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RESUMO 
 
Este trabalho aborda a maneira como o acervo arqueológico foi catalogado e está sendo mantida 

e exposta no Museu da Memória Rondoniense – MERO, localizado atualmente no centro 

histórico, antiga sede do governo, Palácio Presidente Vargas na Rua Dom Pedro II esquina com 

Presidente Dutra e José de Alencar na cidade de Porto Velho, Rondônia. Parte deste acervo 

arqueológico do MERO foi adquirida durante o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas 

na Bacia da Amazônia – PRONAPABA, pelo Arqueólogo Eurico Miller em seus trabalhos e 

pesquisas, e segundo o mesmo, estes artefatos indicam a trajetória de ocupação indígena de 

pelo menos cinco mil anos, nesta região do sudoeste amazônico, ao longo do Rio Madeira, o 

que demonstra sua importância histórica e contextual para o Estado de Rondônia. O objetivo 

deste trabalho foi o de verificar a visibilidade ou invisibilidade do acervo arqueológico no Museu 

da Memória Rondoniense e  contribuir para uma discussão do uso de espaços culturais pela 

comunidade. Entendemos, por fim, que para que o museu exerça sua plena potência é 

necessário assumir um discurso sociopolítico, seja nas exposições, seja na mediação, com uma 

melhor divulgação de seus espaços.  

 

 

Palavras Chaves: Museu; Acervo Arqueológico; Patrimônio; Memória. 
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ABSTRACT 
 
This work addresses the way in which the archaeological collection was cataloged and is being 

maintained and exhibited at the Museu da Memória Rondoniense - MERO, currently located at 

the Presidente Vargas Palace on evenue Dom Pedro II with Presidente Dutra street and José de 

Alencar street in the city of Porto Velho, Rondonia. Part of this MERO archaeological collection 

was acquired during the National Archaeological Research Program in the Amazon Basin - 

PRONAPABA, by Archaeologist Eurico Miller in his works and research, and according to him, 

these artifacts indicate the trajectory of indigenous occupation of at least five thousand years, in 

this region of the southwestern Amazon, along the Madeira River, which demonstrates its 

historical and contextual importance for the State of Rondônia. The objective of this work was to 

verify the visibility or invisibility of the archaeological collection at the Museum of Memoria 

Rondoniense and to contribute to a discussion of the use of cultural spaces by the community. 

Finally, we understand that for the museum to exercise its full power, it is necessary to assume a 

socio-political discourse, whether in exhibitions or in mediation, that is, in a better dissemination 

of its spaces. 

 

Key-Words: Museum; Archaeological Collection; Patrimony; Memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a disciplina de Museologia tive a oportunidade de conhecer o então Museu 

Estadual de Rondônia, na época a professora da disciplina levou a turma para conhecer o 

único museu com acervo de arqueologia na cidade, que se encontrava em um prédio 

histórico (Prédio do Relógio) no centro de Porto Velho. Apesar do aspecto de abandono do 

local (Figura 01), havia nele um vasto acervo relacionada a artefatos arqueológicos, 

coletados em sua maioria pelo médico Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro e estudado pelo 

arqueólogo Eurico Miller, um dos precursores da arqueologia no Estado de Rondônia. A 

princípio seria uma visita técnica ao museu, porém, foi solicitado ao Departamento de 

Arqueologia, a possibilidade de colaboração por parte dos estudantes que tivessem 

interesse em um serviço voluntário. Foi nesse contexto que participei durante alguns dias, 

da rotina do Museu, e resolvi que este seria o tema do meu trabalho de conclusão de curso.  

Assim, o objetivo deste trabalho monográfico é verificar a visibilidade ou invisibilidade 

do acervo arqueológico no Museu da Memória Rondoniense e contribuir para uma discussão 

do uso de espaços culturais pela sociedade. 

Para tanto pretendeu nesse estudo documentar a forma de como o acervo 

arqueológico esta sendo tratado, destacando seu papel social, e sua missão como lugar de 

representação social, cultural, politica e casa de memória, observando os procedimentos 

técnicos/curatoriais, seja por meio das exposições museológicas.  

Hoje o acervo do qual discorro, neste texto, não se encontra mais no mesmo prédio, 

que me parecia sombrio e abandonado. Atualmente este acervo pertecente ao Museu da 

Memória Rondoniense, que incorporou o Museu Estadual de Rondônia, e encontra-se no 

antigo Palácio do Governo Presidente Vargas desde o ano de 2015. Abaixo relatarei 

brevemente como se deu este processo histórico de construção desse espaço cultural por 

meio do acervo arqueológica tão importante para existência e manutenção desses museus 

(Museu Estadual de Rondônia e Museu da Memória Rondoniense).  

De acordo com Bozarcov (2007) o Museu Territorial de Rondônia fundado pelo 

Decreto nº 427 de 12 de novembro de 1964, pelo então governador, Ten. Cel. José Manoel 

Lutz da Cunha e Menezes, sendo inaugurado em 5 de maio de 1965, dia do nascimento de 

Rondon, patrono do Estado de Rondônia. Foi originalmente criada com uma equipe de 

pesquisadores e com vários laboratórios de pesquisas, como Antropologia, Biologia; 

Geologia, sendo o laboratório de Arqueologia coordenado nas décadas de 1970 e 1980 pela 

então Dr. Eurico Miller, que foi referência durante o desenvolvimento do Programa Nacional 
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de Pesquisa Arqueológica na Bacia Amazônica – PRONABAPA e no salvamento 

arqueológico da Usina Hidrelétrica de Samuel. 

Em 1982 com a criação do Estado de Rondônia, o mesmo passou a se chamar 

Museu Estadual de Rondônia, mesmo sem um decreto especificando esta mudança de 

nomenclatura. De acordo com Pessoa (2012) o MERO teve mais de um dezena de sedes, 

sendo o prédio do relógio a sede em que os acervos mais tempo permaneceram (2002-

2015).  

Em 2015 todo acervo que se encontrava no prédio do relógio foi levado para o antigo 

Palácio do Governo, sendo denominado Museu Palácio da Memória Rondoniense, por meio 

do termo de cedência do prédio publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia de 30 de 

Setembro de 2015. Posteriormente o termo “Palácio” foi suprimido, ficando apenas Museu 

da Memória Rondoniense, mas somente em 27 de abril de 2018 foi criado oficialmente o 

Museu da Memória Rondoniense, mantendo a mesma sigla do MERO.   

Abriga há quase seis décadas um importante acervo arqueológico que inclui grandes 

vasilhames cerâmicos, com poucas informações sobre a proveniência das peças, devido a 

ausência de documentação museológica original. No Centro de Documentação Histórica de 

Rondônia (CDHR) existem diversas matérias como, jornais publicados entre as décadas de 

1970 e 1980 que reportam à história de criação do museu bem como, o primeiro doador do 

acervo, o médico Ary Tupinambá Penna Pinheiro (PESSOA, 2012). 

Para Barreto (1990) o contexto arqueológico é um dos fatores mais importantes para 

se chegar o mais próximo da memória do objeto em estudo, através de sua reconstituição 

no ambiente encontrado para que esta seja feita da maneira mais fiel possível. Já Bruno 

(1996) conclui que o museu é um forte aliado na preservação e divulgação destes objetos 

carregados de memoria e cultura de vários povos, proporcionado assim oportunidade para 

que todos possam interagir tanto os profissionais da arqueologia, da museologia, estudante 

e comunidade, tornando a memória possível de ser relembrada sentida promovendo o senso 

critico através desses espaços de produção; conhecimento e lazer, sendo este o ponto chave 

da pesquisa.  

Salientamos que devido às consequências da pandemia mundial de 2020, não foi 

possível realizar um trabalho “in situ”, assim, esse entendimento foi feito através de 

entrevistas online com a Diretora do Museu Ednair Rodrigues do Nascimento, na época. 

Realizou-se ainda um questionário online que foi encaminhado para a comunidade 

de Porto Velho, para que se possa entender como o Museu da Memória Rondoniense se 
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insere no imaginário da população e a quem ele serve. 

No primeiro capítulo faz-se um breve levantamento do contexto histórico sobre os 

primeiros museus criados no Brasil, a chegada da vinda da família real, a influência do 

IPHAN e o histórico do museu, tendo como umas das referências bibliográficas, Meneses 

(1993), Schwarcz (1989), Moraes-Wichers (2011), IPHAN (2014), Bruno (1996), entre outras. 

O segundo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos aplicados nesta 

pesquisa, assim como os resultados obtidos, análise do histórico das peças arqueológicas 

através das fichas catalográficas, apresenta-se também gráficos, e a sistematização dos 

dados.  

No terceiro capítulo apresenta-se uma reflexão acerca do acervo arqueológico, 

análises das entrevistas e as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

Museu: Breve definição e origens 
 

 

Iniciaremos esta pesquisa abordando de forma sucinta o histórico da origem dos 

museus. Os museus têm suas origens na Grécia Antiga, desde suas origens até os dias atuais 

seus significados e definições foram mudando e se consolidado ao longo das décadas, 

durante uma das abordagens desta pesquisa pode se observar as diferentes fases históricas 

ou feições nas origens dos museus, como descreve Ingredde dos Santos Alves em 

Exposições e sentidos: análise da exposição “Poeira, lona e concreto” do Museu Vivo da 

Memória Candanga (2014), a origem dos museus se divide em três feições: sendo elas: 

Mitológicas; Enciclopédica e Institucional. 

O primeiro momento tem-se a fase mitológica, que esta diretamente relacionada a 

historia da Grécia Antiga, onde temos a palavra museu derivada do termo “mouseion”, 

templo das Musas filha de Zeus e Mnnemosyne, deusa da Memoria, essa origem se estende 

a Museu, filho de Orfeu, poeta e músico grego das divindades, cujo nome foi inspirado no 

templo das musas (ALVES, 2014: 16). 

A segunda fase é a enciclopédica que surge à parte do mouseion de Alexandria, que 

abrigava varias coleções, tendo como finalidade acolher, preservar e dominar o saber 

enciclopédico (ALVES, 2014: 16). 

A terceira fase é a institucional que ocorre nos fins do século XVIII, chegando a uma 

completa concepção moderna de museus na conjugação de pilares sociais, políticos e 

econômicos. “Os museus são as instituições responsáveis por objetos e coleções e tem sua 

origem no colecionismo” (ALVES, 2014: 17). 

Desse modo, a prática do colecionismo demonstra ser o ponta pé inicial para o 

surgimento dos museus e sua posterior institucionalização não se atende apenas a guarda 

e proteção destes objetos, tendo como conceito de um museu depósito de coisas, casa de 

guarda de velharias, mas se reelaborando, se recriando na sua forma poética de ver e fazer 

as coisas das mais diversas formas de manifestação. Os museus através das décadas foram 

se consolidado entre as coleções e se manifestando gradualmente contra essa visão 

estática. Das galerias de arte e gabinete da curiosidade, dos templos de adoração e a 

interferência da igreja e até mesmo dos primeiros museus, onde as coleções eram de 

povos subjulgados representando então símbolo através de estudos específicos da natureza 

e os acúmulos destes objetos à ostentação e o poder (MENESES, 1993). 
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“O habito de colecionar e organizar objetos tem raízes profundas e remotas 
no homem. (...) Fosse por prestígio social, valor mágico ou material de 
pesquisa, as categorias que estruturavam as coleções dependiam do 
contexto a qual estavam inseridas. Os romanos que se mobilizaram como 
grandes colecionadores demostravam seu poderio por meio da pilhagem de 
objetos valiosos trazidos de povos submetidos” (ALVES 2014:17). 
 

 

O colecionismo revelou alguns valores culturais que não podem ser esquecidos, 

afirmação de preferências ideológicas como defensor ativo, determinada classe que dirige e 

controla e instrumentalizam os objetos da cultura em função de seus próprios interesses e 

objetivos, o colecionismo tem valor formativo se fortalecendo sobre a arte, critica e o gosto 

(AURORA LEON (1984-84) Apud BRUNO, 1996: 297). 

 

 

“(Aurora Leon -1984-84), A grande e mais forte herança do colecionismo está 
relacionada ao conceito de posse; A posse material e espiritual, o domínio 
não só das coisas, mas o poder de transforma-la em símbolos”. “Um poder 
pouco partilhado, mas quando o era, tinha a real função de demonstrar 
ostentação” (BRUNO, 1996: 297). 

 
 

Podemos observar a partir deste estudo, que os museus têm basicamente suas 

fundações ligadas à prática do colecionismo e com sua valorização e o crescente mercado 

de artes, com o surgimento da preocupação de proteger e guarda estes “objetos” inicia-se o 

processo de institucionalização dos museus e com ela a partir do final do século XVII, 

começam os diferentes esforços para mudar a mentalidade de posse que por vezes ainda 

são existentes, enraizados nas instituições, da qual guiou o surgimento das grandes 

enciclopédias e museus (BRUNO 1996: 297). 

Com o surgimento das instituições museológicas criam-se novas formas de pensar 

os museus, legislações, estatutos, conceitos com instituições responsáveis pela regulação 

e imposição de uma nova ordem, através da politica, da educação e abertura destes museus 

ao público. 

De acordo com o Decreto da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, no Art. 1º 

Consideram-se museus, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 

comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 

ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento. 
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E entre suas obrigações destaca-se a subseção IV, Art. 39, em que  é obrigação dos 

museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que 

integram seus acervos, na forma de registros e inventários; No paragrafo 2º. Os bens 

inventariados ou registrados gozam de proteção com vistas em evitar o seu perecimento ou 

degradação, a promover sua preservação e segurança e a divulgar a respectiva existência 

e no que diz respeito ao mesmo no Art. 40. Os inventários museológicos e outros registros 

que identifiquem bens culturais, elaborados por museus públicos e privados, são 

considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados nas 

respectivas instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou deterioração. 

Atualmente, existem vários conceitos do que é um museu, do que ele representa para 

sociedade, levantando questões, debate sobre como desenvolver o trabalho museológico de 

maneira a envolver a sociedade de modo geral até atingir o seu principal objetivo que seria 

a educação, o olhar através do acervo. A museologia social tem nesse sentido um papel 

especial em colaboração com discussões a formar o senso crítico, por que o museu vai muito 

além da guarda, da proteção e exposição, o museu é um espaço onde se detém a memória 

e junto todo o seu poder, através da aquisição de bens culturais materiais e imateriais, onde 

reduz a desigualdades sociais, promove a cidadania, e a preservação de identidades 

culturais (CHAGAS et al., 2018). 

Os museus são espaços de produção de conhecimento e oportunidades de lazer, 

encarregados pela preservação dos objetos produzidos pela humanidade, objetos estes 

carregados de histórias da memória de um povo, proporcionando a continuidade da 

construção social da memória e a percepção critica da sociedade (CHAGAS et al., 2018). 

 

1.1 Processos de institucionalização dos museus no Brasil e a criação do IPHAN 

 

Segundo Le Goff (1984: 37), os museus contemporâneos estariam ligados aos 

processos de memória escrita e figurada da Renascença e a lógica de uma nova civilização 

da inscrição, sendo possível datar o século XIX como o da explosão do espirito comemorativo, 

como de uma nova sedução da memória. 
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O movimento científico deste período se direcionava com intuito de recuperar a 

memória coletiva das nações, surgindo à necessidade de criar os arquivos nacionais a parte 

da revolução francesa, sendo estas instituições mais conhecidas como Gabinete da  

 

Curiosidade, cujo sentido era expor objetos à admiração publica do olhar, sobretudo 

estética do que formuladas enquanto espaços para ensino e o rigor ciência (SCHWARCZ 

1989: 31). 

Na virada do século XIX os museus de etnografia começam a se moldar e organizar 

de forma que seja incorporada a instituição questões como coleções, preservação, estudo, 

exposição, interpretação de objetos materiais. Somente em 1890, que se estabelecem normas 

rígidas de funcionamento redefinindo perspectivas de emprego, promoção e pesquisa 

(SCHWARCZ 1989: 33). 

No final do século XIX inicia-se o nascimento de vários museus antropológico 

brasileiro, profundamente ligado aos modelos de investigação biológica e evolucionistas de 

analise, europeia e americana. A partir desta visão chegaremos a entender o desenvolvimento 

dos primeiros museus e o debate que aqui se estabeleceram (BARRETO, 1999: 204).  

Nesse período a instituição museu também continuou sua transformação, é o 

momento onde se expande os horizontes e passa a incluir novas categorias e temas, dessa 

forma lentamente abandonando o simples colecionismo para enfatizar a exibição e 

catalogação rigorosamente sistemáticas, onde se introduziram experimentos de exibição 

abrangendo vastos períodos históricos, e passa a possibilitar ao público percorrer roteiros que 

ofereciam panoramas de toda a história e cultura da humanidade, ao mesmo tempo em que 

começaram a reservar seções para apresentação das mais recentes conquistas da ciência e 

tecnologia (BASTOS, 2019). 

É ainda nesse momento que os museus passam a representar o nacionalismo 

contribuindo para as discussões populares e a construção de identidades nacionais, 

acervando objetos ligados ao patrimônio cultural das nações. 

A chegada da Família Real Portuguesa foi o marco histórico para os museus no Brasil. 

Dom João VI era um grande colecionador e apreciador de relíquias, e com o objetivo de trazer 

a “civilidade” ao território brasileiro, nasce o Museu Real em 1818, e que passa a se chamar 

posteriormente Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

O Museu Nacional já nasce fundamentado no modelo de investigação cientifica, sendo 

contratados inumeros pesquisadores que realizavam estudos científicos das coleções, bem 

como da fauna e flora brasileira. E posteriormente com o objetivo de suporte para servir de 

apoio às expedições na Amazônia, formar cientistas e iniciar coleções que pudessem ser 

preservadas no próprio país, surge o Museu Paraense Emílio Goeldi em 1876, sendo o acervo 
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arqueológico um dos mais importantes do Museu (SCHWARCZ, 1989).  

De acordo com Bastos (2019) é na metade do século XX que os museus passam a 

abandonar as práticas colecionistas conhecidas principalmente por uma postura mais passiva 

e passam a procurar aprofundar cientificamente a definição e as potencialidades buscando 

uma forma de atuação ativa, interdisciplinar e educativa perante a sociedade. O primeiro 

passo sendo a reformulação conceitual da definição de museu. Mas tarde o International 

Council of Museums – ICOM a seguinte definição: 

 

 

Um museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos ao serviço da 
sociedade e seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, 
pesquisa, comunica e exibe o patrimônio tangível e intangível da humanidade 
e do meio ambiente para fins de educação, estudo e prazer (ICOM, 1974).  

 
 

Vale ressaltar que esta definição está em processo de reformulação e em breve 

haverá um novo conceito alinhado a realidade atual. Além da definição pelo ICOM, no Brasil 

existe a Lei nº 11.904 de 2009 que institui o Estatuto de Museus cita o seguinte: 

 

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei,as instituições sem fins 
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 
para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 
turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 
ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento (ICOM, 2009). 

 

Com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico, Cultural Artístico e Nacional - 

IPHAN, em 1937, responsável pela proteção e preservação do patrimônio material e 

imaterial no país, dentre eles o patrimônio arqueológico, conforme dispõem o Decreto Lei 

n° 25 de 30 de novembro de 1937.  

 
 
“ …aquele patrimônio do conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no 
país e cuja conservação seja de interesse público quer por se acharem 
vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 
valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico…os monumentos 
naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 
feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados 
pela indústria humana” (DECRETO LEI N°25/1937). 

 

 A atuação do IPHAN como orgão fiscalizador e protetor do patrimônio arqueológico, 

se intensificou nos últimos anos, com a ampliação dos achados arqueológicos por meio de 
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estudos acadêmicos, mas principalmente pelo aumento do número de empreendimentos que 

impactam o solo. E por meio de projetos de  Salvamento Arqueológico criou e fomentou 

museus de arqueologia em todo país. O IPHAN nesse contexto agiu como fiscalizador e 

mediador, a fim de garantir a preservação e melhores acondicionamentos das coleções 

arqueológicas (IPHAN, 2014). 

 

1.2 A Relação entre Museus e Arqueologia 

 

De acordo com Bruno (1996) as coleções de arqueologia estão na gênese da história 

dos museus. Muitas dessas coleções se iniciaram a partir do colecionismo, de saques e 

expropriação das diferentes culturas, mas também pela busca de conhecer o diferente e o 

exótico. E quando esses acervos são utilizados na forma certa diminuem a distância entre 

as sociedades que viveram em tempos distintos (BRUNO, 1996). Entretanto é interessante 

observar que a arqueologia no Brasil é uma prática confinada aos museus até praticamente 

a década de 1950 (BARRETO, 1999).  

A Arqueologia é protegida de qualquer uso social ou político, sendo concebida como 

mais próxima das práticas classificatórias das ciências naturais, da história natural, 

implantada no país, sobretudo por naturalistas alemães no fim do século passado e início 

deste. De acordo com Funari (2002) e Pessoa (2012) o século XIX representa um período 

que a ciência deu novos rumos à pesquisa arqueológica, nessa época o Brasil imperial 

experimentava as primeiras escavações arqueológicas, tendo como recebedores dos 

acervos o Museu Nacional do Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, o 

Museu Paraense Emílio Goeldi na Amazônia e o Museu Paranaense em Curitiba. Os dois 

últimos tinham como foco a coleção de artigos da História Natural, assim como artefatos 

arqueológicos e etnográficos (FUNARI, 2002). Segundo Bastos (2019): 

 
 
“... é na metade do século XX que os museus passam a abandonar as 
práticas colecionistas conhecidas principalmente por uma postura mais 
passiva e passam a procurar aprofundar cientificamente a definição e as 
potencialidades buscando uma forma de atuação ativa, interdisciplinar e 
educativa perante a sociedade” (BASTOS, 2019: 30). 
 
 

Houve uma reformulação do conceito de museus, propiciando avanços e uma nova 

visão, sendo considerado um espaço a serviço da sociedade, hoje locais de múltiplas 

capacidades e possibilidades para um enriquecimento geral (BASTOS, 2019). 

Os espaços museológicos que salvaguardam acervos arqueológicos são instituições 

que realizam pesquisas e são extremamente importantes na preservação, conservação, mas 
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principalmente são divulgadores do conhecimento arqueológico para a população de maneira 

geral, diminuindo a distância das culturas pretéricas e a atual. Por isso práticas de Educação 

Patrimonial em museus colaboram na formação da cidadania e da memória. De acordo com 

Chagas (2004) a educação patrimonial é uma prática sócio-cultural transformadora. 

 

1.3 A Criação do Museu da Memória Rondoniense - MERO e seu acervo Arqueológico. 

 

De acordo com o SEJUCEL (2013) o Museu da Memória Rondoniense funciona no 

prédio da antiga sede do Poder Executivo Estadual, Palácio Presidente Vargas, situado na 

cidade de Porto Velho, Avenida Dom Pedro II, entre as ruas Presidente Dutra e José do 

Patrocínio, Bairro Centro. E visa fomentar a pesquisa e a cultura regional, considerando os 

acervos de arqueologia, paleontologia, etnográfico, biológico, documentos históricos e 

artísticos, ora pertencentes ao “Museu Estadual de Rondônia”, e demais que venham compor. 

Criado pelo Decreto 22.776 de 27 de abril de 2018, o mesmo ocupa o palácio desde 30 de 

setembro de 2015 por meio da portaria de 004/2015.  

A história do acervo do MERO é anterior, datando da criação do Museu Territorial de 

Rondônia que foi fundado pelo Decreto nº 427 de 12 de novembro de 1964, pelo Governador, 

Tenente Coronel José Manoel Lutz da Cunha e Menezes, sendo inaugurado em 5 de maio de 

1965, dia do nascimento de Rondon, patrono do Estado de Rondônia (BOZARCOV, 2007). 

Como mencionado anteriormente nasce a partir da doação do acervo de arqueologia Dr. Ary 

Tupinambá Penna Pinheiro, oriundo basicamente da região do Vale do Guaporé. 
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Figura 1 - Sala dos acervos. 

 

 

De acordo com o documento SEJUCEL (2013) o acervo arqueológico apresenta  921 

artefatos arqueológicos líticos polidos, vasilhas de cerâmicas, um sambaqui e vários 

fragmentos cerâmicos, sete crânios e uma mandíbula humana. As pesquisas arqueológicas 

realizadas pelo Dr. Eurico Miller e pelos arqueólogos Josuel Ravani e Júlio Steglich, na região 

do Guaporé e Pacaás Novos, coletados nas décadas de 1940, 1970, 1980 e 2000. Até este 

acervo chegar ao prédio atual, passou juntamente com os demais acervos por mais de 10 

sedes. Tais mudanças estiveram em sua maioria associada às diferentes mudanças de 

governo, potencializando a perda e/ou destruição do acervo. Além disso, o documento em 

que consta a catalogação das peças registra apenas os objetos presentes atualmnte no 

acervo. Esse documento é recente e foi elaborado entre 2010 e 2012 por meio do Termo de 

Cooperação Técnica celebrado entre o Estado e a empresa Scienta Consultoria Científica. E 

contou com a colaboração dos arqueólogos Cliverson Pessoa da Silva (na época estagiário), 

Michelle Tizuka e Silvana Zuse. 
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CAPÍTULO 2 

O Museu da Memória Rondoniense pela visão da Direção 
(2015-2019) 

 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos aplicados nesta 

pesquisa, assim como os resultados obtidos. A coleta dos dados neste estudo segue o que 

preconiza as autoras Marconi & Lakatos (2003), primeiramente foi realizada o levantamento 

dos dados por meio pesquisa documental indireta primária e secundária, com acesso aos 

projetos, relatórios e as fichas catalográficas do acervo, pertencentes ao MERO, o 

levantamento de literatura pertinente ao estudo como Meneses (1993), Bastos (2019), Bruno 

(1996), IPHAN (2014), Moraes-Wichers (2011) e Schwarcz (1989), e por fim buscas na 

internet sobre as exposições realizadas no MERO entre os anos de 2015 a 2019. 

Paralelamente foi realizado o registro direto com visitas ao acervo, ocorridas nos anos de 

2016, 2017 e 2018. E em 2020 foram realizadas entrevistas a direção do Museu e a 

comunidade geral.  

 

2.1 Fichas Catalográficas 

 

O primeiro passo desta pesquisa foi ter acesso ao livro tombo e ou fichas catalográficas 

pertencentes ao Museu, mas infelizmente foi informado que o MERO apenas apresentava as 

fichas catalográficas (Figura 02), e que estas tinham sido elaboradas no ano de 2012, com a 

coordenação da arqueóloga Silvana Zuse, na época prestadora de serviço da empresa 

Scienta Consultoria Científica.  

 

Conforme previsto no projeto, a curadoria do acervo arqueológico, etnográfico 
e histórico do MERO seria realizada em quatro etapas: a primeira etapa diz 
respeito à limpeza das peças, sendo adotados métodos específicos para 
cada tipo de material, de acordo com as suas propriedades; a segunda etapa 
é referente à catalogação do material, seguindo um modelo existente no 
MERO ou de acordo com uma numeração a ser definida durante a execução 
do projeto, seguindo um padrão registrado em um catálogo geral a ser 
definido. A terceira etapa compreende a descrição e fotografia das peças, 
cujas informações constam nas fichas catalográficas das peças (foto, 
dimensões, características, e procedimentos curatoriais). Finalmente, a 
quarta etapa corresponde ao acondicionamento adequado dos objetos, de 
acordo com o tipo de material (SCIENTIA CONSULTORIA CIENTÍFICA, 
2012). 
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A direção também informou que o livro tombo, apesar de ser mencionado por Bozarcov 

(2007) nunca foi localizado no acervo, sendo isso apontado como uma problemática. 

Entretanto vale mencionar que no relatório final do projeto menciona-se a seguinte 

informação: 

 

“Neste projeto, não foi realizado o tombamento das peças em um livro tombo, 
ficando esta etapa para um projeto futuro a ser realizado pela equipe do 
MUSEU, apenas o registro consta em um inventário planificado” (SCIENTIA 
CONSULTORIA CIENTÍFICA, 2012). 

 

 

Obteve-se acesso às fichas pela primeira vez no ano de 2014, e de acordo com 

informações da direção, até 2019 as fichas não havim siso atualizadas, nem tão pouco foi 

feito o livro tombo. A direção informou que apenas este ano de 2020 iniciou uma atualização 

das fichas e no qual não tivemos acesso, sendo aqui analisados os dados até 2019. De acordo 

com o Relatório Final do projeto de curadoria as fichas catalográficas foram separadas por 

tipologia, sendo 859 artefatos cerâmicos, entre vasilhas inteiras, semi-inteiras e fragmentos, 

totalizando 150 fichas, 67 artefatos líticos (67 fichas), material osteológico (8 fichas), material 

malacológico (1 ficha), e 13 materiais arqueológicos históricos (1 vidro e 12 cerâmicas (1 louça 

e 11 fragmentos de grés), sendo ao todo 226 fichas com 946 peças, sendo 910 com 

remontagens (SCIENTIA CONSULTORIA CIENTÍFICA, 2012).  

Cabe mencionar que o projeto realizou a curadoria do material também trabalhou com 

o acervo etnográfico e histórico do MERO, entretanto por não fugir ao escopo deste estudo, 

essas fichas não foram analisadas. As fichas apresentam as seguintes informações:  

• Fotos de identificação: geralmente duas imagens com escalas em com o objeto 

em posições diferentes. 

• Identificação: corresponde a identificação da peça por número de tombo por 

exemplo Mero.Arq.01, uma vez que poucas eram os objetos que haviam 

identificação (as numerações antigas foram adicionadas as respectivas fichas). 

Os critérios para o número de tombo foram a identificação Museu, da tipologia 

e número sequencial das peças. Essa sequência foi aleatória uma vez que não 

se tinha a documentação original das peças.  

• Acervo: se refere ao tipo de acervo pertencente à peça, neste caso seria o 

arqueológico. 

• Localização: município ou localidade onde a peça é procedente  

• Procedência: se refere ao sítio arqueológico, onde a peça foi coletada.  

• Forma de Aquisição: se a peça foi doada ou coletada. 
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• Coletor/Doador: quem coletou ou doou a peça. 

• Data da Coleta/Doação: dia em que foi coletado o material ou feita a doação. 

• Categoria: se refere à tipologia (cerâmica, lítico, histórico, osso) 

• Nomenclatura: nome do objeto. 

• Quantidade: quantas peças estão associadas ao mesmo material, seja elas do 

mesmo objeto ou quando fragmentos referentes ao tipo, por exemplo, borda, 

parede ou base. 

• Descrição: explicação sucinta da peça, forma, composição e outras informaçõe 

pertinentes à peça. 

• Estado de Conservação: carcaterísticas relacionadas ao grau de desgaste da 

peça. 

• Características da peça: se refere às medidas da peça tais como altura, 

circunferência, diâmetro, cumprimento, largura, profundidade e espessura. 

• Processos curatoriais: informações relativas ao processo de limpeza, bem 

como os materais utilizados no processo de curadoria. 

• Curadoria: neste item na ficha consta o nome do projeto, ano e o nome da 

empresa que executou. 

• Equipe e data: nome dos colaboradores e data do termino do projeto.  

• Registro: segunda forma de registro, além de a peça conter o numero de tombo 

ela tambem apresenta uma etiqueta com informações resumidas da peça. 

• Móvel: seria o local em que a peça foi acondicionada, este item nunca foi 

preenchido pela equipe do museu. 

 

Essas fichas catalográficas correspondem ao único documento de identificação das 

peças sendo que os itens mais relevantes para as informações das peças não estão 

preenchidos ou apresentam a expressão “sem registro”. É importante mencionar que essas 

fichas são oriundas de um processo de curadoria, a partir do termo de cooperação firmado no 

ano de 2009. Em 2010 as peças foram levadas para o laboratório da empresa que executou 

a curadoria, retornando ao museu ao término no ano de 2012. Todo material ficou encaixotado 

até 2015 quando houve a mudança do prédio da antiga Administração da EFMM, mais 

conhecido como prédio do Relógio para o Palácio Presidente Vargas, hoje Museu da Memória 

Rondoniense. 
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Figura 2- Ficha catalográfica Mero. Arq. 01. Fonte: SCIENTIA CONSULTORIA CIENTÍFICA, 2012. 

 

 

Ao analisar as fichas e entrevistar a direção do museu, ficou claro que ate 2019 não 

houve nenhuma atualização dos dados por parte da equipe do museu, principalmente aqueles 

ausentes ou incompletos. Apesar de não ser questionado o motivo, acredita-se que ausência 

dos documentos originais e o livro tombo, dificultou o preenchimento das informações.  

 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE ARQUEOLOGIA  
 

30 
 

 

Outro dado observado foi que, em nenhum lugar seja nas fichas ou outro documento 

foi registrado o uso das peças nas exposições, sendo um problema de documentação. 

 

 

2.2. Questionário Aplicado à Direção do Museu da Memória Rondoniense 

 

A fim de obter informações pertinentes ao MERO aplicou-se um questionário para 

diretora do Museu, na época, Ednair Nascimento, que prontamente respondeu. O questionário 

foi enviado por email em 7 de julho de 2020. Além do questionário (Anexo 01), também havia 

o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (Anexo 02).  

A Mestra Ednair Rodrigues do Nascimento possui graduação em Licenciatura e 

Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Rondônia (2004) e 

mestrado em Geociências na área de concentração em Paleontologia pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (2008). Foi coordenadora do Programa de Preservação do 

Patrimônio Paleontológico da UHE Santo Antônio e foi Diretora do Museu Estadual de 

Rondônia e do Museu da Memória Rondoniense. Apresenta experiência em consultoria 

científica, licenciamento ambiental, formação de professores, Gestão de Cultural, Patrimônio 

Cultural, Educação Patrimonial, Paleontologia e Museu. De 2015 a 2020 esteve como Diretora 

do Museu da Memória Rondoniense, assim, enviou o questionário abaixo que foi prontamente 

respondido. O questionário foi composto por nove perguntas, que seguem respondidas 

abaixo: 

 

1. Qual a missão do Museu da Memória Rondoniense? 

Resposta: O “Museu da Memória Rondoniense” visa fomentar a pesquisa e cultura 

regional, considerando os acervos de arqueologia, paleontologia, etnográfico, 

biológico, documentos históricos e artísticos, ora pertencentes ao “Museu Estadual de 

Rondônia”, e demais que venham compor. 

 

2. Como a Missão se relaciona com o acervo de arqueologia? 

Resposta: Na missão fica claro a relação com todos os acervos inclusive o de 

arqueologia. 

 

3. Quantas exposições foram feitas com o acervo de arqueologia? 

Resposta: Seis exposições de 2015 a 2019. 
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4. Quanto tempo durou cada exposição? 

Resposta: Para as exposições de curta duração em média de 1 a 5 meses. 

 

5. Já houve exposições de arqueologia de acervos não pertencentes ao MERO? Se 

sim, qual a origem do acervo? 

Resposta: Sim. Memórias do Rio, Paisagens do Madeira (2016-2017), material 

salvaguardo pela Universidade Federal de Rondônia; Festa do Divino, um Patrimônio! 

(2019), o material arqueológico estava sob-responsabilidade do IPHAN. 

  

6. Houve visitação de escolas nas exposições? 

Resposta: Sim em todas, as exposições. Na exposição Memória Indígena: da Pré-

história ao Contemporâneo e nas Memórias do Rio, Paisagem do Madeira, em ambas 

houve parceria com a SEDUC no empréstimo de ônibus para o deslocamento de 

escolares até o Museu. Havia também o agendamento que geralmente era feito 

pessoalmente pelo professor, mas tambám havia as visitas espotâneas. 

   

7. Foi realizada alguma atividade educativa com os estudantes? Se sim, descreva.  

Resposta: Sim, oficinas e mini palestra, com visita técnica ao Laboratório. 

 

8. Qual a média de visitantes por exposição? 

Resposta: Variava muito do tempo em que ficava a exposição, mas era em torno de 

200 a 600 visitantes por mês. 

 

9. Existe algum tipo de programa de visita ao acervo? 

Resposta: Não 

 

2.3 Exposições com a temática Arqueologia 2015-2019 

 

Esta seção é baseada nas respostas da direção do Museu e referente às exposições 

que versaram sobre o tema Arqueologia entre os anos de 2015-2019. 

 

 A fim de trazer mais detalhes e informaçõe, realizou uma busca livre na internet 

utilizando como fonte de pesquisa as redes sociais do MERO (Facebook e Instagram) e o 
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buscador Google por meio das palavras chaves (Exposição; Museu da Memória Rondoniense; 

Arquelogia e ano), fez uso de filtros priorizando notícias sobre o assunto. Além disso, utilizou 

também os folders das exposições, quando existente. Segue abaixo o Quadro 01 das 

exposições/correlatas de arqueologia, de acordo com Ednair Nascimento, na época diretora.  

 

 
Tabela 1. Exposições que abordaram a temática arqueologia entre os anos de 2015-2019. 

 
Item  Exposição/Atividade Ano Parceiros Duração Evento 

1. Memória Indígena: da Pré-

História ao Contemporâneo 

2015-

2016 

Universidade 

Federal de 

Rondônia 

Curta 

Duração 

Primavera de 

Museus e 

Abertura do 

Museu 

2.  Exposição de “Urnas 

Funerárias” 

2015-

2019 

- Longa 

Duração 

- 

3. Memórias do Rio Paisagem do 

Madeira 

2016-

2017 

Universidade 

Federal de 

Rondônia 

Curta 

Duração 

- 

4. Exposição Fósseis  2017-

2018 

Universidade 

Federal de 

Rondônia 

Curta 

duração 

IV Festival 

de Arte e 

Cultura da 

UNIR 

5. Primeiro Rondoniense 2018 - Curta 

Duração 

Campus 

Party 

6. Festa do Divino um patrimônio 2019 Instituto do 

Patrimônio 

Artistico 

Nacional 

Curta 

Duração 

Semana 

Nacional de 

Patrimônio 

 

Como já mencionado no capitulo 1 o Museu da Memória Rondoniense teve o inicio de 

suas atividades em setembro de 2015 já com a exposição Memória Indígena: da Pré-História 

ao Contemporâneo, teve como parceiro o curso Intercultural da UNIR nas demais atividades 

associadas a exposição. Foram expostos artefatos arqueológicos cerâmicos e líticos, além de 

peças etnográficas (Figura 03). 
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Figura 3- Foto o acervo na exposição Memória Indígena: da Pré-História ao Contemporâneo. 
Fonte: SECOM/RO (2015). 

 

 

Esta exposição ficou por aproximadamente cinco meses, permanecendo apenas a 

exposição de duas vasilhas de cerâmicas a Mero. Arq. 02 e a Mero. Arq. 07. Estas vasilhas 

ficavam expostas na entrada de acesso a Avenida Dom Pedro II de forma permanente, sendo 

removidas apenas quando havia uso do espaço para outra exposição ou até mesmo 

permaneciam compondo as exposições. Apesar dessa exposição não apresentar um nome, 

chamo neste trabalho de Exposição “Urnas Funerárias”, pois nas vezes que estive no museu 

como visitante ou para realizar pesquisa os mediadores didáticos sempre se referiam as 

vasilhas como urnas funerárias, mesmo não sendo comprovado para tal uso. Além disso, 

observei que as legendas destas eram pequenas e pouco informativas, em que constavam 

apenas a identificação e nomenclatura dos objetos. 

De novembro de 2016 até março de 2017 houve a exposição “Memórias do Rio 

Paisagens do Madeira”, organizada pelo Departamento de Arqueologia da UNIR e 

coordenada pela Professora Dra. Silvana Zuse. De acordo com o folder da exposição:  

 

 

...a exposição buscou divulgar os resultados das pesquisas arqueológicas 
realizadas na região pelo Departamento de Arqueologia. E teve como 
principal objetivo divulgar o patrimônio cultural no rio Madeira, relacionado à 
pelo menos 8.000 anos de história, com enfoque nas mudanças ocorridas na 
paisagem, ocasionadas pelas diferentes ocupações indígenas, pela fundação 
de vilas antigas e pelos recentes reassentamentos ou deslocamentos de 
comunidades e moradores em função do alagamento desses locais com a 
construção das usinas hidrelétricas e pelas enchentes” (ZUSE, et al., 2017).  

 

 

 

A exposição ocupou todo térreo e expos materiais arqueológicos, cenário retratando a 
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vida ribeirinha (Figura 04), e trouxe também a história dos moradores locais, que deram 

diferentes significados aos lugares e aspectos da paisagem, bem como uma reflexão sobre 

os conhecimentos, práticas, interpretações e memórias locais, sobre as mudanças no rio, no 

espaço e na vida destes moradores.  

De acordo com portal de notícias do Governo de Rondônia, publicada em 07 de 

fevereiro de 2017, esta exposição recebeu aproximadamente 2 mil visitantes entre alunos de 

escolas públicas, acadêmicos e turistas de diversos lugares do Brasil e do mundo. 

 

Figura 4-  Cenário “Vida Ribeirinha”. Parte da Exposição Memória do Rio, Paisagens do 
Madeira. Fonte: Rede Social do MERO. 

 

 

Em 2017, o MERO apresentou a exposição Fóssios que compos a programação do IV 

Festival de Arte e Cultura da UNIR, se tratavam de uma exposição, do colecionador particular 

Raul Pommer, que contava a origem do universo por meio dos meteoritos e a evolução 

biológica da vida na terra, até a presença do homem. Apesar de a exposição ter um carater 

paleontológico o crânio humano Mero. Arq. 133 (Figura 05), também fez parte da exposição 

a fim de indicar a presença humana. 
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Figura 5 - Crânio Humano (Mero. Arq. 133). Fonte: Rede Social MERO. 

 

 

A exposição “Primeiro Rondoniense” foi uma exposição que nasceu a partir da 

reconstrução facial em 3D do Crânio Mero. Arq. 136, que de acordo com a descrição na ficha 

catalográfica. 

 

 

[...] “é o maior crânio da coleção, com poucas encrustações do “mucururu”, e 
substituição parcial de ferro nas suturas. Apresenta quatro dentes ainda com 
raiz. Em uma das laterais do crânio na porção mais superior, existe um furo 

circular”. 
 

 

 A reconstrução facial em imagem 3D feita pelo Designer Cicero Morais em parceria 

com o MERO e pesquisadores do Fiocruz do Rio de Janeiro. O objetivo foi apresentar a 

reconstrução facial por meio de um infográfico (Figura 06) no evento Campus Party Rondônia, 

e enquanto acontecia o evento o crânio original estava sendo exposto no museu. No estudo 

o crânio foi identificado como um espécime masculino com características indígenas. 
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Figura 6- Infográfico mostra evolução para elaboração de rosto em imagem 3D. Fonte: Cícero 
Morais G1 Rondônia. 

 

 

E em 2019 aconteceu a exposição “Festa do Divino. um Patrimônio!”, foi uma ação em 

parceria com o IPHAN em comemoração a Semana Nacional do Patrimônio, contou com a 

exposição de artefatos arqueológicos históricos, coletados no Forte Principe da Beira no 

município de Costa Marques, vasilhas de cerâmicas (Figura 07) do Vale do Guaporé 

(pertencente ao acervo arqueológico do MERO) contribuição do artista Bototo, imagens dos 

fotográfos Luiz Brito e Marcela Bonfim, e o acervo fotográfico do Centro de Documentação 

Histórica, pertencente ao MERO.  

 

 

A Festa do Divino Espírito Santo é um acontecimento tradicional de cunho 
cultural, folclórico e popular que acontece no Estado de Rondônia, fronteira 
do Brasil com Bolívia na região do Vale do Guaporé, abrangendo sete 
municípios rondonienses e 40 localidades entre brasileiras e bolivianas, por 
40 dias. É uma manifestação que envolve comunidades quilombolas, 
indígenas, colonos e bolivianos (FESTA DO DIVINO, UM PATRIMÔNIO, 
Folder da Exposição, 2019: 2). 

 

 

De acordo com Ednair Nascimento (comunicação pessoal) as fotos retraram quase 5 

décadas de uma festa que tem mais de um século, e o interessante foi observar a relação dos 

achados arqueológicos com a historicidade da Festa do Divino tanto um como outro 

mostraram a importância do Negro seja na construção do patrimônio material (Forte Príncipe) 

ou imaterial da região (Festa do Divino). 
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Figura 7- Vasilha de Cerâmica, Mero. Arq. 07 e imagens da Festa do Divino. Fonte: Rede 
Social do MERO. 

 

 

Esta exposição foi importante para o aumento do número de visitantes, segundo o 

portal de notícias de Governo de Rondônia, publicada em 27 de dezembro de 2019 esta 

exposição recebeu aproximadamente 3 mil visitantes em pouco mais que 4 meses, totalizando 

em 4 anos de funcionamento mais 10 mil visitantes.   

 

2.4 Questionário aplicado a comunidade. 

 

O objetivo deste questionário foi perguntar a comunidade, por meio de perguntas 

majotariamente objetivas, sobre o uso do Museu pela sociedade geral; se tinham 

conhecimentos a existência do acervo arqueológico; das exposições ocorridas no MERO 

entre outras.  

O questionário (Anexo 03) foi elaborado na plataforma Google Forms, com 15 

perguntas, sendo 14 objetivas e uma discursiva. As primeiras cinco perguntas tentaram definir 

o perfil (sexo, idade, escolaridade e renda) do entrevistado e possivel usuário do Museu. A 

sexta e sétima perguntas basearam no conceito de museu como espaço de lazer, sendo assim 

questionado ao entrevista o que ele fazia em suas horas livres e se visitavam o museu. A 

sétima pergunta Além de verificar o conhecimento básico sobre arqueologia, tendo em vista 

as exposições e o mínimo de informações que esclarecem o possível visitante ao tema. A 

partir da oitava pergunta, todas estão se relacionam as especidades do museu, acervo 
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arqueológico e observação dos conceitos obtidos por meio das visitas ao museu. 

O meio de divulgação foi feito por email e whatssap com aplicação online, ficando 

disponível para comunidade por 45 dias entre os meses de outubro e novembro de 2020. 

Apesar de ter sido feito um esforço na divulgação e compartilhamento do questionários houve 

uma pequena participação totalizando 105 pessoas, vale ressaltar que a resposta às pergunta 

discursiva seguem na íntegra. 

 

 

Pergunta 1: Qual a faixa etária? 

 

 

 

Gráfico 1. Percentual por faixa etária. 

 

Pergunta 2: Qual o sexo? 

 

 

Gráfico 2. Percentual por sexo. 

 

Pergunta 3: Qual a escolaridade? 
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Gráfico 3. Percentual escolaridade. 

 

Pergunta 04: Qual a renda mensal? 

 

 

 

Gráfico 4. Renda mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 05. Você trabalha ou estuda em área relacionada a Museu? 
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Gráfico 5. Percentual de participantes. 

 

Pergunta 06: O que você faz no seu tempo livre? 

 

 

 

Gráfico 6. Percentual de lugares. 

 

 

 

Pergunta 07: Você costuma visitar museus e centros culturais? 
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Gráfico 7. Percentual. 

 

 

Pergunta 08: Quais tipos de museus você ja visitou ou gostaria de visitar? 

 

 

 

 

Gráfico 8. Percentual tipos de museus. 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 09: Você já visitou algum museu em Porto Velho? 
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Gráfico 9. Percentual de pessoas que visitaram museus em Porto Velho. 

 

Pergunta 10: Você já visitou o Museu da Memória Rondoniense – MERO? 

 

 

 

Gráfico 10. Percentual de visitantes ao MERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 11: Você sabia que todo acervo do Museu Estadual de Rondônia foi 

incorporado ao Museu a Memória Rondoniense? 
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Gráfico 11. Percentual de pessoas que responderam. 

 

Pergunta 12: Você sabia que o maior acervo do MERO é o arqueológico? 

 

 

 

Gráfico 12. Percentual de respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 13: Sobre os objetos arqueológicos, o que você espera encontrar? (Múltipla 

escolha) 
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Gráfico 13. Respostas Pegunta 13. 

 

Pergunta 14: Você já visitou uma exposição Arqueológica no MERO? 

 

 

Gráfico 14. Percentual de pessoas que visitaram o MERO. 

 

Pergunta 15: Caso tenha respondido sim na questão responda. Qual ? 

Respostas: 

2 Memorias do Rio Paisagem do Madeira 

3 Não lembro 

4 Museu da memória histórica de Rondônia. 

5 Os artefatos arqueológicos. 

6 Acervo permanente 

7 Todas 

8 Em 2018 

9 Machadinhas 

10 Espero melhorias. 

11 De fotos do Divino Espírito Santo 

12 Artefatos cerâmicos do Guaporé 

13 Geológica 

14 Não 

15 Memórias do rio paisagens do madeira 

16 Palácio 

17 Exposição de abertura, de arqueologia. 

18 Em 2018, uma de cerâmicas antigas. 
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19 Não entendi a qual questão esta pergunta esta atrelada 

20 Não entendi a pergunta. Mas deduzido, penso que é sobre o MERO. Não lembro o nome da exposição, mas fui a um 

de fotografias da Marcela Bonfim, outro de cerâmicas e outras vezes em eventos. 

21 Fósseis 

22 Não me recordo o nome. 

23 Acredito que seja o acervo permanente. Além da mostra de objetos que fez parte da Exposição "Festa do Divino: um 

patrimônio" 

24 Memorias do Rio, paisagens do Madeira, uma exposição organizada pelo departamento de Arqueologia da UNIR em 

2016. Nas questões anteriores, seria interessante a possibilidade de marcar mais de uma opção: costumo visitar 

museus e exposições de arte, arqueologia, história, paleontologia, geologia, museus comunitários, gosta de todos. Em 

exposições de arqueologia espero encontrar diversos materiais como cerâmicas, machadinhas, garrafas, loucas, entre 

outros. 

25 Não lembro o nome 

26 Museu de presidente Médici, mudei da memória Argentina, museu internacional do presépio em PVH...  

27 Tudo bem 

28 Se costumo visita museus 

29 Sim 

30 Exposição arqueológica. 

31 Paisagens do Rio, Memórias do Madeira. 

 

O que mais você gostou? 

Respostas: 

2 De tudo 

3 A casa ribeirinha 

4 Exposição da Rita 

5 Gostei justamente a história dos povos indígenas como toda a tradição que permeia toda Amazônia. 

6 Os fósseis. 

7 Todos os artefatos são interessantíssimos 

8 De tudo 

9 A exposição estava lindíssima. Muita bem organizada. Gostei da cabeça do crocodilo gigante. 

10 Cerâmicas 

11 De conhecer fósseis de animais gigantes. 

12 As palestras 

13 Da iconografia 

14 Geológica 

15 Arqueologia 

16 Das exposições 

17 As cerâmicas. 

18 Da preservação e das urnas. 

19 Não entendi a qual questão esta pergunta esta atrelada 

20 Fácil localização falta de vidro nas cerâmicas, o que facilitou visualizar e perceber detalhes da sua restauração ou 

tentativa (algumas pessoas estavam incompletas). 

21 Tudo 

22 Crânios humanos 

23 Não sei especificar muito, mas acho interessante observar os objetos de forma geral, suas características e 

especificidades, de acordo com o tempo e local aos quais remetem. 

24 O espaço do Museu 

25 Tudo 

26 Visitar os museus 

27 Gostei dos girais que pescadores ficavam na época temporada de pesca no Teotônio, que estava exposto no museu. 

28 A reprodução de casa ribeirinha 
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CAPÍTULO 3 

Reflexões acerca do acervo arqueológico e Museu 
 

  

O objetivo deste capítulo é descrever as respostas do questionário e trazer algumas 

reflexões acerca do acervo arqueológico do MERO, a partir de uma breve análise da 

sociomuseologia e arqueologia pública considerando as fichas catalográficas, as temáticas 

expositivas abordadas e a visão da comunidade geral por meio das entrevistas. 

 De acordo com Moutinho (2012) a sociomuseologia é uma área multidisciplinar que 

visa consolidar o reconhecimento da museologia como recurso para o desenvolvimento da 

humanidade, assente na igualdade de oportunidades e na inclusão social e econômica. Já a 

arqueologia pública é decorrente da reflexão sobre a função social do arqueólogo (MENESES, 

2007: 34). Mas para Saladino (2017) a arqueologia pública pode ser compreendida como a 

prática comprometida com a divulgação e a apropriação do discurso científico e do patrimônio 

arqueológico. Nesse sentido o MERO de 2015 a 2019 cumpriu o seu papel como se pôde 

observar nesse estudo, conforme aponta o Artigo 2° do Decreto 22.776 por meio de seus 

objetivos: 

 

I - exercer a função de equipamento cultural museológico; II - preservar e 
valorizar a memória da cultura e do patrimônio histórico.  
Regional; III - depositar e acondicionar os seus acervos em local adequado, 
segundo as normas nacionais e internacionais de segurança; IV - promover 
ações educativas junto à comunidade visando à educação patrimonial e à 
transformação do olhar sobre os objetivos apresentados; V - dialogar com 
demais segmentos culturais realizando atividades inter e multidisciplinares 
proporcionados o maior acesso e fruição de bens culturais; e VI - proporcionar 
maior acesso ao público sobre a história e pré-história da região a partir de 
ações culturais e educativas em ambientes públicos, por meio de 
instrumentos e ações, como, por exemplo, mídias diversas, exposições, 
palestras, colóquios, entre outros (Artigo 2° do Decreto 22.776). 

 

 

Com a realização de exposições, com temáticas que envolviam estudos 

arqueológicos, seja por meio de seu próprio acervo seja, com narrativas resultantes das 

pesquisas arqueológicas realizadas pelo Departamento de arqueologia da UNIR. Entretanto 

há de observar que mesmo o MERO não sendo um museu só de arqueologia torna-se 

necessário verificar as temáticas abordadas, ou melhor, quais os temas devem ser abordados, 

quais os objetivos do que está sendo exposto, e quem a pretende atingir, principalmente 

quando se impõe a romper o imaginário social conforme observado no questionário aplicado 

a comunidade.  
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Assim verificou-se que 53,4% dos entrevistados têm entre 30 e 50 anos, são na maioria 

mulheres (62,9%) e cerca 92,4% tem escolaridade entre o ensino médio completo ao 

doutorado, sendo o ensino superior completo e mestrado os maiores percentuais, 20% cada. 

Sobre a renda mensal, 59% apresentam renda acima de dois salários mínimos, sendo este o 

perfil dos entrevistados. Também observou que 74,3% dos entrevistados não desenvolvem 

nenhuma atividade profissional/acadêmica relacionada ou área afim ao museu. 

Foi perguntado ao entrevistado o que ele faz em seu tempo livre? E 51,4% das 

respostas tiveram a preferência de ficar em casa, entretanto sabe-se que estas respostas 

podem estar relacionadas ao cenário mundial de isolamento social, devido à pandemia 

causada pelo virus COVID-19. Mas 16,2%, a segunda maior resposta, foi à preferência de 

vistarem museus. Entre os tipos de museus de interesse se destacaram com 51,4% museus 

históricos e em segundo lugar museus de arqueologia com 21,9%. É interessante observar 

neste dado que museus históricos podem também abrigar acervos de arqueologia. Outro dado 

interessante é que 75,2% dos entrevistados já haviam visitado um museu em Porto Velho, 

sendo que 55,2% já visitaram o MERO. 

Considerando que o MERO realizou de 2015 a 2019 mais de uma exposição por ano 

sobre temáticas arqueológicas, perguntou-se ao entrevistado duas questões básicas sobre o 

acervo de arqueologia do MERO. Primeira: Você sabia que todo acervo do Museu Estadual 

de Rondônia foi incorporado ao Museu da Memória Rondoniense? E segunda você sabia 

que o maior acervo do MERO é relacionada a material arqueológico? O objetivo foi verificar 

como as informações do acervo estão sendo trabalhadas nas exposições de arqueologia. 

Entretanto os entrevistados demonstraram certo desconhecimento da história do acervo com 

percentual de não de 59% para a primeira pergunta e 61,9% de não para a segunda pergunta.  

Foram perguntados também, quais objetos arqueológicos que esperariam encontrar? 

Fósseis e esculturas foram os percentuais mais altos com 48,6% cada um. E por fim 

perguntou-se apenas para aqueles que haviam visitado uma exposição de arqueologia no 

MERO (71,4%,) o que eles mais gostaram? E infelizmente as respostas foram bem confusas, 

apesar de citarem algumas tipologias de objetos arqueológicos, as respostas foram genéricas 

citando mais de uma vez fósseis e obras de artes como elementos pertencentes ao acervo 

arqueológico. 

Analisando as respostas do público ao questionário verificou-se um predominio do 

sexo feminino, alto nível de escolaridade e relativo interesse nos espaços museais, seja pelo 

desejo em visitar, ou seja, por já terem visitado estes espaços. Além disso, observou-se que 

os objetos arqueológicos, despertam sempre interesse e curiosidade. Entretando percebeu-
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se que a maioria desconhecia dados básicos sobre o acervo de arqueologia e também se 

percebeu, principalmente para aqueles que visitaram as exposições do MERO, confusões em 

conceitos, quando por vezes mencionam fósseis como objetos arqueológicos. Esses dados 

apesar de não serem relativos a uma pesquisa de público em loco pode mostrar um possivel 

perfil do público que frequenta o museu e uma possível deficiência da comunicação das 

exposições com o visitante, além disso, certa invisibilidade do acervo arqueológico. 

Neste sentido Saladino (2017) observa que deve se estabelecer estratégias 

adequadas para diminuir o gap entre estudos arqueológicos com o discurso expositivo. Além 

disso, deve-se verificar se o perfil do acervo arqueológico está alinhado à Sociomuseologia e 

à Arqueologia Pública. Ela também afirma: 

 

[...] é notada dificuldade de algumas instituições museológicas brasileiras de 
romperem com pré-noções do senso comum e proporem outra percepção 
sobre a Arqueologia e sobre a própria instituição. Decorre da observação de 
que, em certa medida, os museus de arqueologia são especialmente afetados 
pelas imagens reducionistas que grassam no imaginário social (SALADINO, 
2017: 92.). 

     

 

 Tamanini (2003) em um estudo sobre turismo museológico afirma que no Brasil a 

relação de Escola, Educação e Museu é bastante confusa e delicada. E que as instituições 

museológicas ainda fazem uso da velha prática “monitoria”, e exigem rever as definições de 

usos e interfáceis com os diferentes públicos. Ela também faz o seguinte questionamento:  

 

[...] “o importante é mesmo, receber uma quantidade de público, e disso se 
vangloriar? Ou constatar se o visitante tirou proveito de sua visita, verificou 
enriqueceu seus conhecimentos e fez intercâmbio, aguçou sua curiosidade e 
seu espírito critica, cultivou sua sensibilidade, sentiu prazer estimulou sua 
criatividade, melhorou seu modo de vida privada e pública”, construiu uma 
experiência estética com a vida (TAMANINI, 2003: 81). 

 

 

 De acordo com este estudo pode-se notar que as exposições de arqueologia ou que 

continham material arqueológico levaram um grande público ao museu.  

Pouget & Carvalho (1999) atrelam o grande interesse pela arqueologia às percepções 

de valores entorno da herança cultural nos seus diferentes aspectos. 

Além disso, também os mesmos autores apontam que a gestão dos acervos 

arqueológicos é fundamental para extroversão do conhecimento principalmente no que se 

referem as exposições arqueológicas.  

Nesse sentido é interessante observar que apesar não existir um campo, nas fichas 

catalográficas, em que se refiram quais peças já foi exposta, o acervo arqueológico do MERO 
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encontra-se em um estado de conservação muito melhor do que quando se encontrava no 

Prédio do Relógio, atualmente está bem acondicionado e submetido a condições ambientais 

estáveis, com uma reserva técnica específica e que ainda conta com um laboratório de apoio 

para análise e estudo de material, inclusive com condições para receber pesquisadores de 

forma adequada, conforme pude observar em loco em uma visita realizada em 2018.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Esta monografia atingiu seu propósito, já que tinha como objetivo verificar a visibilidade 

ou invisibilidade do acervo arqueológico no Museu da Memória Rondoniense e teve por 

finalidade contribuir para a discussão do uso de espaços culturais pela comunidade. Apesar 

de todos os esforços da equipe do MERO em desenvolver nos ultimos 5 anos exposições 

sobre a temática arqueologia, a comunidade ainda desconhece os conceitos basicos de 

arqueologia, ficando evidentes nas respostas do questionário aplicado a comunidade. 

Entretanto a comunidade reconhece o MERO como espaço cultural dedicado a preservação 

histórica e a memória local. Um fato importante é que desde que o acervo foi para o atual 

prédio (2015) há sempre um arqueólogo responsável, demonstrando uma preocupação do 

estado com o acervo. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, um Museu tem que cumprir seu papel 

social com a dimensão humana no tempo e espaço, e pode ser recuperada a partir da 

memória existente nos espaços museais.  

E conforme dispõe o Decreto n. 22.776, de 27 de abril de 2018, o MERO vem 

cumprindo com os objetivos propostos. Mas ainda é limitado, apesar de ja ter iniciada a sua 

dimensão social por meio de exposições temáticas que promoveram esse tipo de narrativa. 

Mas para que o museu exerça sua plena potência é necessário assumir um discurso 

sociopolítico, seja nas exposições, seja na mediação, ou seja, em uma melhor divulgação de 

seus espaços.  

E à luz da Sociomuseologia e da Arqueologia Pública deve-se problematizar e refletir 

os discursos científicos, de musealização de memórias de grupos sociais tradicionalmente 

emudecidos e/ou ausentes nas narrativas da memória histórica. Deve-se trazer uma 

expografia mais elaborada, com fichas em que constem informações das peças levadas as 

exposição, com legendas informativas, e uma mediação didática apropriada a cada público. 

E por fim sugere-se aos gestores responsáveis pelo Museu, um maior investimento ao 

museu, com recurso financeiros aplicados as exposições permanentes e temporárias, já que 

se verificou que todas exposições realizadas no MERO foram financiadas por terceiros. Alem 

disso uma restruturação do quadro de funcionários é necessária, visto que não funcionários 

do quadro permanente do museu, sendo comissionados ou cedidos, afim de compor uma 

equipe técnica adequada e que vai além da figura do arqueólogo.  

Tais investimentos são necessários e urgentes, uma vez que ampliam o turismo no 

centro histórico e valorização da memória e da cultura rondoniense. 
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ANEXO 01 
 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 
 

Questionário a ser aplicada a direção do Museu da Memória Rondoniense – MERO, 

a fim de subsidiar a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso da acadêmica 

Andréia Souza da Nóbrega Oliveira. 

 

Questionário para a Direção do Museu da Memória Rondoniense 
 

1. Qual a missão do Museu da Memória Rondoniense? 

2. Como a Missão se relaciona com o acervo de arqueologia? 

3. Quantas exposições foram feitas com o acervo de arqueologia? 

4. Quanto tempo durou cada exposição? 

5. Já houve exposições de arqueologia de acervos não pertencentes ao MERO? 

Se sim, qual a origem do acervo? 

6. Houve visitação de escolas nas exposições? 

7. Foi realizada alguma atividade educativa com os estudantes? Se sim, 

descreva. 

8. Qual a média de visitantes por exposição? 

9. Existe algum tipo de programa de visita ao acervo? 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
 

 
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

 
Os dados coletados através desse questionário contribuirão para o Trabalho de 
Conclusão de Curso da acadêmica Andréia Souza da Nóbrega Oliveira a para 
obtenção de Título Bacharela em Arqueologia pela Universidade Federal de 
Rondônia. Este questionário é direcionado a comunidade de Porto Velho e região. 
 
Todas as perguntas são objetivas e podem ser respondidas em menos de 1 minuto. 
Não é preciso se identificar para responder esse questionário. 
 
 
Agradeço pela participação e peço ampla divulgação deste! 
 

Faixa etária: 

(   ) Abaixo de 20 anos 

(   ) 20 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 40 anos 

(   ) 41 a 50 anos 

(   ) 51 a 60 anos 

(   ) Acima de 61 anos 

 

 

Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

 

Escolaridade: 

(   ) Afalbetizado 

(   ) Fundamental incompleto 

(   ) Fundamental completo 

(   ) Médio incompleto 

(   ) Médio completo 

(   ) Superior incompleto 
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(   ) Superior completo 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

 

 

Renda mensal: 

(   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 2 salários mínimos 

(   ) De 2 a 3 salários mínimos 

(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

(   ) De 5 a 10 salários mínimos 

(   ) De 10 a 20 salários mínimos 

(   ) Mais de 20 salários mínimos 

 

 

Você trabalha ou estuda em área relacionada a museus?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

O que você faz no seu tempo livre? 

(   ) Vou ao shopping 

(   ) Vou ao cinema 

(   ) Vou a museus ou espaços culturais 

(   ) Fico em casa 

(   ) Outro 

 

 

Você costuma visitar museus e centros culturais? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Quais tipos de museus você já visitou ou gostaria de visitar? 

(   ) De arte e/ou arte contemporânea 

(   ) De Arqueologia 

(   ) Comunitários ou ecomuseus 

(   ) Museus históricos 

(   ) Museus casa 

(   ) Museus temáticos 

(   ) Não me interesso por museus 

 

 

Você já visitou algum museu em Porto Velho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

Você já visitou o Museu da Memória Rondoniense - MERO? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

Você sabia que todo acervo do Museu Estadual de Rondônia foi 

incorporado ao Museu as Memória Rondoniense? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

Você sabia que o maior acervo do MERO é o arqueológico? 

(   ) Sim  

(   ) Não 
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Sobre os objetos arqueológicos, o que você espera encontrar? (Múltipla 

escolha) 

 

(   ) Dinossauro 

(   ) Vasilhas de cerâmicas 

(   ) Ponta de flecha 

(   ) Múmia egípcia  

(   ) Fósseis 

(   ) Esculturas 

(   ) Machadinha indígena 

 

 

 

Você já visitou uma exposição Arqueológica no MERO? 

(   ) Sim Qual?__________ 

(   ) Não 

 

Caso tenha respondido sim na questão responda.  

O que mais você gostou? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 
Obrigada! 
 




