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Produzida para diferentes finalidades, entre as quais se destacam o medo do anonimato, a 

necessidade de preservar alguma imagem, incertezas sobre o futuro, o constante desejo de 

eternizar a condição humana, a ansiedade por preservar pequenas glórias e vaidades, a 

fotografia é uma das mais ricas fontes para pesquisa que existem na atualidade.  

A sua utilização em instituições museológicas é um mecanismo bastante frequente em se 

tratando de exposições que visam despertar no público determinados sentimentos/sensações, 

que só um recurso fotográfico é capaz de despertar. Como, por exemplo, uma sensação de 

repulsa quando se vê uma fotografia de algo, que de acordo com a nossa cultura seja 

considerado nojento, ou um sentimento de revolta, quando, por exemplo, contemplamos a 

fotografia de um campo de concentração nazista, ou mesmo um sentimento de nostalgia 

quando vemos a fotografia de algo que fez parte da nossa infância, e assim sucessivamente.  

A fotografia tem este poder especial. Ela é muitas vezes utilizada, como um evocador de 

memórias, ou como afirma Maria Elisa Linhares Borges, “a fotografia é um dos recursos mais 

utilizados para cultuar a lembrança”. A autora cita como exemplo o fato de fotografar pessoas 

mortas, que foi bastante comum em algumas regiões do Brasil no século XIX, o que se deve 

ao fato de a fotografia fazer reviver, pois ela funciona como um substituto, sempre que vista, 

do ente querido, e sempre que vista estimulará lembranças e aplacará a dor da perda 

(BORGES, 2003:65). 

Atualmente, este tipo de registro é pouco comum e, muitas vezes, os poucos registros 

ainda remanescentes do passado acabam por ser descartados, como afirmam Cerqueira, 

Peixoto e Gehrke em seu artigo: 

 

um tipo de foto individual bastante estranho para nossos critérios contemporâneos são as 

fotos de crianças natimortas ou falecidas com poucos dias de vida. Esse repertório nos 

remete a um fato social que não pode ser desconsiderado: o grande pesar que provocava os 

altos níveis de mortalidade infantil, o que pode ser verificado nos epitáfios de crianças 

natimortas ou recém-nascidas preservados nos cemitérios da região. Apesar destas fotos 
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terem sido bastante comuns em outros tempos, é muito raro encontrá-las hoje, pois a 

tendência das famílias é descartarem de suas coleções fotos com este tipo de conteúdo, 

preferindo preservar aquelas que suscitam boas recordações que orgulhem a família. 

(CERQUEIRA, PEIXOTO, GEHRKE, 2008). 

 

Tratando a fotografia como fonte de pesquisa, ela encontra, dentro de um Museu, o 

terreno propício para revelar todas as suas potencialidades, uma vez que a imagem não fala. 

Mostra. Materializa. Sensibiliza. Dá corpo, forma, cor à imaginação. (GARBINATO, 1979)  

Refiro-me a Museus, pelo fato de serem uma instituição aberta ao publico (a própria 

terminologia Museu só é conferida a um espaço quando este se encontra aberto ao público) e 

que se diferencia de centros de pesquisa ou universidades no que tange a questões de 

pesquisa, uma vez que a forma de devolução dos resultados da pesquisa dentro de um Museu 

é completamente diferente.  

De acordo com Possamai (1989:80) a realização de pesquisas em museus rompe com 

exposições enfadonhas, que, mais do que apenas mostrar as peças do acervo, inserem as 

mesmas dentro de uma problemática mais ampla, dando-lhes significados que vão além da 

simples contemplação da sua materialidade. 

Em função disso, no Museu Etnográfico da Colônia Maciel a fotografia tem grande 

importância, não só pela representatividade, mas também pela sua capacidade de informação.  

No decorrer no século XX, renovações conceituais e metolodológicas da História 

darão espaço para a criação da chamada Escola dos Annales, que de acordo com Peter Burke 

é uma espécie de “revolução francesa da historiografia”, já que ela irá modificar a forma 

positivista como a história era até então escrita. Uma história que supervalorizava o 

documento e defendia a objetividade: “wie es eigentlich gewesen ist”, conforme afirma 

Ranke (BURKE, 2004). 

É justamente neste momento que ocorre a ampliação da concepção de documento 

histórico, e a história incorpora novos temas e para isso vai se utilizar de novas fontes. É esse 

o momento em que a fotografia deixa de ser utilizada apenas como ilustração ou comprovação 

daquilo cujo conhecimento original era gerado pelo documento histórico ortodoxo por 

excelência, o registro escrito, e preferencialmente oficial e não literário (CERQUEIRA, Et 

All. 2008).  

A transformação das imagens em fontes históricas, fez da fotografia, um dos 

instrumentos de registro e objeto de investigação mais completos. A fotografia assume um 
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papel bastante importante na propagação do conhecimento, já que ela não fala, mostra, 

materializa, dá corpo, forma, cor à imaginação (GARBINATO, 1979).  

De acordo com Borges, a fotografia é dotada da mesma legitimidade e autenticidade 

que um documento escrito, representa um fato ou um acontecimento histórico, e poderá 

oferecer subsídios para a compreensão deste acontecimento. (BORGES, 2003).  

Para Soares:  

 

a fotografia permite a conservação visual do passado, garantindo a posterioridade e 

desencadeando recordações, possibilitando desse modo diferentes interpretações e 

discordâncias em relação ao seu valor documental, sendo que a fotografia pode ser 

encarada como espelho do real; como desconstrução do real ou como traço de um real. E 

que se submetida a diversas formas de análise, a fotografia constitui uma categoria 

documental tão, ou mais importante que outras fontes documentais (SOARES, 2007). 

 

Possamai afirma que a fotografia deve ser vista como objeto que fazia parte da 

realidade social, tomando assento na vida das pessoas de determinado período histórico. 

Nesse sentido, as imagens fotográficas são consideradas como meios através dos quais, o 

mundo pode ser representado de acordo com o desejo da sociedade que o criou (POSSAMAI, 

2006). E, independentemente da qualidade estética de uma fotografia, ela pode sim, servir 

como evidência histórica (BURKE, 2004).  

Para compreender o lugar destas fotos na memória, não interessa somente sistematizar 

o conteúdo das mesmas, é preciso buscar interpretar seu lugar como suporte de memória na 

cultura da região (CERQUEIRA, Et All. 2008).  

 

*** 

Museu é uma instituição que tem sua origem na Grécia Antiga: o termo museu vem do 

grego museion, remotando ao templo das musas, filhas de Mnemósyne, Deusa da Memória. 

(RANGEL, 2007:01) 

Atualmente o Museu, de acordo com o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico 

Nacional (IPHAN), é uma  

 

instituição com personalidade jurídica própria, aberta ao público, a serviço da sociedade e 

de seu desenvolvimento, que  apresenta as seguintes características: trabalho permanente 

com o patrimônio cultural (incluindo nessa designação o natural, o tangível, intangível, 

digital, genético e paisagístico); a presença de acervos e exposições colocados a serviço da 
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sociedade com o objetivo de proporcionar a ampliação do campo de possibilidades de 

construção identitária, a percepção critica da realidade, a produção de conhecimentos e 

oportunidades de lazer; o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem o 

patrimônio cultural  como recurso educacional, turístico e de inclusão social; a vocação 

para a comunicação, a exposição, a documentação, a investigação, a interpretação e a 

preservação de manifestações e bens culturais e naturais; a democratização de acesso, uso 

e produção de bens culturais de modo a contribuir para  a promoção da dignidade da 

pessoa humana; a constituição de espaços de relações  e mediação culturais com 

orientações políticas, culturais e cientificas diferenciadas entre si. (IPHAN/MinC, 2008) 

 

Neste novo conceito de Museu, é que se acaba encaixando o Museu Etnográfico da 

Colônia Maciel, que nasceu de um projeto de pesquisa intitulado “Recuperação e 

Preservação da Memória Histórica da Comunidade Italiana Pelotense”, desenvolvido no 

ano de 2000, pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), por meio do Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia (LEPAARQ). 

 O projeto de pesquisa tinha como objetivos resgatar a memória histórica da formação 

e da trajetória da comunidade italiana pelotense, sendo o núcleo escolhido para realização 

deste trabalho a Colônia Maciel, a qual está localiza no 8o distrito de Pelotas, 

aproximadamente quarenta quilômetros do centro urbano da cidade. 

De acordo com Peixoto:  

 

a escolha desta colônia como núcleo central de desenvolvimento da pesquisa baseou-se 

em dois critérios: a) foi identificada como a mais representativa da presença italiana na 

região de Pelotas; b) apesar de ter sido implantada pelo governo imperial, jamais foi 

reconhecida como tal pela historiografia, causando, assim, um descontentamento para a 

comunidade italiana, organizada na SIP1, que deseja o reconhecimento histórico da 

Colônia Maciel como a 5ª Colônia Italiana do RS.”(PEIXOTO, 2001:2) 

 

Com o andamento das pesquisas, que consistia em formar um catálogo de cultura 

material, um de história oral e outro de fotografias, percebeu-se na comunidade um grande 

interesse pela criação de um espaço adequado para a guarda e preservação de sua memória 

coletiva. Nasceu daí a idéia de criação de um museu. 

                                                           
1  SIP : Sociedade Italiana Pelotense, Hoje esta instituição possui uma outra denominação: ACIP – Associação 

Cultural Italiana Pelotense. 
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Elaborou-se então um projeto para a criação de um museu, que foi encaminhado ao 

COREDE-Sul e por meio da Consulta Popular, foi aprovado o projeto de implantação do 

Museu Etnográfico da Colônia Maciel, sendo o mesmo inaugurado em 2006. 

Foram doados aproximadamente 300 objetos, 400 fotos, das quais 88 foram 

emprestadas para serem digitalizadas, e as restantes tiveram seus originais doados ao Museu. 

Em alguns casos, esses registros de memória das famílias descendentes dos imigrantes 

italianos se encontravam em condições precárias: abandonados no campo, escondidos e 

empoeirados nos cantos dos galpões. No caso das fotografias antigas, há casos em que estas 

estavam cuidadosamente conservadas em álbuns ou caixas, mas, muitas vezes, estavam 

jogadas sobre o forro ou em outras situações de pior estado.  

Foram realizadas ainda um total de 32 entrevistas, destas, 8 foram feitas na primeira 

etapa do projeto e 24 na segunda etapa (a de implantação do museu). Há que se ressaltar que 

em alguns casos foram realizadas duas ou mais entrevistas com a mesma pessoa, uma vez que 

estas tinham um grande número de informações que contribuiriam com a pesquisa. 

Atualmente, o acervo do Museu está dividido em três grandes coleções: as fontes 

orais, as fontes materiais e as fontes visuais, e a proposta expográfica estabelece um diálogo 

triangular entre estas coleções. Dentre elas, a que mais se destaca (tanto quantitativa, quanto 

qualitativamente) é a coleção fotográfica.   

Este grupo de imagens, teve no ano de 2010, sua organização/sistematização 

concluída, gerando o trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em História pela 

UFPEL2. Com a finalização do trabalho de sistematização do acervo fotográfico, a consulta 

ao material foi facilitada, possibilitando utilizar o mesmo, como fonte para realização de 

pesquisas3.  

Dentro de um Museu, a fotografia desempenha um papel bastante importante, na 

propagação do conhecimento.  Um analfabeto não lê um texto, mas pode ler parte do que 

pretende ser dito, através da contemplação de uma fotografia. Crianças não conseguem ainda 

perceber bem ao certo, não conseguem dar sentido a textos, mas vêem nas fotografias uma 

simplificação do que pretende ser apresentado.  

                                                           
2 GEHRKE. Cristiano. “Fotografia e musealização da história da imigração italiana: sistematização do acervo 
fotográfico do Museu Etnográfico da Colônia Maciel”. Monografia de Conclusão do Curso de Licenciatura em 
História/UFPEL, Pelotas, 2010.  
3 O projeto de mestrado desenvolvido pelo autor, tem como objetivo fazer um estudo sobre a representação do 
cotidiano dos imigrantes italianos e seus descendentes na zona rural de Pelotas/RS, através da análise deste 
acervo.  
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Conforme Ivan Lima (1988:22), a fotografia é a forma mais agressiva e mais realista 

de comunicação que existe hoje, a leitura de uma fotografia provoca reações emocionais mais 

espontâneas e quase sempre mais intensas que a leitura de um texto. 

Em virtude desta característica que a fotografia possui, é que no Museu Etnográfico 

da Colônia Maciel foi proposto um diálogo triangular entre todas as coleções: a coleção de 

cultura material (objetos de uso cotidiano em trabalhos rurais como arados, semeadeira, 

objetos de uso doméstico como panelas, xícaras, etc), história oral (onde estão os 

depoimentos recolhidos na fase de implantação do Museu, junto ao mais antigos moradores 

da região, que fossem descendentes dos primeiros imigrantes) e o acervo de fotografias (onde 

estão colocadas tanto as fotografias que fazem parte do acervo, ou seja, aquelas que foram 

doadas pelos moradores, para fazerem parte do Museu, bem como aquelas que foram 

produzidas durante a realização dos trabalhos de pesquisa, que são denominadas registro de 

pesquisa).  

Optou-se por este tipo de expografia que dialoga constantemente com os três tipos de 

fontes, para que houvesse uma maior identificação da população com museu, já que temos 

por instituição museológica o mesmo entendimento que Giraudy e Bouilhert, que afirmam 

que museu é um espelho no qual a população olha para si mesma, para reconhecer-se e 

procurar a explicação para o território ao qual está ligada (GIRAUDY, BOUILHERT, s/d: 

37).   

E, sobretudo por se tratar de uma comunidade isolada, que não tem conhecimento das 

normas técnicas da museologia, onde é comum que o indivíduo que doou um objeto ao 

museu queira ver este objeto exposto, o que acaba se tornando inviável na grande maioria das 

vezes, tanto pela falta de espaço como pela inadequação contextual. Então, a escolha deste 

tipo de expografia foi também a forma encontrada para eliminar os possíveis conflitos (como 

devolução de objetos doados), e a maneira encontrada que privilegia quase a totalidade dos 

colaboradores, além de pretender fazer com que o público se sentisse atraído pelo Museu, que 

ele se sentisse à vontade dentro do espaço expositivo.   

A exposição do Museu nos é apresentada, dividida em temáticas, temáticas estas que 

foram elencadas pelos depoentes durante as entrevistas, como aspectos mais representativos 

do cotidiano dessas famílias. Desta forma, a exposição começa com a temática de chegada 

dos imigrantes à região, parte onde estão colocados objetos que tenham acompanhado estes 

imigrantes deste a Itália até o seu destino, como por exemplo o baú, doado pelo Sr. João 

Casarin, que é o único objeto do acervo do Museu, com procedência italiana. Ao lado deste 

baú, estão as reproduções das primeiras páginas do Livro Tombo da Igreja da Paróquia de 
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Sant’Anna, nas quais estão colocados os nomes das primeiras famílias vindas para a Colônia 

Maciel em 1884-1886, bem como um breve histórico da Colônia Maciel, o qual já foi 

mencionado anteriormente.  

Junto com as reproduções destas páginas do Livro Tombo, se encontra a reprodução 

daquela que julgamos ser uma das mais antigas fotografias da região, e conforme Cerqueira, 

Peixoto e Gehrke, em seu artigo:  

 

ela (a fotografia) nos havia sido mostrada pela primeira vez em 2000, quando da entrevista 

feita com a Sra. Gema Voltan, realizada na sala da residência do Sr. João Casarin. Desde 

aquela oportunidade, passamos a considerá-la como a “carteira de identidade” visual da 

comunidade ítalo-descendente da zona colonial: lá estão representados, de pé, em duas 

fileiras, os primeiros grandes patriarcas das primeiras doze famílias que, vindos do porto 

de Rio Grande, após sua chegada no Rio de Janeiro, simbolizavam a unidade étnica do 

grupo, uma vez que eram todos imigrantes vindos da Itália e fundadores da colônia. 

Muitos, nesta foto, já tinham idade avançada. Até o momento, não tivemos elementos 

suficientes para uma datação precisa, mas dados prosopográficos indicam que a foto tenha 

sido tirada em torno de 1920, um pouco antes ou um pouco depois desta data. Já 

obtivéramos sucesso em identificar a maioria, mas não todos personagens da fotografia. 

De qualquer forma, a fotografia funciona como um laço entre as várias famílias ítalo-

descendentes da colônia, servindo ao mesmo tempo como prova de uma coesão social que 

imaginariamente sustenta a identidade de grupo. Com base em outros contatos feitos 

posteriormente, percebemos que aquela fotografia provavelmente tenha sido adquirida 

pela maioria dos personagens ali presentes, de modo que muitas famílias já a tiveram em 

sua posse. No entanto, foi necessária a conversa com o casal Ceron para descobrirmos um 

detalhe interessantíssimo: mais do que os primeiros imigrantes, a foto representava o coro 

que se apresentava em festas religiosas! Eis um dado de grande valor cultural que ainda 

não havia sido revelado. Além disso, no verso da fotografia, escrito a lápis, estão 

indicados com precisão todos os personagens da foto. (CERQUEIRA. PEIXOTO. 

GEHRKE, 2008) 

 

Em seguida, somos conduzidos a uma nova temática, desta vez a temática é 

relacionada com os trabalhos rurais, onde estão colocados uma série de objetos referentes ao 

trabalho na lavoura, como por exemplo um arado, uma semeadeira, um riscador, além de 

objetos relacionados com o trabalho em ferrarias (marreta, bigorna e um fole), bem como 

objetos relacionados com a produção do vinho (pipa, caixa de amassar uva).  
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Acima destes objetos, está afixado um painel, com reprodução de trechos das 

entrevistas e uma fotografia do Sr. José Luis Portantiolo utilizando um arado idêntico ao que 

se encontra exposto. Mais uma vez, a fotografia faz o papel de mediador, facilitando a 

compreensão de como tal objeto é utilizado.  

Percorrendo o espaço expositivo, chegamos à parte destinada ao trabalho doméstico, a 

parte da Casa, onde estão expostos uma série de objetos, mais voltados ao mundo feminino, 

como por exemplo máquinas de costura, uma camisola, dedais, além de utensílios de cozinha 

como panelas, talheres, xícaras, etc.  Acima deste objetos, novamente está colocado um painel 

onde estão trechos de entrevistas.  

O painel possui como fundo a reprodução de uma fotografia da família de Matheus 

Casarin, em frente a sua casa. Todos estão em trajes bastante requintados, contrastando com a 

simplicidade da casa, o que nos mostra que a fotografia é uma espécie de encenação, pois 

assim como afirma Cerqueira, as fotografias não são um espelho fiel da realidade 

(CERQUEIRA, 2003: 68). 

 Isto se deve ao fato de que a fotografia retrata apenas aquilo que se quer manter 

presente em nossa vida, já que a fotografia é utilizada como suporte de memória, fato 

observado durante a realização das entrevistas para constituição do Museu Etnográfico da 

Colônia Maciel4.  

Ou como afirma Burke 

 

os retratos registram não tanto a realidade social do fotografado, mas ilusões sociais; não a 

vida comum, mas performaces especiais. As fotografias são menos realistas do que 

parecem, elas distorcem a realidade social. Porém, o processo de distorção é a evidência 

de fenômenos como mentalidades, ideologias, identidades. Imagens são fontes não 

confiáveis, porém elas compensam essa desvantagem ao oferecer substanciais evidências 

em outros níveis, de tal forma que o defeito é transformado em qualidade (BURKE, 

2004:35-36) 

 

Mesmo a fotografia, não mostrando a realidade como um todo, mostra uma fração do 

mundo. Susan Sontag (2002) nos alerta que a fotografia tem sim capacidade de distorcer um 

fato, de que aquilo que nela está retratado nem sempre aconteceu de tal forma, porém, temos 

                                                           
4 Durante a realização das entrevistas para constituição do banco de história oral do MECOM, 

percebeu-se que um grande número dos depoentes utilizava fotografias para se lembrar de alguns 

eventos, datas e nomes.  
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que levar em conta que tal fato ocorreu sim, e é ou era semelhante ao que está representado na 

fotografia.  

 
Figura 01: Vista parcial de parte da exposição do Museu Etnográfico da Colônia Maciel.  

Fonte: Autor, 2007. 

 

Durante o ano de 2008, desenvolveram-se no Museu atividades de Educação 

Patrimonial voltadas para alunos do Ensino Fundamental da rede publica e particular de 

Pelotas e região, com os objetivos de:  

 

(re) conhecimento do patrimônio por parte de sua população e a conseqüente valorização 

do mesmo; formação de agentes multiplicadores de ações de proteção, promoção e 

interpretação do patrimônio; promoção do conhecimento, integrando as ações do 

programa de educação patrimonial aos outros programas sócio-educativos desenvolvidos 

na região; valorização da memória local; desenvolvimento sustentável, com apoio no 

Turismo Cultural; produção de materiais informativos e didático-pedagógicos; formação 

de um banco cultural; produção de conhecimento científico multidisciplinar referente à 

Memória e ao Patrimônio desta região, nas suas variadas formas; inclusão no processo 

educativo patrimonial dos vários grupos sociais e etários, visando atingir um público alvo 

variado. (PROJETO DE ED. PATRIMONIAL MECOM, 2008) 
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O programa, que visava a qualificar a visita das crianças ao Museu, por meio de 

atividades lúdicas, que as fizesse pensar o espaço museal de uma maneira mais abrangente, 

contribuindo para que estas entendam o porquê da existência de museus – qual a sua 

importância e significado –, fazendo com que haja uma identificação da comunidade em geral 

para com o Museu, contava com um breve palestra, onde a equipe do Museu falava um pouco 

sobre a região colônia do município de Pelotas, abordava conceitos de museologia, 

conservação, imigração, entre outros, utilizando-se de recursos que empregavam apenas 

fotografias, ao invés de textos.  

Além disso, o programa contava com a encenação de uma peça teatral, cujo roteiro foi 

elaborado pela equipe do Museu. Tal peça fazia alusão à chegada dos imigrantes à região 

colonial de Pelotas, e era protagonizada por um casal de senhores, que por meio de fotografias 

iam lembrando do passado, e tais lembranças acabam por se materializar para as crianças, em 

um casal de italianos que vinha da Itália para o Brasil tentar uma vida melhor.  

Com esta atividade teatral, pretendia-se mostrar o papel que a fotografia desempenha, 

de uma espécie de ‘evocador’ de memórias, pois a história girava através delas. Era a partir de 

uma fotografia que o Sr. Giuseppe (representação do imigrante italiano) acabava por se 

lembrar de como era feita a produção do vinho, de como haviam sido difíceis os primeiros 

anos dos imigrantes num novo continente, onde tudo era novo e diferente do que estes 

estavam acostumados. 

Este conceito de utilização de um objeto como fonte de pesquisa era mais tarde 

abordado com os alunos. Neste momento, falava-se sobre a importância da pesquisa dentro do 

Museu, pois, conforme afirma Julião (2006), o Museu não é um mero depósito ou mostruário 

de objetos: é bem mais do que um local de turismo e lazer, é um espaço propício para 

pesquisas históricas (por isso se justifica a necessidade de ter historiadores nessas 

instituições).  

A não realização de pesquisas em museus faz com que as instituições se tornem 

estagnadas, em isolamento cultural, perdendo a identidade institucional, tornando-se espaços 

congelados, fazendo com que seu acervo se torne pouco atraente (JULIÃO, 2006).  

Isto não aconteceu no MECOM, uma vez que, com a realização do já referido 

Programa de Educação Patrimonial, as crianças conheceram o Museu com outros olhos, e 

fez com que o seu entendimento sobre questões abordadas fosse elevado a níveis bastante 

satisfatórios. 
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