trabalhos desenvolvidos para mapeamento e identificação do estado de 
conservação e diagnóstico de danos dos painéis de azulejos do claustro do 
Convento, cujo produto final do trabalho são pranchas no formato A3, 
contendo a identificação de cada peça, sendo quantificados e qualificados o 
estado de conservação de todos os azulejos.  
 
Abstract 

The assessment of conservation in a material goods requires 
different methods and approach procedures, however photography is an 
essential tool for understanding and analysis. To demonstrate the many 
different ways and different aspects where the photographs were used, we 
will use as an example the work carried out in the preliminary diagnosis of 
conservation and damage in the cloister of the Convent of San Francisco, in 
Salvador, Bahia. We also present the methodology and projects developed 
for the mapping and identification of the conservation status and diagnosis 
of damaged in the tile panels of the cloister of the convent. The final products 
of the work are plans in A3 format, allowing the identification of each piece, 
containing quantified and qualified the information of the conservation status 
of all tiles.  
 
 
Registros fotográficos do hospício de jerusalém: investigação sobre o 
patrimônio arquitetônico do santo sepulcro no rio de janeiro 
Guilherme Figueiredo  
UFF 
 
Resumo 

O texto apresenta a metodologia utilizada para a pesquisa histórica 
sobre os remanescentes arquitetônicos do Hospício de Jerusalém, fundado 
no Rio de Janeiro no século 18, cujos vestígios materiais mantiveram-se 
erguidos no sopé do morro de Santo Antônio até as primeiras décadas do 
século 21. Tais artefatos desapareceram da paisagem carioca para dar lugar 
a um colossal empreendimento imobiliário, cuja imensidade surgiu em 
função da demolição de importante conjunto eclético que se estendia desde 
a rua das Marrecas até a rua Evaristo da Veiga, endereço do principal imóvel 
dos esmoleres do Santo Sepulcro. Imagens aéreas e ao nível da rua, de 
diversas épocas, bem como iconografia anterior à era das câmeras 
fotográficas foram utilizadas no trabalho como as principais ferramentas de 
investigação que configuraram parte substancial da documentação exigida 



	
	

pelas autoridades responsáveis pela salvaguarda do patrimônio cultural, com 
objetivo de mitigar as demolições então autorizadas. 
 
 
Arquitetura e Expografia Modernistas:  
o caso do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
Ilka Moura e Mauricio Candido  
UFRJ e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 
 
Resumo 

Este artigo visa analisar a relação entre a arquitetura e expografia 
modernistas. Estudaremos aqui o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
e sua arquitetura modernista assim como o sistema expositivo criado pelo 
designer Karl Heinz Bergmiller no fim da década de 1960 para o MAM Rio 
e os desdobramentos desse projeto. Esse trabalho se propõe a criar um novo 
padrão de leitura das exposições, dividindo-o em quatro momentos - projeto 
original de 1967, projeto pós-incêndio de 1979, projeto de 2002 e projetos 
vigentes no primeiro semestre de 2016. Em cada momento estuda-se o 
sistema expositivo e a relação entre ele e o espaço para o qual foi planejado. 
O objetivo principal desse trabalho é levantar os projetos desses sistemas 
expositivos, identificando suas propostas e características principais, 
iniciando um mapeamento dessa produção expográfica que foi criada 
especificamente para um museu modernista, tanto na proposta como na 
interação com a arquitetura.  
 
Abstract  

The aim of this article is to analyze the relation between Modernist 
architecture and exhibit design. The object of this study is the Museum of 
Modern Art of Rio de Janeiro (MAM Rio) and its modernist architecture, as 
well as the setting created by designer Karl Heinz Bergmiller in the end of 
the 1960s for the museum and the deployment of this project. This work 
proposes the creation of a new reading pattern for the exhibitions, dividing 
it in four different moments — the original 1967 project, the project after the 
fire from 1979, the 2002 project and the projects from the first semester of 
2016. On each moment the setting and its relation to its space is studied. The 
main goal of this work is to collect the projects of these settings, identifying 
their objectives and main characteristics, mapping the production of these 
settings specifically created for a modernist museum regarding both its 
purpose and its interaction with the architecture. 
 
 



	
	

A exposição de Miguel Rio Branco no Inhotim:  
impressões sobre o abrigo da fotografia 
Isaias Ribeiro 
UFRN  
 
Resumo 

Este artigo discute a exposição do fotógrafo Miguel Rio Branco, no 
Instituto Cultural Inhotim, localizado na cidade de Brumadinho, em Minas 
Gerais, Brasil. O foco da análise é a exposição abrigada na Galeria Miguel 
Rio branco, um dos pavilhões expositivos do Inhotim. Considerando que 
neste tipo de museu uma de suas características é a construção de pavilhões 
exclusivos, dedicados à obra de um único artista, questiona-se: Quais os 
critérios adotados no projeto de arquitetura para a exposição das obras de 
fotografia? Como a obra exposta se integra à arquitetura? Para tanto, 
apresentamos inicialmente a configuração espacial do pavilhão para em 
seguida, examinar o discurso expositivo adotado e concluir à luz das 
questões e dos conceitos formulados. A apreciação do caso estudado revelou 
a opção pela divisão da exposição em espaços que possibilitassem a ênfase 
nos processos utilizados pelo artista para expor a sua produção que tem como 
base a fotografia. 

 
 

Abstract 
This article discusses the exhibition of photographer Miguel Rio 

Branco, at the Instituto Cultural Inhotim, located in Brumadinho, Minas 
Gerais, Brazil. The focus of the analysis is this exhibition housed in the 
Gallery Miguel Rio Branco, one of the pavilions of Inhotim. Whereas in this 
type of museum one of its features is to design exclusive pavilions, dedicated 
to the work of a single artist, we ask: What are the criteria used in the 
architectural design for the exhibition of photography works? As the exposed 
work integrates into the architecture? Therefore, initially we present the 
spatial configuration of the pavilion to then examine the exhibition speech 
adopted and concluded to the light of the issues and formulated concepts. 
Results of the case study revealed the choice of display the division of 
exhibition in two spaces that would enable the emphasis in the processes 
used by the artist to expose their production which is based on the 
photography. 
 
 
 
 



	
	

O inventário das memórias da extinta  
Fábrica Laneira Brasileira S.A. (Pelotas / RS) 
Jossana Coelho, Francisca Michelon e Diego Lemos 
UFPel  
 
Resumo 

Este texto trata sobre o inventário de memórias que está sendo 
desenvolvido sobre a extinta fábrica Laneira Brasileira S.A., cujo espólio é 
hoje propriedade da Universidade Federal de Pelotas. Um projeto de 
reciclagem e requalificação prevê a ocupação do espaço fabril com um centro 
interdisciplinar que instalará museus, memoriais, uma biblioteca 
retrospectiva, área de ensino e área para eventos. Para que não se perca o 
valor memorial presente nesse patrimônio, qualificando a proposta de novo 
uso, desenvolveu-se o inventário de memórias de pessoas que tiveram 
alguma relação com a fábrica. Deseja-se somar ao projeto arquitetônico a 
memória do trabalho no local e contribuir para o reconhecimento e 
valorização do novo uso pela comunidade do seu entorno e pelos ex-
funcionários. Esse inventário, também auxilia na reflexão dos valores dessa 
antiga fábrica como patrimônio industrial evocador de memórias e elemento 
central de uma paisagem cultural. 
 
Abstract 

This text deals with the inventory of memories that is being 
developed on the defunct factory Laneira Brasileira S.A., whose estate is 
now owned by the Universidade Federal de Pelotas. A recycling and 
requalification project foresees the occupation of the factory space with an 
interdisciplinary center that will install museums, memorials, a retrospective 
library, a teaching area and an area for events. In order to do not miss the 
memorial present value in this heritage, qualifying the proposed new use, the 
inventory developed memories of people who had some relationship with the 
factory. It is wanted to add to the architectural design the memory of the 
work in that place and contribute to the recognition and appreciation of the 
new use for its surrounding community and former employees. This 
inventory also assists in the reflection of the values of this old factory as an 
industrial heritage evocative of memories and central element of the cultural 
landscape. 
 
 
 
 
 



	
	

Memórias e fotografias contam a história da cidade de  
João Pessoa na Paraíba - Brasil 
Liana Chaves  
UFPB 
 
Resumo 
 O presente artigo tem como objetivo contar a história, desde a sua 
fundação até os dias atuais, da cidade de Nossa Senhora das Neves. Trata-se 
da terceira urbe criada no Brasil Colonial e atualmente ela tem o nome de 
João Pessoa.  No decorrer do texto apresento a evolução urbana da cidade e 
resgato memórias que foram obtidas através de fatos relatados por moradores 
e usuários da cidade, de livros, documentos, jornais, revistas e fotografias, 
que informam momentos de outras épocas. Trata-se de conceitos e imagens 
construídos sutilmente nas janelas da memória – território que alimenta a 
construção da cadeia de pensamentos e emoções – nos momentos da vivência 
humana. 
 
Abstract 

This article aims to tell the story, since its foundation until the 
present day, the city of Nossa Senhora das Neves. It is the third city created 
in Colonial Brazil and today it has the name of João Pessoa. In the course of 
the text present the urban development of the city and rescue memories that 
have been obtained through facts reported by residents and users of the city 
of books, documents, newspapers, magazines and photographs, which tell 
times of other eras. It's about concepts and images constructed subtly in the 
windows of memory – territory that feeds the construction of the chain of 
thoughts and emotions – in moments of human experience. 

 
 

Requalificação do Palácio Presidente Vargas: uma proposta para o 
Museu Estadual de Rondônia  
Lucas Varanda e Ana Cristina Barreiros 
UNIR e UFPA 
 
Resumo 
 Este trabalho tem por objeto o estudo sobre a Requalificação do 
Edifício Palácio Presidente Vargas, sede do governo do Estado de Rondônia 
até outubro de 2015, recuperando suas características quando da sua 
construção na década de 1950 e dando um novo uso, transformando-o na 
sede do Museu Estadual de Rondônia -MERO.  



	
	

 Para tanto, é feita uma abordagem sobre o edifício e sobre os 
conceitos primordiais que nortearão a proposta, depois, apresenta-se a 
coleção do Museu Estadual de Rondônia e, em análise dos mesmos, propõe-
se uma intervenção que atinja o objetivo de dar um novo uso ao espaço de 
maneira democrática, interativa e atrativa construindo um diálogo com a 
sociedade, bem como valorizando e preservando o patrimônio cultural da 
região. 
 
Abstract 
 This work has for main object the restoration of the Palace 
Presidente Vargas building, seat of the State Government of Rondonia Until 
October 2015, recovering your features since of construction in the 1950s 
and giving the new function, transforming at the Museu Estadual de 
Rondônia -MERO. 
 Therefore had made an approach about building and about 
primordial concepts that guide the proposal, then presents himself to Museu 
Estadual de Rondônia Collection, and the same analysis, proposes if the 
intervention to achieve the objective of to new function when democratic 
way Space, interactive and attractive building a dialogue with society, as 
well as valuing and preserving the cultural heritage of the region. 
 
 
Fragmentos da cidade, fotografias da memória 
Maria Catharina Queiroza e Claudia Nóbrega  
UFRJ 
 
Resumo 

A cidade do passado pode ser vislumbrada através dos estratos 
temporais acumulados desde sua gênese e que, por vezes, sobrevivem nos 
usos, no traçado urbano ou nos elementos arquitetônicos. São como 
fragmentos, representações e vestígios da cidade pré-existente. Utilizando a 
fotografia como fonte documental para a construção da memória urbana em 
Campos dos Goytacazes - RJ, objetivamos analisar as mudanças ocorridas 
em seu espaço físico, a fim de contribuir para o debate sobre a questão de 
preservação do patrimônio histórico das cidades. Documentar a fisionomia 
das edificações e da paisagem urbana é uma das práticas mais antigas de 
registro visual das urbes, permitindo a obtenção de informações importantes 
para gestores e planejadores do espaço urbano. Esse artigo apresenta uma 
ferramenta metodológica de análise de fotografias do centro histórico da 
cidade e discute questões sobre a relação existente entre memória e os 
elementos arquitetônicos que compõem sua materialidade urbana.  



	
	

 
Abstract 

The city's past can be glimpsed through the temporal strata 
accumulated since its genesis and sometimes survive in use in the urban 
layout and the architectural elements. They are like fragments, 
representations and vestiges of the pre-existing city. Using photography as a 
documentary source for the construction of urban memory in Campos dos 
Goytacazes - RJ, we aimed to analyze the changes in their physical space in 
order to contribute to the debate on the issue of preservation of historical 
heritage of cities. Documenting the physiognomy of the buildings and the 
urban landscape is one of the oldest practices of visual record of the cities, 
allowing to obtain important information to managers and planners of urban 
space. This article presents a methodological tool of photo analysis of the 
historical city center and discusses questions about the relationship between 
memory and the architectural elements that make up its urban materiality. 

 
 

A Restauração da memória na cozinha e áreas de serviço  
no Museu Casa de Rui Barbosa 
Maria Teresa Silveira e Helena Uzeda  
PUC-Rio e UNIRio 
 
Resumo 

O Museu Casa de Rui Barbosa possui em suas dependências 
ambientes destinados aos serviços domésticos como a cozinha e áreas 
externas ao lado do jardim. Atualmente, a antiga cocheira abriga a exposição 
de viaturas pertencentes a Rui Barbosa e os demais cômodos que serviam de 
apoio à cozinha e ao alojamento para empregados encontram-se fechados ou 
ocupados pela administração do museu. Existe uma deficiência no que diz 
respeito à conservação da memória destes ambientes e às atividades de 
trabalho que davam apoio ao cotidiano da casa burguesa oitocentista. De 
acordo com Brandi (2004)b, a instância de historicidade se manifesta através 
da consistência material da imagem, trazendo a possibilidade da sua 
compreensão como um todo e a consciência da sua conservação futura. A 
restauração da memória de lugares esquecidos do contexto doméstico pode 
contribuir para que seus vestígios ganhem significado e uma compreensão 
mais orgânica do funcionamento de uma residência de elite carioca, da qual 
a Casa de Rui Barbosa é um exemplo representativo. 
 
 
 



	
	

Abstract 
The Rui Barbosa House Museum holds in its different rooms 

settings destined to domestic services, such as kitchen and outdoor areas next 
to the garden. Currently the old stable houses the vehicles that belonged to 
Rui Barbosa; other rooms, which were used to support the kitchen and 
accommodation for employees, are closed or occupied by the museum 
administration. There is a deficiency in the conservation of the memory of 
these environments and working activities that provided support to the daily 
life of the nineteenth-century bourgeois household. According to 
Brandi(2004), the instance of historicity manifests itself through the image 
material consistency, bringing the possibility of its understanding as a whole 
and awareness of its future conservation. The restoration of forgotten places 
of the domestic context memory may contribute to creating meaning to its 
vestiges and a more organic understanding of the functioning of an elite 
residence. 
 
 
MAR, o museu e sua arquitetura 
Mariane Scarpellini 
UFRJ  
 
Resumo 

Este estudo analisa o projeto do Museu de Arte do Rio (MAR) 
através das diretrizes, do programa, do fluxo, da ambiência, da forma e de 
sua fotografia. O exame do ponto de vista arquitetônico é material para uma 
reflexão sobre as decisões que abarcam o processo de projeto em patrimônio 
paisagístico, urbano e edificado no caso específico de um museu. A intenção 
não é lançar um veredito sobre o projeto em questão, mas sim tratá-lo como 
exemplar de uma postura a ser debatida. A forma com que essa intervenção 
se apresenta no cenário nacional e internacional é um aspecto relevante 
durante o processo de projeto e é parte fundamental da materialidade 
atualmente constituída. Portanto o objetivo central é discutir teoria e projeto 
no contexto do Rio de Janeiro como forma de contribuição para o debate 
acerca da arquitetura contemporânea de edifícios museográficos.  
Palavras Chave: Museu de Arte do Rio, arquitetura contemporânea, 
patrimônio arquitetônico. 
 
Résumé 

Cette étude analyse le projet du Musée d'art de Rio (MAR) à travers 
les lignes directrices, le programme, le circulation, l'ambiance, la forme et 
votre photographie. L'examen du point de vue architectural est matériau pour 



	
	

une réflexion sur les décisions qui couvrent le processus de conception dans 
le patrimoine paysager, urbain et construit dans le cas spécifique d'un musée. 
L'intention est de ne pas jeter un verdict sur le projet en question, mais le 
traiter comme un exemple d'une position qui sera débattu. La façon dont cette 
intervention est présentée dans la scène nationale et internationale est un 
aspect important au cours du processus de conception et est un élément clé 
de la matérialité actuellement constituée. Donc, l'objectif principal est de 
discuter la théorie et le projet dans le cadre de Rio de Janeiro comme une 
contribution au débat sur l'architecture contemporaine des bâtiments 
muséographiques. 
 
 
Fotografia Líquida: apontamentos sobre a fotografia  
como dispositivo de arte contemporânea e seu processo de musealização 
Milena Andreola e Henrique Grimaldi     
CES/JF  
 
Resumo 

A fotografia vislumbrada apenas como suporte memorial vem 
sendo questionada na contemporaneidade. Constantemente novas 
abordagens sobre o tema são acrescidos à discussão. Este artigo pretende 
discutir a inserção do caráter artístico na fotografia e demonstrar através de 
revisão bibliográfica e exemplificações como a fotografia contemporânea 
tem se diluído, acarretando profundas modificações e desafios em seu 
processo de musealização e exposição museográfica. A fotografia aqui 
investigada dilui-se quanto suporte para abarcar outras plataformas 
relacionais, exigindo uma resposta espacial inovadora de seu local de 
exibição, mais especificamente, o museu. 
 
Abstract 

The photograph seen only as a memorial support is being 
questioned nowadays. Constantly new approaches on the subject are added 
to the discussion. This article discusses the insertion of artistic character on 
the photo and demonstrate through literature review and examples as 
contemporary photography has been diluted, causing deep changes and 
challenges in the process of musealization and museographic exhibition. The 
photograph here investigated diluted as support to enter other relational 
platforms, requiring an innovative spatial response from your local display, 
more specifically, the museum. 
 
 



	
	

Ecos de luz e a estética do iminente 
Myrna Nascimento e Ralf Flores  
USP e SENAC 
 
Resumo  

A fotografia, revestida de caráter histórico, afirmando-se como 
recurso verossímil e mimético da realidade, adquiriu, ao logo do século XX, 
status poético e autoral, sendo utilizada como artifício para subsidiar o 
pensamento, capacitando-o a manipular o instrumento técnico com o 
propósito de produzir e traduzir intenções significativas e investigações 
experimentais.  Este artigo discute e apresenta reflexões sobre a produção 
fotográfica através de questões relacionadas à memória e lembrança, ao 
testemunho e documento e à percepção e a iminência. Estas abordagens se 
referem a experiências que se dão tanto no âmbito da produção espontânea, 
pessoal e singular, quanto na esfera do registro documental, institucional, 
promovido por ações direcionadas à pesquisa em acervo oficial.  
 
Abstract   

The photograph, coated with historical character, asserting itself as 
a credible and mimetic feature of reality, acquired, poetic and architectural 
status during the XX century, used as a device to support the thought, 
enabling it to manipulate the technical instrument for the purpose of 
producing and translating significant intentions and experimental 
investigations. This article discusses and presents reflections on the 
photographic production through issues related to memory and 
remembrance, to witness and documental role, and perception and the 
imminence. These approaches are related to experiences that occur both in 
the spontaneous, personal and unique production, as in the sphere of 
documentary and institutional record, promoted by actions aimed at research 
in official collection. 
 
 
SUBSÍDIOS para a adaptação da antiga Fábrica de Aparelhos da Escola 
de Engenharia de Juiz de Fora para o Museu Dinâmico de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 
Paulo Noronha Filho 
MAST/MCTI 
 
Resumo 

Apresentamos alguns desdobramentos da pesquisa que vem sendo 
desenvolvida no Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade 



	
	

Federal de Juiz de Fora a partir dos estudos relacionados aos acervos 
documentais e de objetos de ciência e tecnologia produzidos para o ensino, 
indústria e pesquisa pela Fábrica de Aparelhos da Escola / Faculdade de 
Engenharia de Juiz de Fora entre 1914 a 1970. A partir da análise do conjunto 
destes acervos pode-se apresentar o modo de produção de objetos de ciência 
e tecnologia que associado aos processos técnicos produtivos destes 
equipamentos nos permitem ver para além deles. A materialização destas 
pesquisas se dará na montagem de uma exposição de longa duração que se 
encontra em processo de e desenvolvimento no Museu Dinâmico de Ciência 
e Tecnologia. 
 
 
Abstract 

We present some considerations which have been developed at the 
Dynamic Museum of Science and Technology of the Federal University of 
Juiz de Fora from the studies related to the document archives and objects of 
science and technology produced for learning, manufacturing, and research 
by the Device Factory of the Juiz de Fora Engineering School/College 
between 1920 and 1970. From the analysis of these archives, we can present 
themethod of production of objects of science and technology which, in 
conjunction with the technical production processes of this equipment, 
allows us to see beyond them. The materialization of the research will be in 
the assembly of a long-term exposure that is in the process of development 
and the Dynamic Museum of Science and Technology. 
 
 
Usos e sentidos de imagens a partir da exposição Tão importante, tão 
esquecido: o bairro da Misericórdia 
Rafael Zamorano  
MHN 
  
Resumo 
  A partir das reflexões de André Roullié, em A fotografia: entre 
documento e arte contemporânea, pretende-se explorar os diferentes usos de 
fotografias em exposições do Museu Histórico Nacional (MHN). Serão 
abordadas as diversas utilizações da fotografia na instituição: como 
documento histórico, como recurso ilustrativo e como objeto de arte. Esses 
usos da fotografia vão ao encontro da sua própria história, marcada por 
diferentes tipos de críticas, que a interpretaram desde o aspecto puramente 
																																																													
	



	
	

documental e científico, negando sua possibilidade artística, até a sua 
consagração no campo da arte contemporânea.     
  
Abstract 

From the reflections of Andrew Roullié in A fotografia: entre 
documento e arte contemporânea, this paper aims to explore the different 
uses of photographs in the exhibitions of the Museu Histórico Nacional 
(MHN). The several uses of photography in the Institution will be 
approached: as a historical document, as an illustrative resource, and as a 
piece of art. These uses of photography will meet its own History, marked 
by different types of criticism, that interpreted it from the purely 
documentary and scientific aspect, denying his artistic ability, until his 
consecration in the field of contemporary art. 

 
 

A imagem como substituto do patrimônio material:  
a fotografia como desvalorização do objeto 
Renata Figueiredo-Lanz   
USP 
 
Resumo  

O artigo enfoca o uso da fotografia nas exposições em museus 
brasileiros do século XXI, tendo como local de estudo o Museu do Futebol. 
Nesse museu, é feita uma análise do uso das imagens como meio de  
substituir os objetos inexistentes no acervo do museu, bem como a utilização 
do excesso de fotografias  como meio ocultar questões mais profundas que a 
curadoria não deseja revelar. A inexistência de diretrizes para a seleção de 
fotografias relevantes, bem como a forma como elas são expostas no espaço, 
tornando-as mais ou menos significativas, são um reflexo da constituição dos 
novos museus, gerados inicialmente sem acervo e sem um plano 
museológico. Como ferramenta de análise serão utilizados Jean Davallon - 
que propõe que as exposições podem não apenas exibir objetos, mas também 
transmitir conhecimentos por meio desses objetos e pela forma como são 
expostos.  
 
Abstract 

The article focuses on the use of photography in the exhibits of 
Brazilian museums of the XXI century, taking as study subject the Museu do 
Futebol (Soccer Museum). For this museum the use of images as means to 
replace nonexistent objects in the museum's collection is analyzed, as well 
as the excess of photography used as means to hide deeper issues the curator 



	
	

does not want to reveal. The inexistence of directives for the selection of 
relevant photos, and the way they are exposed in the rooms, making them 
more or less significant, are a reflex of new museums constitution, generated 
initially without a collection or a museological plan. As tools for analysis, 
Jean Davallon will be used - who proposes that exhibitions may not only 
expose objects, but also relay knowledge through objects and the way they 
are exposed.  
 
 
Registrando a experiência no museu:  
a construção de memórias através da fotografia dos visitantes 
Rosana Alexandre e Luiza Novaes  
PUC-Rio 
 
Resumo 

Este artigo traz uma reflexão sobre os desenvolvimentos do ato de 
fotografar, dentro de museus, no contexto dos novos meios de comunicação 
e informação e dos modos de fruição contemporâneos. Aborda os 
questionamentos e desafios naturais das instituições culturais perante as 
mudanças no comportamento do público pela facilidade técnica de registrar 
a visita fotograficamente. Procura demonstrar como o fotografar pode 
contribuir na construção de uma experiência de visita memorável e carregada 
de um significado diferente, mais pessoal e afetivo, do que o registro 
institucional. Apresenta casos de ações atuais de museus que exploram, de 
forma criativa, a fotografia como ferramenta para o envolvimento do 
público. 
 
Abstract 

This paper presents a reflection on the developments in the act of 
taking photos, in museums, in the context of new media and information and 
contemporary fruition modes. It addresses the questions and challenges of 
cultural institutions to the changes in public behavior by technical facility to 
record the visit photographically. Seeks to demonstrate how photos can 
contribute to building a memorable visit experience and loads a different, 
more personal and affective, institutional record. It presents cases of actions 
in museums that explore, creatively, photography as a tool for public 
involvement. 
 
 
 
 



	
	

Coleção “Quadros de Formatura” (1923-1934):  
documentação museológica das obras e a coleção  
Rosangela Marques e Sandra Coelho    
UFPA/FAV/ICA 
 
Resumo 

Propomos apresentar parte do resultado da pesquisa “Coleções e 
Artistas Plásticos e Visuais do Acervo do Museu da Universidade Federal do 
Pará”. A pesquisa e os processamentos técnicos adotados para a elaboração 
da documentação museológica de oitos “quadros de formatura”. Trata-se de 
uma coleção de construção artística que compõem a cultura material da 
instituição. Sua materialidade transcende a presença física, pois fizeram e 
fazem parte da história da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará. O 
artefato em estudo é composto por técnicas diferenciadas que inclui as 
linguagens: gráfica, pictórica e fotográfica. Compreendemos este artefato 
como um objeto-imagem e um documento, e como tal é um resíduo do 
passado e projeta-se ao futuro por suas memórias e práticas socioculturais 
acerca dos rituais de colação de grau e da própria história dos Cursos das 
Faculdades de Medicina e Direito da Universidade Federal do Pará, anterior 
a sua criação em 1957.  
 
Abstract 

The paper proposes to introduce part of the search result 
"Collections and artists and the Museum's visuals of Universidade Federal 
do Pará". The research and the technical process adopted for the development 
of Museum documentation of eights "graduation frames". This is a collection 
of artistic construction that comprise the material culture of the institution. 
Its materiality transcends the physical presence, as did and are part of the 
history of the Faculty of medicine and surgery of Pará. The artifact being 
studied consists of differentiated techniques which includes the languages: 
graphic, photographic and pictorial. We understand this artifact as an object-
image and a document, and as such is a residue of the past and projecting to 
the future for his memoirs and sociocultural practices about the rituals of 
graduation and the history of Medicine and law school of the Federal 
University of Pará, prior to its creation in 1957. 

 
 
 
 
 



	
	

Fotografias urbanas: referenciamento geográfico no acervo do 
Instituto Moreira Salles  
Sergio Burgi, Bruno Buccalon e Rodrigo Bozzetti  
IMS 
 
Resumo 

Trata sobre o referenciamento geográfico de fotografias urbanas 
históricas do acervo do Instituto Moreira Salles, através do uso da ferramenta 
Monoplotting desenvolvida pelo Swiss Federal Institute for Forest, Snow 
and Landscape Research (WSL). Apresenta breve revisão bibliográfica sobre 
a catalogação de fotografias, apontando para novos metadados que podem 
ser obtidos com o uso de novas tecnologias de informação. Demonstra o uso 
da ferramenta Monoplotting em imagens do Instituto Moreira Salles, 
explicando sobre o seu funcionamento e contribuições como metodologia 
para obtenção de dados. Conclui apontando para a possibilidade de  ampliar 
a difusão de informações preservadas	em	arquivos	fotográficos	históricos	
para	o	público	em	geral	e			pesquisadores	acadêmicos	voltados	,sobretudo,	
para	as	áreas	de	planejamento	urbano,	museologia,	arquitetura,	história	e	
afins.	

 
Abstract  

Introduces the geographical referencing of historical urban 
photographs of the Instituto Moreira Salles collection through the use of 
monoplotting tool developed by the Swiss Federal Institute for Forest , Snow 
and Landscape Research ( WSL ) . It presents a brief literature review on the 
cataloging of photographs, pointing to new metadata that can be obtained 
with the use of new information technologies . Demonstrates the use of 
monoplotting tool in photographs stored in Instituto Moreira Salles, 
explaining its operation and contributions as a methodology to obtain data. 
It concludes pointing to the possibility of expanding the dissemination of 
information preserved in historical photographic archives to the general 
public and targeted academic researchers , particularly in the areas of urban 
planning, museology , architecture, history and others. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Foto, arte, exposições  
Sonia Salcedo   
FUNARTE  
 
Resumo 
 O artigo reflete sobre o processo de utilização do dispositivo 
fotográfico nas poéticas artísticas motivadas pelo consumo cultural de massa 
a partir dos anos 1960. Ao estabelecer analogia entre o papel da fotografia 
na produção artística e o campo expositivo, aborda implicações recíprocas 
às transformações expográficas e museais, indicadoras do estreitamento do 
diálogo entre arte, fotografia e exposições. Das origens da estética Pop, 
comparativamente à vanguardista histórica, busca nexos entre a produção em 
arte e sua apresentação. 
  
Résumé 
 L'article est une réflexion sur le processus d'utilisation du dispositif 
photographique sur les poétiques artistiques motivé par la consommation de 
masse culturelle de l'année 1960. En établissant l'analogie entre le rôle de la 
photographie dans la production artistique et le champ d'exposition, aborde 
les implications réciproques dans les changements expografique et 
muséologiques, indicatif d'un dialogue plus étroit entre l'art, la photographie 
et des expositions. Depuis les origines de l'esthétique pop, par rapport à 
l'avant-garde historique, liens de recherche entre la production artistique et 
sa présentation. 
 
 
Comunicação e aprendizagem: a linguagem das exposições 
Vera Rangel  
ULHT 
 
Resumo 

O desafio dos equipamentos culturais é atender em alguma medida 
a demanda social latente por comunicação/aprendizagem, que há na 
população brasileira. A correlação entre as várias formas de comunicação 
patrimonial nos museus propõe ao visitante conhecer o patrimônio como seu 
o que facilitará a consciência da cidadania e o museu (o patrimônio) fará um 
sentido em suas vidas.  Importante é entender que a par destas premissas 
acima, a boa comunicação depende igualmente do background educacional 
de cada um. 
 
 



	
	

Abstract 
The cultural devices’ challenge is to serve, to some extent, the latent 

social claiming for communication/learning at brazilian population. The 
correlation between several forms of patrimonial communication in 
museums proposes to visitors to know the patromony as their own, what 
makes easier the concious of citizenship and the museum (patrimony) will 
have a sense in their lives. It’s very important to understand that side by side 
with the premises above, the good communication depends equaly on the 
educational backgroud of each one. 

 
 

Fotografia e vídeo no Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery 
Veronica Fernandes  
UFBA 
 
Resumo 

A fotografia e o vídeo estiveram presentes na implantação do 
Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - MuNEAN, especialmente nas 
fases de pesquisa de conteúdo, concepção da exposição de longa duração e 
divulgação do museu junto à sociedade. Ora materializando visualmente 
fatos da história da enfermagem e parte da memória de seus profissionais, 
ora estimulando conexões subjetivas entre o visitante e o tema do museu, 
constituíram recursos fundamentais para alcançar o objetivo do museu de 
pesquisar, preservar e comunicar a história e a memória da enfermagem, 
fortalecendo e valorizando a relação entre esta profissão e a sociedade. 

 
Abstract 

Photography and video were both part of Museu Nacional de 
Enfermagem Anna Nery – MuNEAN’s creation process, especially in the 
research and long-term exhibition design stages and on the promotional 
campaign to society. Whether giving visual support to the history of nursing 
and the memory of its professionals, or stimulating the creation of emotional 
connections between the visitor and the theme of the museum, they were 
important resources that helped to achieve the museum’s final goal of 
researching, preserving and communicating the history and the memory of 
nursing, strengthening and enhancing the relationship between the 
profession and society. 
 
 
 



	
	

Gerenciamento ambiental de exposições temporárias: a experiência do 
Laboratório de Ciência da Conservação do CECOR-UFMG  
Willi de Barros e Luiz Antônio Souza  
UFMG 
 
Resumo 

Este artigo apresenta um relato da experiência acumulada pelo 
Laboratório de Ciência da Conservação (LACICOR) do Centro de 
Conservação-Restauração de Bens Culturais (CECOR) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) em consultorias técnicas em conservação 
preventiva, com foco no gerenciamento ambiental de exposições 
temporárias. São apresentados resultados concernentes a oito exposições 
realizadas no período 2009 a 2014. A metodologia incluiu o monitoramento 
externo e interno de temperatura e umidade relativa do ar, com acesso online 
em tempo real, relatórios semanais informando ocorrências e necessidades 
de ajustes no sistema de climatização, estatísticas descritivas e métricas de 
preservação derivadas dos dados monitorados, análise dos dados e 
recomendações técnicas seguidas de discussões com a coordenação e 
prestadores de serviços das exposições quando necessário. 

 
Abstract 

This paper reports the expertise accumulated by the Conservation 
Science Laboratory (LACICOR) of Center for Conservation-Restoration of 
Cultural Assets (CECOR) of Federal University of Minas Gerais (UFMG), 
in consulting services with focus in environmental management of 
temporary exhibitions. Results concerning eight exhibitions between 2009 
and 2014 are presented. Methodology included monitoring of external and 
internal temperature / relative humidity, real-time web online data access, 
weekly reports informing events and adjustment needs, derivation of 
descriptive statistics and preservation metrics, data analysis and technical 
recommendations followed by discussions and negotiation with staff and 
service providers, if necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 


