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RESUMO 

 

Este trabalho propõe evidenciar as relações existentes entre a Museologia e 
tatuagem, tendo como estudo de caso o projeto Museu na Pele. Apresentar o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, o seu incêndio no dia 2 de setembro. de 2018 e as 
ações para sua reconstrução; realizar uma revisão de literatura a respeito da 
tatuagem em diálogo com o luto, o corpo e a musealização e examinar o projeto 
Museu na pele a partir das ressonâncias do público interno do Museu Nacional. Para 
tanto foi realizada, por meio de uma metodologia qualitativa, a aplicação de 
questionários online, entrevista com a idealizadora do projeto e a análise dos dados 
obtidos. A pesquisa concluiu que, para o público interno do Museu Nacional que 
integra o projeto, as tatuagens consistiram em formas de transpor a dor gerada pelo 
incêndio no museu, de divulgar a instituição, sua missão educativa e científica, de 
preservar memórias e materializar, na pele, o vínculo museu-indivíduo. 

 

Palavras-chave: Museologia. Tatuagem. Museu na Pele. Museu Nacional. Corpo. 
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ABSTRACT 

 

This work proposes to highlight the existing relationships between Museology and 
tattooing, using the Museu na Pele Project as a case study. The work presents the 
National Museum of Rio de Janeiro, its fire on September 2, 2018 and the actions for 
its reconstruction, as well as conducting a literature review on tattooing in dialogue 
with mourning, the body and musealization, while examining the Museu na Pele 
Project from the resonances of the internal audience of the National Museum. 
Therefore, a qualitative methodology was used, with the application of online 
questionnaires, an interview with the creator of the project and the analysis of the 
obtained data. The research concluded that, for the internal public of the National 
Museum that integrates the Museu na Pele Project, the tattoos consisted of ways to 
transpose the pain generated by the incident in Museu Nacional, to publicise the 
institution, its educational and scientific mission, as well as to keep memories and 
materialise the museum-individual bond on the skin. 

 

Keywords: Tattoo. Museology. Museum on the Skin. National museum. Body.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2014 ingressei na Universidade de Brasília (UnB) através do curso de 

Ciências Farmacêuticas e, embora também estivesse aprovada no vestibular para 

Museologia, acreditei que o primeiro me traria paz. Amei estudar o corpo humano, as 

plantas e suas utilizações, a química da vida e dos materiais, conhecer um pouco do 

universo dos fungos e de outros seres microscópicos que tanto me fascinavam. 

Porém ao ingressar em um estágio que continha experimentos com animais, tive 

certeza de que a Farmácia não era o meu caminho. 

A favor de minha saúde, abandonei o curso de Farmácia e voltei ao antigo 

desejo de cursar Museologia. Passei no vestibular na Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (Unirio), mudei de curso e de estado. Na Unirio estudei um 

semestre de matérias introdutórias e Conservação de Bens Culturais, com o Prof. 

Ivan Coelho de Sá, no Núcleo de Preservação e Conservação (Nuprecon). A 

conservação curativa foi a minha primeira paixão dentro da Museologia, por conta da 

familiaridade com a Química e a possibilidade de pesquisar novos produtos e 

métodos de conservação.  

Devido a imprevistos, retornei para Brasília e ingressei novamente no curso 

de Farmácia. Muito triste com o retorno, busquei apoio junto à coordenação de 

Museologia. Sou muito grata a todos os professores e servidores que, mesmo 

estando em um curso tão distante da área, me auxiliaram com a obtenção de 

matérias até meu ingresso formal na Museologia da UnB.  

O curso da UnB não alcançou minhas expectativas referentes ao estudo de 

conservação de bens. Talvez por conta da experiência na Farmácia, senti falta de 

um aprofundamento nos conhecimentos químicos, de mais aulas práticas e de 

laboratórios bem equipados, com maquinário e produtos para as aulas e pesquisas. 

Exceto junto à professora Ivy Silva, na restauração e limpeza de fitas VHS, não 

explorei satisfatoriamente este campo. As dificuldades encontradas durante o início 

do curso para realizar pesquisas laboratoriais, de componentes naturais, que 

pudessem ser utilizados na conservação, fizeram-me desistir desta linha de 

pesquisa. Porém esta desistência, de certo modo, acabou sendo positiva, pois, ao 

abandoná-la, enxerguei outras infinitas possibilidades. 
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Com a continuidade do curso e o contato com o mundo da tatuagem, adquiri 

novas visões sobre o corpo e o interesse de estudar a tatuagem na ótica da 

Museologia. Sob a orientação do Prof. Clovis Britto ingressei, duas vezes, no 

Programa de Iniciação Científica (ProIC), escrevendo os artigos que interligam a 

Museologia com a tatuagem. Neste presente trabalho, amplio as análises iniciadas 

nos projetos de Iniciação Científica nos anos 2019/2020 e 2020/2021.  

No projeto de 2019/2020, fui bolsista e busquei estudar as possibilidades de 

musealização da tatuagem, por esta ser uma forma de expressão com diferentes 

especificidades ao ser mediada pelo corpo humano. Realizei uma visita de campo à 

São Paulo para entrevistar o tatuador Elcio Antônio Sespede, diretor do Museu 

Tattoo Brasil, e pesquisar os itinerários de musealização no Museu Tattoo Brasil, 

cuja missão é comunicar a história da tatuagem no mundo e no Brasil, expor 

técnicas, equipamentos e pinturas referentes ao saber tatuar e produções de artistas 

da área. 

No projeto de 2020/2021, realizei o ensaio e a base para a construção deste 

presente trabalho. Durante sua construção, apliquei 23 questionários à respeito das 

tatuagens feitas através do projeto Museu na Pele, no público interno do Museu 

Nacional e em seus ex-colaboradores, após o incêndio na instituição, em 2018. 

Pesquisei os significados destas tatuagens enquanto representações do Museu 

Nacional e enquanto formas de expressão que indicam a ressonância da instituição 

em seu público interno. Sou muito grata por estas experiências, que foram 

enriquecedoras para o meu crescimento pessoal e profissional, e será nesta linha de 

pesquisa que gostaria de seguir escrevendo.  

Enxerguei na Museologia uma ciência um tanto quanto holística. Estudá-la é 

mais do que pesquisar, preservar e comunicar objetos e instituições, é encontrar 

novas lentes para múltiplos universos e realidades que acompanham a pluralidade 

humana, é cuidar da saúde, do coletivo, é constantemente (re) aprender, refletir e se 

posicionar a favor da vida.  

Tatuar-se pode ser considerado um processo de comunicação ao ser 

compreendido como um fator construtor de identidade, ao atuar e alterar a relação 

entre o indivíduo e seu corpo, marcando símbolos capazes de construir narrativas, e 

ligados à memória do indivíduo, e de sua comunidade.  Os corpos são “espelhos” 

das sociedades em que os indivíduos estão inseridos, ao estudar e analisar sobre 
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suas marcas, é possível formar uma reflexão crítica tanto da sociedade quanto dos 

distintos corpos que a compõem.  

No ano de 2019, na Universidade de Brasília, presenciei a exposição 

curricular da turma de Museologia e Comunicação 4, “02/09/2018, Quem lembra?”. A 

exposição abordou o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, suas perdas e 

consequências, com objetivo de suscitar reflexões a respeito das perdas sofridas, da 

situação das instituições que atuam com o patrimônio e cultura, e também sobre 

possíveis soluções que possam melhorar a situação dessas instituições no Brasil.  

O Museu Nacional do Rio de Janeiro é uma das mais antigas instituições 

científicas do Brasil, fundado em 1818 reúne um rico acervo do Brasil e de várias 

partes do mundo (LOPES, 1997). Se destacou como instituição pioneira nos estudos 

de fósseis, Geologia e Mineralogia, Antropologia e Zoologia, no país, assim como 

uma instituição de educação e ensino (LOPES, 1997).  

Ao longo de sua trajetória, o local foi morada da Família Real e palco de 

eventos políticos como a assinatura do decreto de Independência do Brasil (LOPES, 

1997). Um pouco depois do seu aniversário de 200 anos, o imóvel sofreu um 

incêndio que danificou as estruturas e uma grande parte do seu acervo, incêndio 

este que tem suas raízes em reflexos de uma política negligente com a salvaguarda 

patrimonial (RODRIGUES, 2018).  

Em resposta ao incêndio, observei que pessoas conectadas ao Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (MN), ou seja, seu público interno composto de 

funcionários, alunos, pesquisadores e professores, tatuaram imagens 

representativas do museu como forma de perenizar sua memória e expressar um 

testemunho de afeto ao museu ou indignação por sua destruição. A confecção das 

tatuagens está conectada ao projeto “Museu na pele”, que conta com hashtag 

própria, #museunapele e conta no Instagram, com 600 seguidores.  

O público interno do museu é composto por seus funcionários e 

colaboradores de todos os níveis organizacionais que atuam para a manutenção e 

funcionamento da instituição. Muitas vezes são um “público esquecido”, embora 

represente a “alma do museu”, suas ações refletem o passado, presente e futuro da 

instituição (FIGURELLI, 2013). 

Feita esta contextualização, apresento minha pergunta de pesquisa: quais 

ressonâncias sobre o Museu Nacional foram suscitadas em indivíduos conectados a 

ele, após o seu incêndio, por meio do projeto Museu na pele? Será na linha de 
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pesquisa de Teoria e Prática Museológica, do Eixo 1, que interliguei Museologia e 

tatuagem, que me apoiarei para o desenvolvimento desta monografia.  

O interesse em temas ligados à arte e tatuagem estão presentes ao meu 

redor desde que consigo me lembrar. Quando criança, adorava colar tatuagens 

temporárias, que vinham de brinde com alguns chicletes, no meu braço e no de 

minha irmã, gostava de pintar a pele de meus amigos com tinta guache, prática que 

até hoje realizo. Minha primeira tatuagem permanente foi aos 18 anos quando, 

escondido de minha família, tatuei um poema de Arnaldo Antunes na costela. 

Atualmente tenho 17 tatuagens, entre elas, representações de momentos felizes nas 

cidades em que morei, uma representação de um amigo que partiu, tatuagens com 

motivações espirituais, três tatuagens que representam minha identidade em ser e 

amar, duas tatuagens feitas por pessoas que me incentivaram a tatuar, e duas que 

“achei bonita”, mas adquiriram significados próprios posteriormente. Logo após ser 

tatuada e receber apoio de uma amiga, o fascínio pela tatuagem cresceu a ponto de 

eu ingressar nesse universo também como tatuadora.  

Com o ingresso no curso de Museologia, o contato com seus conhecimentos 

interdisciplinares expandiu a minha visão e sede de conhecimento a respeito da 

tatuagem, com as mais variadas lentes da ciência. A tatuagem pode ser analisada 

sob a ótica da Museologia como uma forma de expressão ligada ao ser humano, 

enquanto referências culturais a serem estudadas e valorizadas (DESIDÉRIO, 

2016). Enquanto forma de expressão, oferece leituras e informações do indivíduo em 

sua sociedade, de sua identidade e memória (DESIDÉRIO, 2016).   

Objetos conectados à confecção da tatuagem, por exemplo, em coleções do 

Auckland Museum, que apresentam instrumentos artesanais, de madeira, osso e 

metal, pertencentes a práticas culturais de grupos regionais e que, na narrativa do 

museu, são parte do estilo de vida tradicional das ilhas do Pacífico (COLLECTIONS, 

2001). Também, na coleção do Museu da Nova Zelândia, estão presentes objetos 

artesanais de tatuagem e uma máquina de elétrica, com agulhas de metal, além de 

objetos recentes, na coleção Tonga Maori Collection, conectada à cultura Maori (PU 

MOKO, 2009). 

O universo da tatuagem e suas especificidades estão presentes em 

instituições museais com diferentes narrativas. Existem coleções envolvendo 

tatuagens e seus objetos de confecção em instituições como, por exemplo, o Museu 

Penitenciário Paulista, em São Paulo, e o Museu de Medicina Legal da Universidade 
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de Tóquio. O primeiro conta com registros fotográficos de tatuagens e objetos 

artesanais utilizados para a confecção e construídos na penitenciária, e o segundo 

museu apresenta coleções de peles humanas tatuadas (CESAR, 2016; 

MASSMANN, 2018). Ambas as instituições possuem conexão com a Medicina Legal, 

aproximam a tatuagem e os corpos marginalizados, em uma visão determinista, 

como símbolo de um comportamento criminoso. Contrapondo a visão da tatuagem 

como um símbolo do crime estão, em São Paulo, o Museu Tattoo Brasil, e no Japão, 

o The Horiyoshi III Tattoo Museum, criados a partir do imaginário de tatuadores, 

contendo fotos, diferentes objetos da feitura tradicional até máquinas 

contemporâneas de tatuagem, artigos de jornais, réplicas e outros objetos 

conectados às diversas culturas pertencentes ao universo da tatuagem (POLACO, 

2019; WILKINS, 2015). 

Desejo, desse modo, pesquisar o universo da tatuagem e dos museus, em 

virtude da capacidade desta singular forma de expressão de acionar sentidos, 

ressignificar cicatrizes, preservar memórias, propiciar narrativas e expressar 

identidades. Para este trabalho, revisei literaturas que abordassem temas 

relacionados ao colecionismo de tatuagens, suas motivações e trajetória na cultura 

ocidental. Gemma Angel (2012) analisou o colecionismo de tatuagem na Europa em 

meados do século XIX, mais precisamente ao redor de uma coleção de peles 

comprada na França.  A autora traça uma trajetória para as coleções, na qual seus 

significados e formas de interpretação mudavam de acordo com os grupos de 

colecionadores. 

O primeiro grupo de colecionadores relacionados ao universo da tatuagem era 

composto por indivíduos tatuados, estes eram corpos itinerantes, ressaltando 

soldados e marinheiros que adquiriram suas tatuagens em viagens; o segundo 

grupo era composto por instituições acadêmicas e gabinetes de curiosidade 

particulares; e o terceiro grupo, por instituições públicas (ANGEL, 2012). Este 

segundo grupo adquiriu suas coleções através da extração de pele dos corpos 

tatuados, compras em mercados clandestinos e imagens destas. Quando o interesse 

destes colecionadores cessava, as coleções eram doadas para alguma instituição 

pública (ANGEL, 2012). 

Os marinheiros e soldados europeus estudados por Angel (2012) 

colecionavam tatuagens relacionadas às suas vidas, como souvenir de suas 

viagens, temas que remetiam à memória de um lugar, histórias pessoais ou frases e 
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signos que remetiam à sua identidade ou para o auxílio em sua identificação após a 

morte.  

Vários grupos de marinheiros, a exemplo da tripulação do Cock´s Endeavour, 

em 1769, tatuavam como prova de um encontro etnográfico com grupos da polinésia 

(SCHAFFER, 2007 apud ANGEL, 2012). As coleções corporais dos marinheiros 

eram acrescentadas sem pensar em uma composição final e ou designer 

hegemônico. Elas eram acrescentadas conforme as experiências vividas e locais 

visitados, apresentavam variações de proporções e sem muita preocupação com a 

próxima aquisição. Quando o indivíduo conseguia preencher o corpo todo, ele era 

visto como um “gabinete de curiosidades vivo” (ANGEL, 2012). 

Ao longo dos anos, construiu-se um arquétipo do criminoso que tinha como 

indício, também, a presença de tatuagens. O famoso criminalista Alexandre 

Lacassagne, na França, no final do século XIX, catalogou por categorias de imagem 

e localização no corpo mais de 1600 tatuagens (ANGEL, 2012). As tatuagens eram 

copiadas da pele do criminoso, fotografadas, ou até mesmo retiradas pelos próprios 

agentes penitenciários, médicos militares e criminologistas. Para Vail (1999), os 

criminosos, assim como qualquer pessoa, podem exibir seus hobbies, gostos e 

individualidade através da tatuagem. 

Com as transformações tecnológicas das máquinas e materiais de tatuagem 

houve um aprimoramento na qualidade do traço e nas cores empregadas na 

tatuagem. O aumento da qualidade visual da tatuagem conferiu a ela o poder de 

expressão individual de arte no corpo, diferente da tatuagem “de cadeia”, feita com 

aparelhos mais rudimentares e com materiais pouco refinados (DESIDÉRIO, 2016). 

O aperfeiçoamento de práticas higiênicas e de preocupações sanitárias durante as 

sessões, trouxeram segurança para a prática. Com o tempo, a adesão por indivíduos 

presentes na mídia auxiliou na divulgação e na desconstrução da visão da tatuagem 

com prática marginalizada. 

Vail (1999) e Thompson (2018), que escreveram sobre colecionismo e 

colecionadores de tatuagens da década de 1970 até próximo aos anos de 2000, nos 

Estados Unidos, também destacam que as tatuagens marcadas nas peles de seus 

colecionadores são uma expressão de sua identidade, embora os motivos pessoais 

e coletivos para se tatuar e tornar um colecionador sejam muito diversos. 

De acordo com Desidério (2016), a tatuagem pode ser objeto da Museologia 

através da sua contextualização patrimonial, reconhecendo que tanto a prática 
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quanto a marca na pele tornam-se indicadores de memórias, imbuídas de significado 

nas esferas pessoal e social: 

 
A contextualização patrimonial da tatuagem que envolve gerações e 
memórias nos mais diversos lugares do planeta, contribuirá para a 
evolução das diversas culturas que a praticam, pois ela tem como 
finalidade fomentar o desenvolvimento por meio do 
engrandecimento, do enriquecimento e da revitalização de uma 
determinada cultura e do seu patrimônio cultural. (DESIDÉRIO, 2016, 
p. 82-83) 

 

Desidério (2016) também aponta a presença da tatuagem como objeto e 

prática, como objeto musealizado em coleções no Brasil e no Japão e a sua 

presença em algumas exposições de curta duração. Veríssimo (2017) faz uma 

análise de ética e relação de poder entre os copos e marcas presentes em uma 

coleção de tatuagens de prisioneiros. Nessa leitura, a interpretação da coleção de 

tatuagem e sua exposição abrem discussões sobre a ética, da comunicação a ser 

conduzida pelo museólogo, e propõe caminhos para o campo da Sociomuseologia.  

Para Angel (2012), a cada deslocamento de posição dessas coleções e 

formas de expressão, elas sofrem alterações dos significados que lhe são atribuídos. 

Assim, logo até chegar ao museu, “o repositório de curiosas relíquias do passado 

humano” (p. 32), elas incorporaram dificuldades de compreensão do porquê e para 

que finalidades foram realizadas. Nesse contexto, a quantidade de tatuagens 

aumenta o estigma de “corpo exótico” perante a sociedade. Caso diferente dos 

corpos levemente tatuados, que apresentam em média duas tatuagens 

(THOMPSON, 2018). 

 Durante o final do século XX e início do século XXI, aumentou o interesse de 

estudos nas áreas de Marketing, da Psicologia e das Ciências Sociais, na procura 

por explicações intrapessoais para tatuagem (VAIL, 1999). Porém, o modo com que 

a tatuagem foi exposta na mídia, em modelos ícones de moda, ignorava a tendência 

dos colecionadores e da fine-art tattoo (VAIL, 1999). 

Vail (1999) e Thompson (2018) entendem como coleção e colecionadores de 

tatuagem aqueles que além de possuir muitas tatuagens em seu corpo, também 

estão imersos na cultura da tatuagem e possuem revistas de tatuagem, participam 

de convenção de tatuagens, conhecem os artistas, as técnicas utilizadas para a 

confecção da tatuagem e sistema de iconografia, dentro do universo da tatuagem, 
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que pode melhor traduzir e se adequar ao que será representado. Os tatuados leves 

estão na maioria das vezes deslocados do universo desse grupo. 

A elite de colecionadores pesados, descrita por Vail, aprende a colecionar 

observando outros colecionadores. Ela aprendem a melhor forma de posicionar as 

tatuagens na pele, a escolher melhores símbolos para representação na tatuagem, 

sobre estilos, técnicas e artistas-tatuadores (VAIL, 1999), preocupações inexistentes 

nos colecionadores descritos por Angel (2012). O colecionador pesado planeja suas 

aquisições com antecedência, possuindo um “projeto” para seus corpos. Tatua-se o 

que não se quer esquecer, o que precisa ser sentido e transposto através de um 

ritual de dor e tinta.   

Ao longo de minha trajetória enquanto tatuadora atendi diversos clientes que 

buscavam marcar permanente seu corpo alegando motivações como a melhora da 

auto estima, lembrar de um local ou data importante, homenagear entes queridos e 

amores. As tatuagens conectam ao indivíduo como uma forma de expressão e de 

registro de memória:  

 
Uma das razões para fazer uma tatuagem é de registrar sentimentos, 
lembranças e sensações, que, conforme Pires (2009), atuam como 
uma memória. O corpo torna-se um arquivo de si, onde serão 
recordados situações, pessoas e valores importantes na sua trajetória 
de vida e, segundo Ferreira (2006), na sua subjetividade. A tatuagem 
marca acontecimentos, deixando-os sempre presentes. O sujeito que 
se tatua transfere para a imagem uma memória de um fato ou de uma 
situação. (PEREIRA, 2016, p. 76) 

 

No início de 2019 me deparei com matérias de periódicos enviadas por meu 

professor/orientador relatando a iniciativa do projeto “Museu na Pele”, no qual 

funcionários, estudantes e egressos marcavam a pele com símbolos que remetiam 

às memórias e suas conexões com o Museu Nacional do Rio de Janeiro.  

Esse fato culminou com o desenvolvimento da pesquisa visando compreender 

outras marcas deixadas pelo incêndio no Museu Nacional. Tendo em vista a 

potência do olhar sobre a tatuagem enquanto uma lente para entender do indivíduo 

à sociedade, o estudo pretende analisar as reverberações sobre o incêndio do 

Museu Nacional a partir das tatuagens realizadas por seu público interno e abrir 

discussões a respeito da compreensão desta tragédia e o possível futuro da 

instituição, com base na visão de pessoas envolvidas no projeto “Museu na Pele”. 
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A trajetória do Museu Nacional começa em um passado de dois séculos atrás, 

quando, em junho de 1818, foi decretada a criação do Museu Real do Rio de Janeiro 

(LOPES, 1997). A instituição, origem do atual MN, foi inicialmente sediada em um 

edifício no Campo de Santana e somente depois transferida para antiga residência 

da Família Real na Quinta da Boa Vista (CONSIDERA, 2015). O palácio da Quinta 

da Boa Vista, edifício que veio a abrigar o Museu Nacional, não foi construído a 

pedido da Família Real, mas foi “doado” a eles (FERREIRA e MARTINS, 2000). O 

edifício foi adaptado de residência para palácio, e de palácio para museu.  

Hoje o MN está integrado a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

vinculado ao Ministério da Educação. Até 2018 destacavam-se no seu acervo: 

  
[...] em exposição, a coleção egípcia, considerada a maior da América 
Latina e que começou a ser adquirida pelo Imperador Dom Pedro I. 
Da Imperatriz Teresa Cristina, podemos contemplar a coleção de arte 
e artefatos greco-romanos, peças recuperadas, principalmente, nas 
escavações realizadas em Herculano e Pompéia. As coleções de 
Paleontologia incluem o Maxakalissaurus topai, dinossauro 
proveniente de Minas Gerais. O mais antigo fóssil humano já 
encontrado no país, batizada de “Luzia”, pode ser apreciado na 
coleção de Antropologia Biológica. Nas coleções de Etnologia temos 
expostos objetos que mostram a riqueza da cultura indígena, cultura 
afro-brasileira e culturas do pacífico. E na Zoologia destaca-se a 
coleção Conchas, Corais, Borboletas, que compreende mostras dos 
Departamentos de Invertebrados e Entomologia. (MUSEU, [201-], n. 
p.). 

 

Após o no gigantesco incêndio em 2 de setembro, de 2018, o Museu Nacional 

teve grande parte de seu prédio e acervo destruídos: 

 

Segundo a pesquisadora (Profª. Luciana Carvalho), 19% das 
coleções, que estavam nos prédios do Horto Botânico, ou seja, 7 
coleções não tiveram itens atingidos, 35 % das coleções, ou seja, 13 
seguem com itens sendo resgatados e 46 % das coleções, ou seja, 17 
foram perdidas ou restaram muito pouco delas. Para mostrar o 
resultado deste trabalho, atualmente composta por 46 pesquisadores, 
a equipe do Núcleo de Resgate apresentou alguns dos itens 
resgatados e já identificados, entres eles, coleções: peruanas, de 
Tereza Cristina, egípcia, do Japão e da Nova Zelândia, representando 
um país de cada continente. (MUSEU NACIONAL, 2019, n. p.). 

 

O incêndio ocorreu no mesmo ano em que a instituição comemorou seus 200 

anos de existência e sua ocorrência não foi um acidente deslocado: “O fogo é um 

incidente súbito e catastrófico, mas, geralmente, é deflagrado por um acúmulo de 

negligências que o precedem” (RODRIGUES, 2018, p. 5). Como uma instituição 
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dependente financeiramente do Estado, sua gestão é diretamente conectada a ele e 

às políticas que a este perpassam. 

Assim como um organismo vivo, a vida de instituições também está 

conectada com o cenário político e social no qual elas estão inseridas. Com base 

nos textos de Bruno Brulon (2020) e Angela Rosch Rodrigues (2018) é possível 

reconhecer que a destruição do MN reflete parte da política brasileira em relação ao 

patrimônio, na qual vemos o Estado como uma figura parcial e negligente diante das 

necessidades de instituições culturais, científicas e de salvaguarda. 

O museu recebeu assistência da comunidade e de seus colaboradores 

através de alguns projetos, que visavam a sua reconstrução e a manutenção de sua 

memória. Grupos como o Serviço Social do Comércio (Sesc) do Rio de Janeiro, a 

Vale do Rio Doce e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) juntaram seus esforços para o resgate das peças e 

fortalecimento do museu (PORTO e MARTINS, 2020). Com parte do acervo 

resgatado, peças emprestadas ou painéis, o MN montou exposições dentro e fora do 

Rio de Janeiro, como a exposição “Museu Nacional Vive: Memórias e Perspectivas”, 

em Brasília; “Museu Nacional Vive - Arqueologia do Resgate”, no Centro Cultural do 

Banco do Brasil (CCBB/RJ); “Quando nem tudo era gelo - Novas Descobertas no 

Continente Antártico”, também no Rio de Janeiro (PORTO e MARTINS, 2020). 

Atividades que demostram a mobilização dos profissionais da instituição após o 

incêndio de 2018. 

O incêndio e seus impactos, em uma instituição como o Museu Nacional, de 

grande importância para a história e meio científico do Brasil, necessita de maiores 

pesquisas. O projeto “Museu na Pele” torna-se um significativo objeto de pesquisa, 

uma vez que alia o campo dos museus e o da tatuagem, e torna possível a 

percepção dessas interações, com destaque para as ressonâncias dessas relações 

entre o público interno da instituição.  

Os museus não são eternos. Embora suas coleções necessitem ser 

preservadas para as futuras gerações, a morte faz parte do ciclo de vida dos museus 

(LUBAR et al, 2017). Incêndios, guerras, inundações, falta de suporte financeiro e 

outros desastres são fatores que podem levar um museu ao seu fim, e mesmo que o 

museu sobreviva, nem todos os seus objetos têm esse mesmo final (LUBAR et al., 

2017). 



22 
 

 

 
 

 Nesse aspecto, ao longo deste trabalho reflito sobre o fenômeno de 

desaparecimento de coleções e de museus abordado no texto Lost Museums  

(Museus perdidos), de Steven Lubar, Lukas Rieppel, Ann Daly e Kathrinne Duffy 

(2017), relacionando-o com o caso do Museu Nacional pelo texto “O Museu Nacional 

do Rio de Janeiro: algumas asserções sobre as ruínas da incúria e do incidente”, de 

Angela Rosch Rodrigues (2018).  De acordo com Steven Lubar et al. (2017), essa 

abordagem pode auxiliar a melhor entender questionamentos sobre os significados 

da impermanência de museus. 

De acordo com o texto de Rodrigues (2018), o incêndio ocorrido no Museu 

Nacional recapitula todo um quadro de negligência e descaso, acumulados, com 

patrimônio nacional. Rodrigues (2018) aponta a diferença entre tipos de 

arruinamentos: os advindos de uma fatalidade inevitável; através do 

enfraquecimento simbólico; e o provocado por negligência, geralmente resultado da 

falta de ações de conservação, que é passível de provocar sentimentos de perda e 

tristeza, uma vez que a sociedade ainda utilizava e se mantinha próxima do 

patrimônio. 

Nesse contexto, o museu é uma instituição que através do luto, reconduz e 

valoriza a vida (BRULON, 2020). O objeto musealizado existe duplamente, em um 

contexto isolado e em um contexto de relações sociais, “alcançando um estado de 

liminaridade característico dos rituais” (TURNER, 1988 apud BRULON, 2018, p. 

201).  

 
Museologia é a melhor ferramenta para nos ajudar, coletivamente, a 
lidar com o sentimento que a perda nos traz, incluindo o sofrimento 
pela morte, pelas perdas materiais, pela perda de liberdade e todas as 
outras perdas que, neste momento, ameaçam a nossa existência 
perene (BRULON, 2020, n. p.). 

 

 Não só os museus perdidos pela destruição ou encerramento de suas ações, 

mas na atual pandemia de COVID-19 muitas instituições fecharam suas portas e 

encerraram suas atividades. Isso pode ser visualizado diante das crises de 

sustentabilidade dos museus em um cenário capitalista, a redução de salários, 

demissão de funcionários e estagiários e a desigualdade social do acesso à 

informação (BRULON, 2020). 

De acordo com Gabriela Figurelli (2013) o museu não é composto apenas por 

coleções, mas pelos profissionais que nele atuam:  
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[...] a concepção de museu que os profissionais ligados às instituições 
museológicas possuem, influencia diretamente no rumo que os 
museus seguem, uma vez que são estes profissionais que planejam e 
executam o que é estabelecido para a organização e as suas ações 
transparecem os seus entendimentos (FIGURELLI, 2013, p. 200). 

 

Nesse contexto, a autora reorienta o olhar para o público interno das 

instituições, reconhecendo-o como:  

 
[...] grupo formado pelos trabalhadores dos museus. Aqueles que 
atuam nas instituições museológicas mas não possuem formação na 
área, que fazem parte da equipe da segurança, da limpeza, da 
manutenção, da recepção e demais serviços de apoio ao museu. Que 
participam da rotina das instituições museológicas, a quem pode-se 
chamar de público interno (FIGURELLI, 2013, p.14). 

 

Como esse público se caracteriza é dependente da realidade e tipologia das 

instituições museológicas, podendo ser funcionários próprios e prestadores de 

serviço que não possuem formação em Museologia (FIGURELLI, 2013). Eles 

possuem o dever de auxiliar na preservação da instituição, de seu acervo e de sua 

manutenção (FIGURELLI, 2013). 

O incêndio no Museu Nacional, no final do dia 2 de setembro, de 2018, 

mesmo com a instituição sofrendo ao longo de anos processos de degradação 

acumulativos por conta da baixa verba destinada a ela, pegou a todos de surpresa 

(RODRIGUES, 2018). Abalados com o incêndio, muitos funcionários e 

pesquisadores saíram de suas casas e foram ao local. Na tentativa de ajudar a 

salvar objetos, um pequeno grupo conseguiu entrar no prédio, antes que o incêndio 

se alastrasse, para salvar documentos e outros materiais (ROUVENAT e CAPUCCI, 

2018). Pesquisadores, servidores e alunos se juntaram para analisar as peças 

salvas e retiradas dos escombros (ROUVENAT e CAPUCCI, 2018).  

Para fins deste trabalho considero o público interno do Museu Nacional como 

seus servidores, estagiários, alunos/pesquisadores1 e terceirizados. Eles 

continuaram a trabalhar na frente de pesquisa e comunicação do museu. Em 2019, 

na Quinta da Boa Vista, apresentaram trabalhos do resgate, participaram de rodas 

de conversa a respeito do período pós-incêndio e atuaram no projeto “Museu 

Nacional Vive” (PORTO e MARTINS, 2020). Nesse contexto, o projeto “Museu na 

                                            
1 O Museu Nacional possui cursos de mestrado e doutorado em Antropologia Social, Arqueologia, 
Botânica, Geociências e Zoologia. Oferece cursos de especialização em Línguas Indígenas 
Brasileiras, em Gramática Gerativa e Cognição e de Geologia do Quaternário. 
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Pele” foi idealizado e direcionado para integrantes e ex-integrantes do público 

interno da instituição que decidiram tatuar uma imagem referente ao museu. 

Ao se tatuar, insere-se símbolos que representam memórias do indivíduo, que 

produzem narrativas e conferem uma marca de forma permanente na pele. O corpo 

é o principal conector do indivíduo com o seu mundo. Ele “é socialmente construído 

e nele se materializa a relação sujeito x sociedade” (FERREIRA, 2008, p. 472). Nele, 

além de uma identidade em construção, a carne encarna uma arena no qual 

“acontecem discursos e conflitos simbólicos, políticos, culturais, étnicos, históricos, 

religiosos e econômicos, refletindo as questões do nosso tempo” (FERREIRA, 2008, 

p. 473). 

Através da tatuagem, “a questão do luto é assim recolocada no campo social 

e a função do público na finalização do luto assume toda a sua importância” (PINHO 

e ROSA, 2014, p. 24).  A tatuagem memorial pode ser confeccionada através de um 

ritual simbólico: 

 
Primeiro há a busca por um especialista na arte de tatuar, o tatuador 
cuja função evoca a do xamã convocado para intervir em um caso de 
parto difícil no texto de Lévi-Strauss (1949/2012); Em seguida há o 
encontro com o tatuador-xamã que ao acolher aquele pedido, torna-se 
tanto testemunha solidária quanto alguém que, imbuído da missão de 
intervir, pode fornecer uma linguagem – palavras e imagens - para 
expressar aquela dor sentida como vertiginosa, indizível. Após a 
escolha da imagem a ser esculpida, ocorre o ato em si que envolve a 
entrega do corpo, não sem dor, como que em sacrifício, para ser 
marcado, machucado pelo tatuador. E finalmente a última etapa que 
consiste em expor a tatuagem, ou melhor, consiste em publicar aquela 
marca, aquele luto. (PINHO e ROSA, 2014, p. 24)   

 

Mais do que uma representação na pele, “compreendemos que a tatuagem é 

o presente que remonta a um passado e, por consequência, um passado que nos 

acompanha no presente e nos acompanhará no futuro” (BITTENCOURT, 2017, p. 

33-34).  

Os sentimentos experimentados de carregar recordações, rostos, 
escritos e histórias de uma vida, são pertencentes apenas ao tatuado, 
visto que a pele dele é como um livro aberto, um livro onde as páginas 
não podem ser arrancadas, por mais que às vezes se tenha vontade. 
O tatuado é um livro aberto, exposto para os outros, sendo que essa 
“informação de si” que o sujeito produz ao tatuar-se serve não só para 
si, mas para se identificar e informar aos outros. (BITTENCOURT, 
2017, p. 34) 
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Em nosso estudo de caso, a confecção da tatuagem está conectada ao fator 

de ressonância existente entre o Museu Nacional e o seu público interno. De acordo 

com José Reginaldo Santos Gonçalves (2007) a ressonância é fundamental para a 

compreensão das culturas como patrimônio, traduzindo-se nos atravessamentos 

provocados nos indivíduos ou grupos. Já para Stephen Greenblatt (1991), a 

ressonância se caracteriza por um poder, uma força intangível que se estende para 

além da materialidade de um objeto exposto, esta força proporciona dinâmicas 

sociais e culturais diversas. 

Elegendo como estudo de caso o projeto “Museu na Pele” e suas 

reverberações, a pesquisa se configura em uma abordagem qualitativa a respeito 

das ressonâncias entre o público interno do Museu Nacional do Rio de Janeiro, após 

o seu incêndio em 2018. Nesse aspecto, realizei uma revisão de literatura sobre a 

trajetória do Museu Nacional, com base nos textos O Brasil descobre a pesquisa 

científica: os museus e as ciências naturais no século XIX, de Maria Margaret Lopes 

(1997) e Uma história dos fazeres museais no Brasil entre a segunda metade do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX: Museu Nacional, Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Museu Paranaense e Museu Paulista, de Andréa Fernandes 

Considera (2015). Do mesmo modo, reuni matérias sobre o incêndio e o processo de 

reconstrução do museu. 

Além da pesquisa bibliográfica, realizei coleta de dados através de uma 

entrevista com a idealizadora do projeto “Museu na Pele” e a aplicação de 

questionários com alguns de seus integrantes. Nesse aspecto, o projeto consistiu em 

meu estudo de caso, que consiste “no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, 

p. 54). Ele permite um melhor delineamento da situação no qual está inserida o 

objeto de investigação (GIL, 2002) e um “delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos” (YIN, 2001, 

apud GIL, 2002, p. 54). 

A coleta de dados foi realizada durante os meses de setembro e dezembro de 

2020. Foram aproveitados a entrevista e os questionários utilizados no projeto do 

ProIC de 2020/2021. Os questionários, contendo dezessete perguntas (Apêndice B), 

foram aplicados aos participantes do projeto “Museu na pele” através da plataforma 

virtual da Google, e espalhado pelo método bola de neve. O método bola de neve 
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consiste na escolha de um indivíduo para iniciar a disseminação de, neste caso, 

questionários para outros indivíduos de conhecimento dele, e que sejam do mesmo 

grupo amostral a ser pesquisado. Estes enviam os questionários para seus 

conhecidos, até que se atinja o limite de indivíduos ou a necessidade de aplicar mais 

questionários (SNIJDERS, 1992 apud DEWES, 2013). Este método foi escolhido por 

eu não possuir contato e nem conhecimento com os demais participantes do projeto. 

A entrevista foi realizada com a idealizadora do projeto “Museu na pele”, 

Beatriz Hörmanseder, através da plataforma da Google Meets. Foram propostas a 

ela questões a respeito da motivação e criação do projeto, sobre suas lembranças e 

experiências no museu e os significados de suas tatuagens (Apêndice C).  

 

Para localizar os participantes do “Museu na Pele”, primeiramente entrei em 

contato por e-mail com a idealizadora do projeto Beatriz Hörmanseder, identificada 

através de uma matéria de jornal. Solicitei que ela entrasse em contato com outros 

participantes e enviasse o link do questionário a eles, junto com o pedido do termo 

de cessão (Apêndice A). À medida que os participantes responderam os 

questionários, recebi seus e-mails com o termo de cessão. Ao todo, 23 participantes 

responderam em totalidade os questionários, e 15 destes me enviaram o termo de 

cessão preenchido.   

O questionário abrangeu perguntas relacionadas às memórias dos 

participantes em relação ao MN antes do incêndio; ao sentimento da motivação para 

a tatuagem; às representações do MN e às perspectivas futuras para o museu. Os 

dados obtidos com os questionários e a entrevista foram analisados e tratados 

durante os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Com os resultados 

obtidos foi possível compreender alguns aspectos das ressonâncias sobre o MN 

entre esse público interno, apontando pistas dos processos de luto e aprofundar a 

pesquisa iniciada com o ProIC. 

As respostas dialogaram com os conceitos de tatuagem memorial, a tatuagem 

como forma de vivenciar um trauma e como indício de memórias, presentes nos 

textos Luto em Versão Contemporânea: as tatuagens memoriais, de Miriam Ximenes 

Pinho e Miriam Debieux Rosa (2014) e Trauma and Tattoo, de Judith Holland 

Sarnecki (2001). 

Além desta introdução, a monografia é integrada por três capítulos. No 

primeiro apresento resumidamente aspectos da trajetória do Museu Nacional do RJ. 
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Contextualizo sua criação, a formação como instituição científica, até o incêndio de 

2018, seus antecedentes e repercussões. Também apresento algumas ações e 

projetos de reconstrução do museu. 

No segundo capítulo realizo uma revisão de literatura a respeito da relação 

entre Museologia, tatuagem e corpo humano como seu suporte. Também apresento 

alguns exemplos da musealização da tatuagem nos museus brasileiros. Por fim, 

evidencio o projeto “Museu na Pele”, seus objetivos e trajetória. 

Por último, no terceiro capítulo, investigo as tatuagens, o luto e as 

ressonâncias do Museu Nacional a partir da análise dos dados coletados na 

entrevista e nos questionários. Apresento, brevemente, a trajetória dos 

entrevistados, sua relação afetiva com o Museu Nacional e as reverberações do 

incêndio na parcela do público interno do museu que é integrante do projeto “Museu 

na Pele”.  
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1 – QUEIMADA NÃO É “JOGO” PARA MUSEU: ITINERÁRIOS DE UM 

“MUSEU PERDIDO” 

 

 

1.1 Museu Nacional: as configurações de um museu bicentenário 

 

O Museu Nacional do Rio de Janeiro foi palco de marcos históricos, 

passagem de figuras proeminentes, objetos inestimáveis e pesquisas que auxiliaram 

o campo científico do país. Entre seus feitos estão, por exemplo: a contribuição com 

os primeiros conhecimentos de fósseis no Brasil; o encargo legal nos estudos de 

Geologia, Mineralogia e Ciências Físicas; a organização de exposições 

científicas/educativas para a agricultura e indústria; importantes coleções e 

pesquisas fundamentais na área de Antropologia, a análise e a descoberta de 

betume e, consequentemente, de petróleo no Brasil (LOPES, 1997). Considerado o 

primeiro museu do Brasil e o museu com maior longevidade, serviu de modelo e 

inspiração para outras instituições como o Museu Paulista, o Museu Paraense Emílio 

Goeldi e o Museu Paraense (CONSIDERA, 2015). Pode-se dizer que o Museu 

Nacional faz parte da vanguarda científica e museal brasileira. 

Sua criação foi decretada por D. João VI (rei de Portugal), em junho de 1818 

(KELLNER, 2008), com a finalidade específica de “propagar os conhecimentos e os 

estudos das ciências naturais no Reino do Brasil” (LOPES, 1997, p. 44). Refletia, 

assim, interesses e projetos da Família Real, vinda da metrópole para o Rio de 

Janeiro. Nessa época, e durante o Brasil Império, o Museu Nacional sediou alguns 

cursos, prestava consultoria e auxiliava em pesquisas relacionadas às atividades 
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econômicas (CONSIDERA, 2015). A natureza científica, o engajamento com a 

produção, e propagação de conhecimentos, e atividades ligadas à educação se 

consolidaram como características seculares do MN. 

 A história das coleções do MN começa bem antes de sua criação oficial. Ao 

ser instituído, o MN, denominado de Museu Real, recebe os funcionários e objetos 

da antiga “Casa de História Nacional”, conhecida como “Casa dos Pássaros" 

(LOPES, 1997; CONSIDERA, 2015). De acordo com Maria Margaret Lopes (1997), a 

“Casa dos Pássaros" foi criada em 1784 sob a lógica colonial, incumbida de coletar, 

preparar e enviar animais, produtos naturais e indígenas do Brasil para Lisboa. 

Ainda de acordo com Lopes (1997), apesar das heranças da “Casa dos Pássaros”, o 

até então Museu Real abandonou o caráter de museu colonial e incorporou o de 

museu metropolitano, baseado em modelos europeus, universais e isento de 

subordinação a Portugal. Todavia, sem a finalidade comercial, preparava objetos 

para doação e troca com outras instituições internacionais (CONSIDERA, 2015). O 

Museu apresenta singularidades desde sua criação ao ser uma instituição da colônia 

divergente ao pacto colonial2.  

O Museu Real recebeu incentivo da Família Real antes mesmo da sua 

criação. Junto com a comitiva nupcial da princesa Leopoldina vieram naturalistas, 

que enviaram amostras de itens brasileiros para instituições europeias, instigando 

pesquisadores e artistas a explorar o território brasileiro (DANTAS, 2018). Dantas 

(2018) afirma que o primeiro acervo do Museu contava com produtos naturais, 

objetos indígenas, dois armários com modelos de oficinas de profissões, doados por 

Dom João, pinturas a óleo, uma representativa coleção mineralógica, a coleção 

Werner, adquirida pela Coroa portuguesa. Com doações e ações que impulsionaram 

a pesquisa e troca de objetos, a instituição prosseguiu seu caminho de crescimento.  

A atual localização do Museu Nacional não é a mesma desde a sua criação.  

A instituição, durante um pouco mais de setenta anos, ficou sediada em um 

aglomerado de casas, comprado pelo governo, no Campo de Santana, próximo da 

atual rua da Constituição (CONSIDERA, 2015). Nesta localização, o museu 

comportava dois pavimentos: o térreo, que abrigava uma coleção de máquinas 
                                            
2O pacto colonial, ou o “exclusivo” colonial, se define em um conjunto de normas e restrições 
comerciais impostas pela metrópole à colônia, nestas regras estão presentes a “exclusividade do 
comércio externo da colônia em favor da metrópole"(FAUSTO, 2013, p. 55). De acordo com Maria 
Margaret Lopes (1997), o museu quebra esse pacto ao não comercializar/enviar seus objetos 
exclusivamente para Portugal, e iniciar uma série de trocas e doações para instituições de diversos 
outros países.  



30 
 

 

 
 

agrícolas e industriais, laboratórios e salas de reuniões, as quais nem sempre 

atendiam ao museu, e o andar superior, que abrigou coleções zoológicas, 

mineralógicas, botânicas, históricas e outras, uma biblioteca, secretaria e a casa do 

diretor (CONSIDERA, 2015). O Museu, nesta época, comportava em seu espaço 

atividades não relacionadas à instituição, a moradia do diretor e com laboratórios e 

áreas expositivas, revelando dinâmicas e singulares no funcionamento e estrutura do 

museu/casa/laboratório/escritório. 

O antigo conglomerado de casas que abrigou o Museu fornecia pouca 

estrutura para os objetos e para a execução de suas atividades, problema que foi 

parcialmente solucionado com a mudança de edifício. O Museu Nacional foi 

transferido para o Palácio da Quinta da Boa Vista em 1892 (CONSIDERA, 2015). O 

Palácio teve sua construção iniciada em 1803, pelo português Elias Antônio Lopes, e 

foi doado para D. João Vl no ano de 1809, passando por reformas, para abrigar a 

Família Real (FERREIRA; MARTINS, 2000). Como casa da Família Real, o palácio 

era dividido em espaços públicos, formados pela Sala do Trono, o Salão de Baile, o 

Museu do Imperador e a Sala do Corpo Diplomático, e espaços privados como o 

Gabinete de Estudos, o Oratório da Imperatriz, o Observatório Astronômico, o 

Quarto dos Imperadores e o Jardim das Princesas (DANTAS, 2018). Antiga 

residência da Família Real possuía mais espaço para abrigar os laboratórios e o 

acervo do Museu Nacional do que o antigo conglomerado de casas, mesmo que 

ambos fossem estruturas adaptadas para abrigar a instituição. É interessante 

observar que antes mesmo de abrigar o Museu Nacional, o edifício já possuía 

quartos e áreas dedicadas aos estudos e conhecimento, um indicativo dos 

interesses dos governantes da época.  

Curiosamente, o Palácio da Quinta da Boa Vista também abrigou um “museu” 

antes de abrigar o Museu Nacional. Chamado de Museu do Imperador, era 

composto por um conjunto de objetos que “ilustram a diversidade dos povos, da 

fauna e da flora dos diferentes continentes” (DANTAS, 2018, p. 67). Estes objetos 

eram provenientes de presentes recebidos de pesquisadores brasileiros, chefes de 

Estado, viajantes e aquisições em viagens do próprio imperador, e expostos em 

quatro salas do primeiro pavimento para a apreciação de um público bastante 

reduzido (DANTAS, 2018). Com base nas descrições de Dantas (2018), este Museu 

do Imperador, assemelhava-se mais a um gabinete de curiosidades, um pouco 

distante de um museu conectado à sociedade. 
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Fig.1 - Paço de São Cristóvão no Rio de Janeiro. 

Foto: Coleção Juan Gutierrez, (189-).3 
 

A figura 1 apresenta o imóvel do Paço de São Cristóvão e os jardins ao seu 

redor, pouco alterados com a passagem do tempo, comparado com a malha urbana, 

                                            

3 Disponível em: http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6356 Acesso em: 
15 jan. 2021. 
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crescente. A área verde ao entorno do Palácio é hoje, em boa parte, aberta para o 

público. 

Com a Proclamação da República e a retirada da Família Real do Brasil, o 

cenário político e das instituições brasileiras se modificaram. O Palácio da Quinta, 

um símbolo da monarquia brasileira, foi palco de leilões dos bens da Família Real e 

utilizado, com urgência, para acolher os trabalhos do Congresso Nacional 

Constituinte (DANTAS, 2018). Devido aos bons contatos políticos do diretor do 

museu, Ladislau Netto, a instituição não sofreu repressões com a transição para a 

República, porém, como as demais instituições, necessitou alterar sua organização e 

receber investigadores do Estado para averiguar possíveis condutas pró-

monarquistas (DANTAS, 2018). Poupado de repressões, por ser uma instituição 

nascida sob influência da monarquia, porém sob vigia, o Museu Nacional seguiu 

suas atividades.     

 O esforço do diretor geral do museu, Ladislau Netto, teve importância para a 

mudança do Campo de Santana para o Palácio da Quinta da Boa Vista. Ladislau 

Netto, por mais de dois anos, persistiu nas discussões sobre o futuro do Paço de 

São Cristóvão, enviando cartas para vários ministros e políticos, inicialmente sem 

sucesso (DANTAS, 2018). Ao insistir na delicada e trabalhosa transferência das 

coleções do “Museu do Imperador” e dos móveis que restavam no palácio para o 

Campo de Santana, o diretor conseguiu convencer pela mudança do Museu 

Nacional para a Quinta da Boa Vista (DANTAS, 2018). Os contatos políticos, 

influências externas e o aparente alinhamento com os anseios dos poderes vigentes 

já influenciavam nas movimentações, dificuldades e facilidades enfrentadas pelo 

museu. 

A mudança de local do museu, com a musealização da residência da Família 

Real, reforçou a certeza do fim da monarquia no Brasil, conjuntamente com a 

desmistificação do Palácio e sobreposição da imagem política de D. Pedro II com a 

de cientista estudioso (CONSIDERA, 2015). Ao final, a mudança favoreceu tanto a 

instituição, por conseguir um espaço maior para o seu acervo e atividades, quanto 

para o Estado Republicano, ao ressignificar um símbolo da monarquia brasileira. 

O museu e seu acervo são reconhecidos como objetos de interesse no âmbito 

nacional e passíveis de proteção.  Em 1938, o edifício do Museu Nacional foi inscrito 

no Livro do Tombo Histórico e de Belas Artes (DANTAS, 2018; VIEIRA, 2019). 

Coleções e objetos como a coleção arqueológica Balbino de Freitas, a Coleção 



33 
 

 

 
 

Karajá William Lipkind, os objetos de estudo do imperador e os “Manuscritos IVRIIM” 

também foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) (RODRIGUES, 2018; VIEIRA, 2019). 

Alguns anos após sua inscrição no Livro do Tombo, em 1946, a instituição foi 

incorporada à atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e conectada ao 

Ministério da Educação (VIEIRA, 2019). Após a incorporação, o museu passou por 

mudanças e adaptações. Sob a gestão de Cândido Mello Carvalho houve grandes 

mudanças nas exposições que atraíram um dos maiores contingentes de visitantes 

da história do museu (VIEIRA, 2019). De acordo com Vieira (2019), a expansão da 

instituição, enquanto formadora de cientistas e pesquisadores, deu-se a partir da 

década de 1960, por meio dos programas de pós-graduação. Conectada à 

universidade, teve o seu caráter formativo/educativo reforçado, em consequência da 

formação de pesquisadores e a ampliação de públicos. 

A missão atual do museu é “descobrir e interpretar fenômenos do mundo 

natural e das culturas humanas, difundindo seu conhecimento com base na 

realização de pesquisas, organizações de coleções, formação de recursos humanos 

e da educação científica”, e “salvaguardar, para benefício da sociedade, o 

patrimônio histórico, científico, cultural e natural”4. Para efetivar seus propósitos, 

além de suas atividades básicas, a instituição realiza projetos, com frequência, para 

estreitar seus laços com o público e a comunidade, e abriga cursos. 

O Museu Nacional apresenta(va) um acervo expressivo e exponencial na 

América Latina.  De acordo com a página oficial do Museu Nacional5, a instituição 

possui6 coleções de objetos escavados de Pompéia e Herculano; peça gregas e 

romanas; a maior coleção egípcia da América Latina; coleções de fósseis contendo 

dinossauros brasileiros; coleções etnológicas, com objetos de culturas afro-

brasileiras, indígenas e do pacífico; coleções de conchas, animais taxidermizados, 

insetos e minerais. 

Na publicação comemorativa (2017), o museu aparece em números 
significativos composto de 3.500 m² de área expositiva que receberam 
150.000 visitantes por ano em 358 dias abertos ao público. O terreno 
do palácio aparece representado na dimensão de seus 21.000 m² e 
11.417 m² de área construída. Em termos do acervo, as bibliotecas 

                                            
4  Disponível em: http://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html. Acesso: 12 fev. 2021. 
5 Disponível em: http://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html. Acesso: 12 fev. 2021. 
6  Dados de antes do incêndio de 2018. 
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reuniam 537.000 de títulos, com 1.560 obras raras pertencentes à 
Biblioteca Central, 15.672 amostras nas coleções geológicas e 17.915 
exemplares base (tipos) que remetem a descrições originais de 
espécies e 550.000 exsicatas de plantas do herbário (VIEIRA, 2019, p. 
96). 

 

Esta enorme quantidade de objetos e coleções, além de compor exposições 

no museu, estão, ou ao menos estavam, disponíveis para a pesquisa e projetos 

educativos. Depois do incêndio, o museu promove e divulga seus projetos 

educativos principalmente através do seu Instagram7, @museunacional1818, e em 

seu site8. O museu oferece cursos de extensão para alunos e professores da rede 

de ensino público; eventos com a comunidade e visitantes, como o evento “Ciência, 

História e Cultura: o Museu na Quinta da Boa Vista”, que conecta a equipe do 

museu com seus visitantes e projetos que promovem atividades ao ar livre, visitas 

mediadas teatralizadas, contação de histórias, oficinas, apresentações culturais e 

mostras especiais. A instituição, em grande parte dos seus projetos, instiga seu 

público a desenvolver o pensamento científico e a se conectar mais com o acervo do 

museu. 

Uma parte do programa de ensino no Museu Nacional está diretamente 

conectado à UFRJ.  O museu abriga iniciações científicas, mestrados e doutorados, 

nas áreas de Antropologia Social e Arqueologia, Botânica, Linguística e Línguas 

Indígenas, Zoologia e Geociências. Também conta com especializações em 

Geologia do Quaternário, Gramática Gerativa, Estudos de Cognição e Línguas 

Indígenas Brasileiras. Os programas de ensino contam com parcerias e vinculação 

com outros projetos e de pesquisa externos e internos. 

  

 

1.2 Crônica de uma destruição 

 

No domingo, 2 de setembro, de 2018, um incêndio gigantesco tomou conta do 

Museu Nacional que, da noite para o dia, destruiu e danificou milhares de objetos, 

coleções científicas e o Palácio da Quinta da Boa Vista. Esse fato impactou o 

imaginário de muitas pessoas que acreditavam na “eternidade” dos museus. Porém, 

                                            
7 Disponível em: https://www.instagram.com/museunacional1818/. Acesso em: 17 fev. 2021. 
8 Disponível em: http://www.museunacional.UFRJ.br/dir/extensao/acoesdeextensao.html. Acesso em: 
17 fev. 2021. 
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o desaparecimento de um museu também é parte de sua trajetória (LUBAR et al., 

2017). Como o ciclo biológico de um organismo vivo, com nascimento, vida e morte, 

os museus também nascem, executam sua missão e chegam a um fim. 

O fim de uma vida orgânica pode ser ocasionado por doenças, acidentes, 

influência de outros organismos e por causas naturais, devido a falhas em seu 

metabolismo e funções biológicas com o tempo. Assim como um organismo vivo, os 

museus também passam por processos que levam à sua extinção. Com base no 

entendimento de Lubar et al. (2017), mais importante que compreender os 

processos que levam um museu a sua extinção, é questionar o contexto e as 

motivações que movimentam esses processos.  

Diversos fatores ocasionam a extinção de um museu. Incêndios, guerras, 

enchentes e terremotos podem destruir o edifício, assim como as coleções também 

podem desaparecer através de furtos, perdas, trocas entre instituição e venda, e o 

desmembramento de metadados (LUBAR et al., 2017). O estudo desses processos 

de perda das coleções é denominado de museum taphonomy9, e pode fornecer 

pistas sobre os porquês do desaparecimento de museus (LUBAR et al., 2017). 

Possuir coleções fixas e um espaço não são suficientes para sustentar, 

isoladamente, a existência de um museu, assim como a perda destes não justifica 

seu desaparecimento.  

A estrutura do museu não se resume apenas à salvaguarda do patrimônio e 

de objetos. Os objetos que são afastados de suas informações extrínsecas, perdem 

drasticamente o seu valor (LUBAR et al., 2017). Nesse aspecto, o museu que 

guarda apenas os objetos, em detrimento de informações, está fadado a 

desaparecer. Esses objetos necessitam ser dinâmicos, comunicados de forma 

diversificada, ter capacidade de produzir conhecimento e incitar reflexões em seus 

observadores, se estenderem para além de sua materialidade. A sociedade pode 

deixar de valorizar um museu quando os membros dessa não se interessam por 

seus objetos, missão e formato, ou quando a instituição não se adapta às mudanças 

sociais (LUBAR et al., 2017). Museus necessitam acompanhar as mudanças que 

ocorrem ao seu redor, se conectar com seus públicos. 

                                            

9 Taphonomy é traduzida na palavra tafonomia que nomeia os estudos da decomposição de 
organismos ao longo do tempo.  
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Para acompanhar as transformações sociais, os museus precisam enfrentar 

adversidades que impedem o cumprimento de sua missão, conseguindo meios de 

executar a manutenção de suas próprias atividades “metabólicas”. Um museu pode 

encerrar suas atividades quando não consegue meios de se sustentar 

financeiramente, mesmo que se mantenha ativo na sociedade (LUBAR et al., 2017). 

Seja por financiamento público ou privado, sem um modo de se sustentar em nossa 

sociedade capitalista, este museu passará por dificuldades para manter sua 

estrutura física, pagar funcionários, subsidiar projetos e pesquisas, realizar a 

conservação de objetos e estrutura, e comunicação com o seu público. 

Para proteção, não só de museus, mas de bens materiais e imateriais, 

considerados relevantes para a sociedade, foram criadas iniciativas para garantir a 

sua permanência para gerações futuras. Uma forma de promover a preservação e 

proteção de bens é a inscrição destes em Livros do Tombo e de Registro. Bens 

tombados pelo IPHAN. como o edifício do Museu Nacional e alguns de seus objetos, 

são protegidos legalmente, submetidos a regras rígidas e de fiscalização, para 

garantir a sua longevidade (VIEIRA, 2019). Porém, apesar de estar "protegido", o 

museu passou por necessidades financeiras, que afetam a sua manutenção e 

funcionamento. Em 2016, a Emenda Constitucional 95 cortou uma quantidade 

considerável da verba disponibilizada para a UFRJ e, consequentemente, a verba 

repassada para o Museu Nacional (VIEIRA, 2019).  

O fenômeno do desaparecimento de instituições de salvaguarda e cultura não 

é isolado no Brasil. Angela Rosch Rodrigues (2018) listou os seguintes casos de 

alguns bens tombados que foram destruídos totalmente ou parcialmente: 

 
1) Cidade de São João Marcos do Príncipe, Rio Claro (RJ) – 
destombamento do conjunto urbano e enchente para ampliação do 
complexo hidrelétrico de Ribeirão das Lajes em 1940; 2) Igreja do 
Rosário e São Benedito, Rio de Janeiro (RJ) – incêndio em 1967; 3) 
Paço do Saldanha (atual Liceu de Artes e Ofícios da Bahia), Salvador 
(BA) – incêndio em 1968; 4) Mercado Modelo (Casa da Alfândega), 
Salvador (BA) – incêndios em 1969 e 1984; 5) Museu de Arte 
Moderna (Rio de Janeiro) – incêndio em 1978; 6) Museu do Caraça, 
Catas Altas (MG) – incêndio em 1984; 7) Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Mariana (MG) – incêndio em 1999; 8) Igreja Matriz, São 
Vicente (SP) – incêndio em 2000; 9) Cidade de Goiás, centro histórico 
(GO) – enchente em 2001; 10) Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Rosário, Pirenópolis (GO) – incêndio em 2002; 11) Hotel Pilão, Ouro 
Preto (MG) – incêndio em 2003; 12) Teatro Cultura Artística, São 
Paulo (SP) – incêndio em 2008; 13) Igreja Matriz de São Luiz do 
Paraitinga (SP) – enchente em 2010; 14) Instituto Butantã (São Paulo) 
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– incêndio em 2010; 15) Capela São Pedro de Alcântara, Rio de 
Janeiro (RJ) – incêndio em 2011; 16) Solar Boa Vista, Salvador (BA) – 
incêndio em 2013; 17) Mercado Público, Porto Alegre (RS) – incêndio 
em 2013; 18) Memorial da América Latina (São Paulo) – incêndio em 
2013; 19) Liceu de Artes e Ofícios (São Paulo) – incêndio em 2014; 
20) Casa do Chico Mendes, Xapuri (AC) – enchente em 2015; 21) 
Museu da Língua Portuguesa (Estação da Luz), São Paulo (SP) – 
incêndio em 2015; 22) Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana (MG) – 
rompimento da barragem do Fundão da Samarco Mineração S.A. em 
2015; 23) Museu das Missões, São Miguel (RS) – tornado em 2016; 
24) Antiga casa, centro histórico, Paraty (RJ) – incêndio em 27 de abril 
de 2018; 25) Edifício Wilton Paes de Almeida (São Paulo) – incêndio 
em 1 de maio de 2018; 26) Museu Nacional, Rio de Janeiro (RJ) – 
incêndio em 2 de setembro de 2018; 27) Antigo casarão, Centro 
Histórico, Salvador (BA) – incêndio em 3 de setembro de 
2018.(RODRIGUES, 2018, n.p).    

 

Dos 27 itens listados, 21 apresentam "incêndio" como fator de destruição, 

dados do ano de 1967 até a data de 2018. Portanto, o incêndio do MN não foi um 

incidente isolado e, tampouco, imprevisível. Angela Rosch Rodrigues (2018) afirma 

que apesar dos incêndios serem eventos catastróficos, eles são resultantes de uma 

somativas de negligências e descuidos com a instituição. Logo, este alto índice de 

avarias, que ocorre com os patrimônios tutelados pelo Estado, pode revelar reflexos 

de uma política patrimonial enfraquecida diante da proteção de bens históricos e 

culturais, em detrimento de outras prioridades e interesses do Estado. 

A falta de recursos apropriados e a lentidão no processo de manutenção no 

edifício do Museu não são problemas recentes. Dois anos antes da mudança de 

local do Museu, em 1890, o diretor da instituição visitou o palácio e solicitou reparos 

no telhado e adaptações (CONSIDERA, 2015). Mais de uma década depois, no ano 

de 1906, já existiam relatos de visitantes apontando para a boa condição das 

coleções, mas a preocupante condição em que o edifício se encontrava 

(CONSIDERA, 2015). Todos estavam cientes das necessidades constantes de 

reparos do edifício e do risco de incêndio há décadas. De acordo com a investigação 

de Rita Cunha e Judite Cypreste (2018), desde 1950 existem reclamações 

referentes à manutenção e à verba repassada ao museu, as quais originaram 

diversas reportagens e matérias de jornais alertando sobre as consequências da 

falta de verbas, dos “acidentes” e da condição do edifício. Na manchete da matéria 
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do jornal O Globo10, de 1978, já se falava do risco de incêndio do museu, “Museu na 

Quinta é alvo fácil para incêndio” (CUNHA e CYPRESTE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Recursos federais destinados e os recursos pagos para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
de 2014 a 2018. 

 
 Fonte: Rita Cunha e Judite Cypreste , 2018.  

 

                                            

10Disponível em: 
https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=
&anyword=&noword=&exactword=Museu+Nacional&decadaSelecionada=1970&anoSelecionado=197
8. Acesso em: 23 fev. 2021. 
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O gráfico (figura 2) mostra os recursos destinados à UFRJ que seriam 

repassadas ao Museu de 2014 até 2018, ano do incêndio. Estas quantias sofreram 

vertiginosas reduções, tanto do valor empenhado, quanto do valor pago, iniciando 

com 1,3 milhões empenhados em 2014, para 204,5 mil, em 2018, e 571,9 mil pagos 

em 2014, e os 33,2 mil reais que foram pagos em 2018. Para compor este gráfico 

Rita Cunha e Judite Cypreste (2018) utilizaram os dados no Portal da Transparência 

do Governo Federal.  

A tragédia ocorreu um pouco depois do aniversário de 200 anos da 

instituição. O incêndio ocorreu no início da noite de domingo, com o museu sem 

visitantes e poucos seguranças. De acordo com a perícia da Polícia Federal, “pela 

análise das imagens das câmeras, foi identificado que o incêndio começou às 19h13 

e as informações da empresa Light mostram que a energia do palácio foi cortada 

automaticamente às 20h03” (NITAHARA, 2019, n. p.). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Fachada do Museu Nacional do Rio de Janeiro em chamas. 
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Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil, 2018.11 
 

A imagem (Figura 3) mostra a intensidade do incêndio, que atingiu grande 

parte do museu. Segundo o laudo da perícia realizada pela Polícia Federal, o 

incêndio foi causado por uma sobrecarga no disjuntor do ar-condicionado no 

auditório (Auditório Roquette Pinto), no primeiro andar (NITAHARA, 2019). Em 

entrevista para a Agência Brasil12, o perito especialista em incêndios, Carlos Alberto 

Trindade relatou:   

 
Identificamos que o fogo começou no auditório, com um 
comportamento de incêndio ascendente radial, com tendência para 
subir. Então, a propagação foi do auditório para o segundo piso, para 
a sala do dinossauro, onde ficava a exposição do maxakalissaurus, e 
a fumaça foi propagando ao longo do ambiente do museu. No laudo, 
indicamos a sequência de câmeras com a passagem da fumaça e da 
chama. Depois, o fogo passou para a sala da preguiça gigante 
(NITAHARA, 2019, n. p.) 

O fogo percorreu as salas do edifício antigo, consumindo seu acervo, 

enquanto os bombeiros se mobilizavam do lado de fora. Os bombeiros, apesar de 

terem chegado logo no início do incêndio, demoraram meia hora para iniciar o 

combate ao fogo, por conta da falta de pressão de água nos hidrantes, e 

necessitaram recorrer à água de um lago próximo, e solicitar caminhões pipa para a 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro para combater as 

chamas. No final, o que consumiu o Museu Nacional não foi apenas o fogo, mas o 

longo histórico de corte de verbas e atraso nas reformas prometidas, que 

culminaram no incêndio no dia 2 de setembro, de 2018.    

 

1.3 Reconstruindo um “museu perdido”  

 

O estrago causado pelo incêndio foi grande, mas não total. Até 2019, a 

Professora Luciana Carvalho contabilizou que 46% das coleções foram perdidas, ou 

quase completamente destruídas, 35% das coleções seguiam em processo de 

resgate e 19% das coleções, que estavam nos edifícios do Horto Botânico, não 

foram afetadas (MUSEU, 2019). 
                                            
11Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/incendio-no-museu-nacional-
nao-destruiu-anexo-com-colecoes-raras#. Acesso em: 21 fev. 2021.  
12Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/incendio-no-museu-nacional-
comecou-em-ar-condicionado-do-auditorio.  Acesso em: 21 fev. 2021.  
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O trabalho da equipe do Núcleo de Resgate foi essencial para a recuperação 

de itens de coleções do acervo do museu. Em 2019, contava com 46 pesquisadores 

e apresentou objetos resgatados de coleções do Japão, Peru, Nova Zelândia e 

egípcia (MUSEU, 2019). Algumas ações de resgate de peças do acervo começaram 

bem antes da formação do Núcleo de Resgate, de forma independente, pelos 

funcionários e alunos do museu. 

Vários colaboradores, ao saberem da notícia da tragédia, correram em 

direção à Quinta da Boa Vista na tentativa de ajudar, de alguma forma, a instituição. 

O professor Paulo Buckup, junto de companheiros de trabalho, arrombou as portas 

da parte do museu que ainda não tinha sido tomada pelas chamas, e resgataram 

parte da coleção de moluscos até que foram proibidos pelos bombeiros, por 

questões de segurança (CARNEIRO, 2018). Os colaboradores do museu não foram 

instruídos por nenhuma organização a entrar no edifício, na tentativa de salvar algo, 

e mesmo assim o fizeram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 - Funcionários e pesquisadores retiram peças dos escombros do Museu Nacional após o 
incêndio.   

 
Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil, 2018.  
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Na foto anterior (Figura 4) é possível visualizar o esforço dos colaboradores 

do museu para salvar parte do acervo que o fogo não devorou por completo. Eles 

adentraram o edifício atingido pelo incêndio, rapidamente, sem ou com poucos 

equipamentos de segurança, e resgataram o que estava ao alcance. 

Em entrevista13, um pesquisador de longa data na instituição, Sérgio 

Azevedo, durante o resgate de peças demonstra sua a forte conexão com o museu: 

 

(...) A gente está tentando reviver o museu, tá tentando juntar as 
coisas que se salvaram pra não entrar em depressão. E está sendo 
muito bom, porque a gente está vendo que naquela primeira 
expectativa de perder tudo, ela já passou. A gente vê que tem muita 
coisa que a gente viu que ou se salvou ou que ainda é possível salvar 
(ROUVENAT; CAPUCCI, 2018, n. p.). 

  

Sérgio Azevedo sentiu algo muito negativo ao pensar na possibilidade de ter 

perdido o acervo completo, assim como também sentiu alívio ao descobrir que nem 

tudo foi destruído. Esses sentimentos em relação ao Museu Nacional e seu acervo 

demonstram um envolvimento maior com a instituição do que apenas um vínculo 

trabalhista: 

No momento é assim, cara, tem muita coisa pra fazer. Aumentou o 
trabalho, a gente vai ter muita coisa pra fazer pra voltar as coisas a 
ficarem em ordem. Esse é o sentimento hoje. Se eu parar em casa pra 
dormir, talvez o sentimento seja outro. Mas este aqui no momento é 
esse. Tem muito trabalho pela frente pra que a gente coloque o 
museu na posição que a gente gostaria, ou melhor (ROUVENAT; 
CAPUCCI, 2018, n. p.) 

 

O pesquisador, ao mesmo tempo que sentia as dores da destruição, 

demonstrou grande resiliência ao trabalhar no resgate do acervo e na melhoria do 

museu. Todos os pesquisadores, funcionários e servidores que apareceram no dia 

do incêndio e logo após a notícia deste, com o intuito de tentar fazer algo pelo 

museu, atuaram por vontade própria. Esta luta contra a perda e a resiliência dos 

colaboradores do museu espelham a retomada, e a continuidade do Museu 

Nacional. 

Coleções mais sensíveis, como as que continham, por exemplo, peças de 

palha, madeira, tecido e componentes orgânicos, foram mais prejudicadas com a 
                                            

13 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/funcionarios-entram-no-
museu-nacional-em-busca-de-pecas-do-acervo#. Acesso em: 20 fev. 2021. 
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ação do fogo. Peças de metal, rochas e cerâmicas apresentaram maior resistência 

nessas condições. Entre os objetos que resistiram à terrível ação do fogo está o 

meteorito de Bendegó, objeto celeste que atraiu pesquisadores do mundo todo, 

incluindo o famoso físico Albert Einstein, em 1925 (BRAGA, 2018).  

Considerado o maior meteorito da coleção brasileira e o 16° maior objeto 

celeste encontrado no mundo, até o incêndio de 2018, o Bendegó ocupava o Hall de 

entrada do Museu Nacional (BRAGA, 2018). Ele foi encontrado na Bahia em 1784, 

perto do riacho Bendegó e retirado do local contra a vontade dos populares da 

região, que o consideravam um talismã sagrado, inclusive culparam a grande seca 

no sertão, que ocorreu anos depois, pela retirada da “pedra do céu” (BRAGA, 2018). 

Os esforços de retirada iniciaram-se no aniversário da independência do Brasil, 7 de 

setembro de 1887, chegando ao museu no ano de 1888 (BRAGA, 2018).  

A “pedra que veio do céu”, e sua apresentação como objeto 
emblemático, em um expositor de mármore com placas inscritas sobre 
sua origem e chegada ao Museu, está relacionada ao caráter 
universal e ao mesmo tempo nacional pretendido pela ciência no 
Brasil. O Museu Nacional se apresentava como possuidor de uma 
coleção nacional com interesses para a construção de conhecimento 
científico das diferentes partes do mundo. (BRAGA, 2018, p.155) 
 

O meteorito gigante, além de povoar o imaginário e ser um objeto de crença 

para pessoas da região de onde saiu, encarnou, para o Brasil, um símbolo das 

transformações científicas, e para o Museu Nacional, um símbolo de resistência. 

Um dos projetos que se destacam na recuperação do museu e seu acervo é o 

projeto “Museu Nacional Vive”, que contou com a cooperação entre a UFRJ, forças 

internacionais viabilizadas pela UNESCO 

 

 no Brasil e a Fundação Vale:  

A primeira etapa é a realização de projetos de arquitetura, conteúdo e 
museografia, além da certificação de sustentabilidade ambiental, entre 
outras ações, como restauração de ativos integrados, atividades 
educacionais e mobilização social. Terminada essa etapa, a intenção 
é implementar projetos nos mecanismos de incentivo fiscal à cultura e 
captar recursos do setor privado para promover essa reconstrução. 
(PROJETO, [201-], n. p.)14. 

 

                                            
14 Disponível em: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/projects/museu-nacional-vive. Acesso em: 
12 fev. 2021. 
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O projeto Museu Nacional Vive une esforços da sociedade, instituições 

terceirizadas, comunidade internacional, além dos colaboradores do Museu 

Nacional, tantos esforços de grupos distintos e locais diferentes revelam a 

importância que a instituição tem para a sociedade. Porém, apesar de sua iminente 

importância, o museu não está isento da necessidade de perseguir auxílio financeiro 

de fontes diversas para a sua reconstrução/manutenção. 

A iniciativa do Museu Nacional Vive conta com hashtag própria 

#MuseuNacionalVive. Ele realiza campanhas para reunir fotos das salas de 

exposição e para arrecadar doações para formação de acervo, esta campanha 

utiliza a internet para a sua divulgação (PORTO; MARTINS, 2020). Em parceria com 

o Sesc-RJ, o museu realizou, na Quinta da Boa Vista, três edições do “Festival 

Museu Nacional Vive” e, em conjunto com a UFRJ, lançou o documentário 

“Resgates”, que mostra o trabalho de recuperação do museu (PORTO; MARTINS, 

2020).  

Em 2019, as reformas para instalação de telhado, proteção do edifício, 

escoramento, estruturação terminaram e planeja-se reabrir a instituição em 2022 

(PORTO; MARTINS, 2020). Dentro do projeto está a construção de seis pavilhões 

anexos com mais de 20 laboratórios de pesquisa em um terreno próximo (BRASIL, 

2020). Porém, os gestores da instituição temem o corte de verba e os atrasos no 

cronograma das obras (BRASIL, 2020), o que não é nenhuma novidade se 

lembrarmos do antigo histórico de cortes e descaso do Estado com as instituições de 

cultura e salvaguarda.  

Embora muitos pesquisadores tenham perdido objetos de pesquisa 

inestimáveis, espaço físico, material de suporte, textos, bibliografias e tenham 

sofrido cortes no orçamento, as atividades de pesquisa continuam no museu 

(NITAHARA, 2019). Para além das atividades de pesquisa, o Museu Nacional 

continua a promover seus projetos com a sociedade.  

O projeto “Renascer das Cinzas: memórias, histórias e trajetórias do Museu 

Nacional – UFRJ”, por exemplo, focado nos estudantes e professores do ensino 

público do Rio de Janeiro, colaboradores e visitantes do museu, moradores do 

entorno, estudantes e professores da escola Quilombola Áurea Pires da Gama, 

busca estabelecer diálogo e coletar testemunhos. O projeto objetiva a aproximação 

com o público, a construção de memórias do museu, com a produção e divulgação 

de documentos e materiais confeccionados durante as oficinas. Com os resultados, 
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o museu planeja realizar uma exposição itinerante, um livro e disponibilizar fontes 

em seu site. 

As perspectivas para o futuro do museu, na a ótica de Alene Rodrigues, de 33 

anos, aluna da pós-graduação em Zoologia no MN, estão depositadas na sua breve 

reabertura, com melhorias e história e cultura acessíveis para todos15. Para Alene 

Rodrigues, apesar da dor sofrida pela perda material, o Museu Nacional continua 

vivo.  Ela realizou uma tatuagem simbolizando o museu e ressalta que seu intuito é 

reafirmar a vida da instituição16. Ao manter a crença na instituição, a colaboradora 

Alene Rodrigues reforça a existência dela, como parte da sociedade a qual está 

inserida e como parte da própria instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Alene Rodrigues com sua família no aniversário de 201 anos do Museu Nacional. 

                                            
15 Informação retirada do questionário de 2020. 
16 Relato retirado do questionário de 2020. 
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Fonte: Alene Rodrigues, 2019. 

 
 

Na foto anterior (Fig. 5) é possível ver Alene Rodrigues com um crachá de 

evento e seu filho em frente à uma faixa comemorativa dos 201 anos do Museu 

Nacional. Ela e sua família seguem próximos a instituição, participando de suas 

atividades e eventos, alinhadas às perspectivas para o futuro que Alene Rodrigues 

possui. 

O desejo pela retomada do fazer científico e das atividades educativas se 

sobressai em diversas respostas do questionário que apliquei em 2020 com alguns 

integrantes do público interno do museu. Roberta Azeredo Murta da Fonseca, por 

exemplo, expõe: 

 
Espero que o museu reabra suas portas logo para visitação, para 
continuar fazendo seu papel tão bonito de divulgação e educação. Em 
relação a parte científica, espero que reconstrua novas coleções 
científicas e continue desenvolvendo pesquisa com a qualidade de 
sempre e formando novos profissionais capacitados, como sempre 
fez. (FONSECA, 2020, n. p.) 
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Além da reestruturação das novas coleções, Roberta A. Murta espera que a 

instituição retome as suas atividades de pesquisa e educação. A grande presença 

de alunos como público interno do Museu Nacional pode refletir nestes anseios para 

a retomada da produção de conhecimento e pesquisa. 

Tanto as exposições organizadas após o incêndio, quanto os festivais, o 

documentário e o esforço para prosseguir com seus projetos e atividades de 

pesquisa, demonstram a resistência da instituição. A instituição e seus 

colaboradores, mesmo diante das adversidades, buscam meios e se esforçam para 

dar continuidade com a missão educativa e comunicativa do museu. Mesmo sem o 

espaço físico, com cortes no orçamento por parte do governo e sem parte do seu 

acervo, o Museu Nacional segue com suas atividades, ativo com a sociedade. 

Outro projeto iniciado após o incêndio de 2018 no Museu Nacional, é o 

projeto “Museu na Pele”, o qual investigarei como estudo de caso neste trabalho. 

Este projeto, diferente dos demais, foi criado por uma aluna da instituição e é voltado 

exclusivamente para os colaboradores e ex-colaboradores do Museu Nacional. Ele 

se configura na confecção de tatuagens com representações do museu na pele de 

quem participou da sua trajetória, conforme detalharei nos próximos capítulos.  
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2 – MUSEU À FLOR DA PELE: TATUAGEM E PRÁTICA MUSEAL 

 

 

2.1 Corpo, tatuagem e Museologia 

 

Nossos corpos são a forma com que nossas mentes podem interagir com o 

mundo físico. De acordo com Ana Lucia de Castro (2007) nossos corpos também 

são espaços nos quais são projetados códigos identitários que são construídos em 

associação a itens como vestuário, pinturas, modificações corporais, ornamentos e 

adornos. Com o corpo conversamos, fazemos política, colecionamos, mostramos ou 

apagamos memórias, enfim, existimos. 

Nossos corpos carregam subjetividades, são modificados por nós mesmos, 

pelo ambiente e sociedade. Esta subjetividade é construída através de mediações 

de signos e é estruturada por códigos que são estabelecidos socialmente, códigos 

estes que também regem a cultura. A expressão de subjetividade arquiteta uma 

identidade que é necessariamente fundamentada na cultura e códigos sociais nos 

quais o corpo está inserido (PEDROSA, 2011).   

Pedrosa (2011) afirma que corpo assume caráter de patrimônio do ser 

humano por ser fruto da “herança genética que recebemos dos nossos pais e é a 

cultura que recebemos da sociedade que fazemos parte” (p. 174), este patrimônio é 

um portador da memória e representa múltiplas identidades. Mesmo sendo 

inalienável do indivíduo e transformado junto a ele. O corpo se transforma e é 

resultante da herança tanto física quanto cultural, dos seus antepassados e meio.  

Os primeiros corpos musealizados, tidos como corpos exóticos, foram 

expostos em gabinetes de curiosidades, salas de maravilhas, exposições itinerantes 

e em zoológicos, exemplo das cabeças tatuadas dos maoris, de pequenos pigmeus 

retirados de suas comunidades, corpos com aberrações cromossômicas, 

deformidades físicas e até corpos de prematuros.  Com as mudanças na sociedade 

e nas relações com os corpos surgiram outras perspectivas de musealização, como 

o corpo marginalizado, exposto e estigmatizado com suas marcas na pele, e o corpo 

anatômico, desprovido de identidade individual e exposto sob a narrativa médica, 

mostrando suas estruturas orgânicas internas, patologias e funcionalidades. Como 

exemplo de exposição de corpos marginalizados, tatuados, pode-se observar no 
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trabalho de Veríssimo (2017), a exposição de restos mortais de presidiários 

portugueses, na exposição “O mais profundo é a pele”. 

A dissertação de Sara Carolina dos Santos Veríssimo (2017), da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, abordou interpretações de uma coleção 

de tatuagens de peles retiradas dos prisioneiros da Primeira República Portuguesa, 

expostas na exposição “O mais profundo é a pele”. A autora discute questões que 

interligam relações entre a marca no corpo, o próprio corpo e instituições do Estado, 

dialogando sobre questões da liberdade e direitos do indivíduo marginalizado, 

detento, sobre o próprio corpo e suas marcas, levando também em conta o contexto 

social da época o qual a coleção foi formada (VERÍSSIMO,2017). A autora também 

aborda questões éticas que envolvem a coleção de peles estudadas, que não 

deixam de ser restos mortais humanos, de sua exposição e as narrativas 

construídas em torno da exposição de tatuagens entre diversos níveis de poder. Em 

seu argumento, a Sociomuseologia17 aparece neste contexto como uma força 

empática fundamental e necessária para tratar esta coleção, e suscitar reflexões 

sobre o seu contexto, trazendo-a para problemáticas contemporâneas.  

A liberdade e fluidez com que são tratadas as questões humanas, conectadas 

com a Sociomuseologia, abriram portas para a investigação das diversas relações, 

formas de entendimento e de pesquisa dos corpos (SOUZA, 2021). De acordo 

também com Manuela N. Souza (2021), dentro das lentes analíticas da 

Sociomuseologia, o corpo “ao experimentar o mundo expande ao infinito a 

consciência e a imaginação a favor de um conhecimento aprofundado sobre si e 

sobre o mundo” (p.309). Estudar o corpo, compreendê-lo para além da carne, é 

debruçar-se sobre o ser humano e suas conexões com o mundo, tanto com a 

realidade que o cerca quanto com ele mesmo, pois através deste o corpo que os 

indivíduos percebem e interagem, modificam e são modificados pelo mundo a sua 

volta. 

                                            

17 De acordo com Mário C. Moutinho (2007), a Sociomuseologia constitui-se em uma área disciplinar 
voltada para as necessidades da sociedade contemporânea, com objetivos voltados para o 
desenvolvimento da humanidade, mutável e sensível. Ela ampara a “articulação da museologia em 
particular com as áreas do conhecimento das Ciências Humanas, dos Estudo dos do 
Desenvolvimento, da Ciência de Serviços e do Planeamento do Território” (p.1). 

 



50 
 

 

 
 

As experiências de musealização dos restos mortais dos cangaceiros 

nordestinos abriram um espaço de discussão no universo museológico brasileiro. 

Foram expostos no Museu Estácio de Lima, em Salvador, até a década de 1960, as 

cabeças provenientes do famoso grupo de cangaceiros de Lampião e Maria Bonita 

(BRITTO, 2020).  A permanência desses corpos, em exposição, dentro do museu 

fora embasada sob o pretexto de estudos científicos e criminológicos, seguindo os 

ideais de Cesare Lombroso e Nina Rodrigues (BRITTO, 2020). Como a coleção que 

originou a exposição estudada por Veríssimo (2019), a coleção de cabeças do 

cangaço foi criada a partir de corpos subjugados, marginalizados, tomados sem o 

consentimento do indivíduo e seus familiares, para a construção de uma narrativa 

discriminativa. 

O trato de coleções com partes humanas necessita de preparo profissional 

imbuído de uma conduta ética e humanizada. O Código de Ética Profissional do 

Conselho Internacional de Museus (1986), dispõe que as coleções devem estar à 

disposição para pesquisa e ensino, de forma qualificada e objetiva, e mesmo que 

necessária sua exposição, esta seja feita de modo respeitoso, tanto para o indivíduo 

quanto para o grupo o qual ele pertence. Segundo Élise Grunspan-Jasmin (apud 

BRITTO, 2020), os restos mortais dos cangaceiros não eram estudados na 

instituição há anos, e durante este tempo perderam parte de sua fisionomia, 

dificultando a sua identificação. Tal conduta de alienação das atividades 

museológicas reflete a insensibilidade e menosprezo da condição humana destes 

indivíduos objetificados. 

Os corpos dos cangaceiros na instituição se assemelhavam a troféus, 

símbolos de uma vitória contra a insubmissão de grupos marginalizados. Mesmo 

com o apelo público e dos familiares de Lampião e Maria Bonita, o museu se 

recusou a retirá-los de exposição e devolvê-los aos seus familiares. Os restos 

mortais dos cangaceiros, apenas em 1969, após a solicitação do Governador da 

Bahia, foram sepultados em Salvador (BRITTO, 2020). A instituição manteve-se 

firme na recusa de devolução, resiliente aos embates e apelos gerais, até ser 

solicitado por um representante do poder administrativo estatal, que aponta uma 

dinâmica entre os diferentes níveis de poder operando sobre esses corpos. 

As experiências de musealização do corpo necessitam seguir princípios éticos 

e devem fugir de condutas e narrativas que exercitem o controle e domínio sobre 

estes corpos. De acordo com Código Deontológico para Museus, de 2001, do 
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Conselho Internacional de Museus, além da necessidade de segurança e tratamento 

respeitoso, as coleções humanas necessitam respeitar com zelo os pedidos de 

remoção destas coleções, assim como aos pedidos de devolução. Como observado 

nos textos de Britto (2020) e de Veríssimo (2017), o trato inadequado destes corpos 

traz desconforto e sofrimento ao seu grupo pertencente, e pode reforçar narrativas 

que estimulam a violência e marginalização. 

Como uma ciência que visa o desenvolvimento humano, as atividades 

museológicas necessitam estar alinhadas aos mesmos princípios. É fundamental 

para a Museologia o exercício da reflexão, da problematização, para que esta possa 

garantir e democratização dentro dos processos museológicos, sempre a favor da 

inclusão e em diálogo com a diversidade cultural (BRITTO, 2020). A reflexão, o 

diálogo, a empatia e o respeito são necessários para o seu exercício saudável. 

 Uma outra exposição que apresenta o corpo humano como um objeto é a 

exposição emblemática do gigante Agustín, em Madrid. O corpo de Agustín está em 

exposição dentro do Museu Nacional de Antropologia de Madrid, dentro da Sala de 

los Orígenes del Museo, compondo um grupo de objetos que remetem ao gabinete 

de curiosidades do fundador da instituição, Dr. Velasco (MONTECHIARE, 2020). O 

corpo do gigante, embora não tenha a sua exposição conectada a questões 

discriminativas e marginalizantes, como os corpos dos cangaceiros brasileiros, teve 

a sua história, quanto a corpo-objeto musealizado iniciada em um contexto científico, 

no qual ele representava um objeto exótico, atraindo visitantes curiosos devido a 

este status. Sua condição quanto objeto é confrontada quando características como 

odores, fungos e insetos, decorrente do processo natural de decomposição de 

restos mortais, podem ser observadas e sentidas (MONTECHIARE, 2020).  

Este choque de percepção entre corpo e objeto, e a reflexão sobre sua 

condição, geram um debate sobre sua permanência no museu, tocando questões 

sensíveis que tangem os direitos individuais e coletivos, e o respeito as 

características humanas do indivíduo após a sua morte. São influentes nesta 

questão o modelo de disposição, forma com que o corpo é exposto, reforçando ou 

não só as características quanto um corpo humano, ou seu recorte enquanto uma 

fração, a narrativa construída ao redor deles também influencia a relação deste 

“corpo-objeto” com os observadores ao seu redor. 

O corpo de Agustín é considerado um patrimônio em sua comunidade de 

origem, e muito visitado pelo público jovem em Madrid, ao redor dele estão diversas 
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histórias e lendas (MONTECHIARE, 2020). Diferente dos corpos dos cangaceiros, 

expostos como cabeças decapitadas, mal conservadas, como elementos 

desordeiros e patológicos para a sociedade, o corpo do gigante, embora exposto por 

inteiro, foi apresentado junto aos seus possíveis pertences, dentro de um contexto 

que recriou um gabinete de curiosidades18. Pode-se dizer que o corpo do gigante se 

tornou um símbolo cultural, em ressonância com a comunidade ao seu redor, seu 

nome foi dado a uma premiação anual para pessoas e instituições que se 

destacaram (MONTECHIARE, 2020). 

Os códigos modelados e inseridos sobre o corpo se configuram em símbolos 

culturais que auxiliam na compreensão do universo no qual estão inseridos, revelam 

marcações de condições sociais e grupos os quais esses corpos se relacionam 

(CASTRO, 2007). O emprego da tatuagem está conectado a um caráter de signo, 

logo os estudos acerca dela, em sua cultura e período de inserção, indicaram 

leituras particulares sobre os posicionamentos sociais do indivíduo e sobre seu 

contexto (DESIDÉRIO, 2016). 

É impossível datar com exatidão onde, como e quando surgiu a tatuagem no 

mundo, ela “surgiu em todos os continentes, com diferentes intenções, motivos, 

técnicas e resultados” (DESIDÉRIO, 2016, p. 22). Descobertas arqueológicas de 

múmias de pelo menos 5 mil anos, guardadas no Museu Britânico, revelam 

tatuagens em corpos masculinos e femininos. Acredita-se que as tatuagens 

milenares assumiam finalidades religiosas, de proteção ou terapêuticas, como no 

caso da múmia feminina com uma tatuagem cristã, um anagrama do Arcanjo Miguel, 

encontrada ao norte do Sudão (CIENTISTAS, 2018; DESCOBERTA, 2014). No 

Ocidente, em meados do século XVIII, viajantes que contataram os nativos das Ilhas 

Polinésias, aderiram à prática da tatuagem e as disseminaram durante suas viagens 

(ANGEL, 2012).  

Nos séculos XIX e XX, a tatuagem foi apropriada por setores considerados 

“marginais” da sociedade, como presidiários, prostitutas e soldados (ANGEL, 2012). 

Sara Carolina Veríssimo (2017) dialoga sobre a necessidade uma profunda reflexão 

ao tratar da aquisição e manipulação de tatuagens sobre o suporte da própria pele 

retirada após o falecimento, como o exemplo a coleção do Instituto Nacional de 

Medicina Legal de Portugal, que deliberadamente retirou tatuagens de presidiários 

                                            
18 Informações contidas no texto de Renata Montechiare (2020). 



53 
 

 

 
 

durante suas autópsias, as conservou em recipientes com formol e depois as 

encaminhou para a exposição, sem o consentimento dos indivíduos. A autora chama 

a atenção para a musealização da tatuagem como marca de corpos 

“marginalizados” e para as questões éticas em torno desse processo.  

Na década de 1960, imbuídos de uma vontade de romper com regras sociais, 

grupos como os punks, hippies, skins, roqueiros e motoqueiros também aderiram à 

tatuagem, que só começa a romper com o estigma social na década de 1980, com o 

desenvolvimento de técnicas de confecção, da profissionalização do tatuador e com 

um novo conceito de corpo na construção do sujeito (VAIL, 1999; THOMPSON, 

2018). Os trabalhos, dentro da Museologia, que abordam temáticas conectadas à 

tatuagem são escassos, porém variados entre si. Apresentarei aqui dois trabalhos de 

conclusão de graduação, realizados em diferentes universidades, todos são textos 

recentes, (contando a partir do ano atual, 2021).  

Thais Guaragna Morales (2017) suscita a musealização no universo da 

tatuagem ligada à preservação da história e da transformação de práticas do 

saber/fazer do tatuador e do estudo do que estas mudanças na prática da confecção 

da tatuagem modificam em seu universo. A tatuagem além de objeto que pode 

carregar diferentes significados, também engloba diferentes modos de confecção, 

técnicas de confecção, materiais e eventos ritualísticos ou não.  

A autora não aborda o objeto da tatuagem especificamente, mas visualiza 

toda a sua execução, o saber-fazer do tatuador regional e sua vivência, usando 

como objeto de pesquisa os tatuadores da cidade de Porto Alegre e suas trajetórias 

partir da década de 1980 e “considerando as características e conhecimentos 

compartilhados como práticas culturais e identitárias de um ofício” (MORALES, 

2017, p.12). Morales (2017) discorre a respeito da importância do reconhecimento e 

da preservação do saber-fazer regional, dos profissionais tatuadores, de seus 

trabalhos práticos, no campo da Museologia, e leva em consideração que, como 

evidenciado por seus entrevistados durante a pesquisa, a tatuagem e suas práticas 

já estão completamente integradas na sociedade. 

Desidério (2016), aborda questões acerca da inserção dos modos de fazer 

tatuagem como patrimônio imaterial, recorrendo ao Decreto n.º 3.551, de 2000, que 

“Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá 

outras providências”. Desidério (2016) comenta sobre os processos que tange a 
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tatuagem e sua geração de memória, perpassando por questões políticas, históricas, 

sociais, culturais e econômicas, observadas de modo distinto em diversas culturas e 

tempos na humanidade. O universo da tatuagem não é singular, ele conecta e 

separa, abrange culturas que se cruzaram ou que nunca entraram em contato, 

atravessando a humanidade ao longo de milênios, em quase todos os continentes, 

tecendo uma rede entre gerações e suas memórias. 

Ao falar do processo de musealização, de acordo com André Desvallées e 

François Mairesse (2013), nos referimos, sucintamente, ao processo de retirada de 

objetos de seus contextos para serem transformados e analisados como 

testemunhos da realidade na qual estão inseridos. De acordo com Bruno Brulon 

(2015), os pilares, as características fundamentais da musealização, englobam a 

transmissão e comunicação de conhecimento através dos objetos e coleções 

musealizadas, assim como a sua permanência e capacidade de gerar conhecimento 

científico. A tatuagem é uma memória afetiva, sensorial, sensível, quando 

musealizada, ela pode ser vista como uma coleção no próprio corpo, e necessita de 

novas reflexões e flexibilização sobre o próprio conceito de musealização.  

O processo de musealização, embora escape dos museus, está intimamente 

ligado à formação de coleções destas instituições, assim como elas próprias 

(BRULON, 2015). Pode-se afirmar, dentro das várias definições de musealização, 

que estes são espaços que expressam e apontam a “relação específica do Homem 

com a realidade”, relação esta que é evidenciada pelas coleções e conservação 

sistemática ou consciente de objetos, que possuem algum tipo de utilização cultural, 

educativa ou científica, e estão ligados à configuração da sociedade humana 

(DESVALLÉES e MAIRESSE, 2013). Bruno Brulon (2015) realiza uma analogia 

entre o museu e o teatro, e relaciona a musealização a uma espécie de 

performance, que através de sua estrutura é possível “restaurar o passado” 

e produzir sentido e vida por meio de códigos comunicativos.  

 

 

 

 

2.2 Experiências de musealização da tatuagem no Brasil  
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O Brasil possui duas instituições com expressivas coleções musealizadas 

relacionadas à tatuagem, o Museu Penitenciário Paulista (MPP), e o Museu Tattoo 

Brasil, ambos localizados na cidade de São Paulo. Embora ambas as instituições 

exponham muitos objetos semelhantes, de um ponto de vista morfológico, como 

fotografias e máquinas de tatuagem artesanais, a experiência e narrativa de ambas 

são totalmente distintas.  

 O Museu Penitenciário Paulista interliga a tatuagem ao universo criminal e 

penitenciário, expondo máquinas artesanais apreendidas com os detentos e fotos de 

suas tatuagens. O museu teve a concepção iniciada em 1939, como competência do 

Serviço de Biotipologia, e reorganizado em 1963, visando a” valorização do estudo e 

a divulgação da evolução da pena no Estado de São Paulo” (QUEM, 2019, p 1). 

Ainda de acordo com o blog19 do MPP, a instituição, por volta de 1990, que era 

inclinada para a educação e formação dos servidores da Administração 

Penitenciária, e, em 2009, começou a estudar a mudança da sede do museu para a 

cidade de São Paulo, e sua abertura para o público, com a função social de 

promover abordagens e reflexões das relações indivíduo-sociedade sob o olhar da 

pena (QUEM, 2019). Se analisarmos apenas o sítio virtual do museu, encontramos a 

construção de uma narrativa de uma instituição que se esforça para ser democrática 

e atuar conjuntamente com a sociedade, porém ao olharmos para a formação de 

suas coleções e expografia, podemos observar que este espaço simbólico do museu 

reflete uma realidade de opressão e silenciamento da memória dos detentos. 

O acervo relacionado a tatuagem foi exposto associado à "cultura prisional”, 

embora muitas dessas tatuagens não tenham sido feitas nas cadeias. A instituição 

contém mais de 2.600 imagens colhidas entre 1920 e 1940, advindas do Arquivo de 

Tatuagens, que “consistia no levantamento das tatuagens ostentadas pelos presos, 

levado a cabo por meio de uma ficha de dados com uma foto da tatuagem colada ao 

centro” (JEHA, 2019, p.128). As fotografias foram analisadas pela seção de Medicina 

e Criminologia da penitenciária, e em 1939 transferidas para a seção de Biotipologia 

Criminal (JEHA, 2019). O Serviço de Biotipologia do MPP, responsável pela 

confecção do museu, surgiu com a função de estudar e classificar os criminosos, 

relacionando-os aos seus crimes de acordo com suas características físicas, 

seguindo as teses de Lombroso (MASSMANN,2018). Essa coleção de fotografias, 

                                            

19 Disponível em: <http://museupenitenciario.blogspot.com/p/quem-somos.html> 
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assim como o caso da formação da coleção de peles abordada por Veríssimo 

(2017), foi construída com a utilização dos corpos desses indivíduos marginalizados, 

por meio da autoridade e do controle, e utilizada para o estudo de teses que 

justificariam, e reforçariam a segregação, exclusão e inferiorização desses 

indivíduos, e seus grupos. 

Débora Massmann (2018), após analisar a exposição do Museu Penitenciário 

Paulista, observou que dentro da expografia do museu haviam pouquíssimas 

referências às expressões dos detentos, na sessão intitulada como “Memória Oral”, 

os quatro áudios disponíveis aos visitantes não pertenciam a nenhum detento,  e sim 

aos agentes institucionais. Ao apresentar a linha do tempo do Complexo do 

Carandiru, o museu também utilizou a palavra “motim”, que carrega em seu 

significado uma revolta contra autoridades, e omitiu a invasão da polícia e a morte 

de 111 detentos, durante massacre ocorrido em 1992 (MASSMANN, 2018). O MPP 

em seu discurso institucional se apropria e exerce domínio da memória, através 

também de missão, sobre corpos ali expostos. Nele a tatuagem assume um 

indicativo de transgressões, um elemento que constitui e corpos marginalizados. 

O Museu Tattoo Brasil (MTB), em São Paulo-SP, diferente do MPP, é 

totalmente dedicado ao universo da tatuagem. O museu foi concretizado durante a 

São Paulo Tattoo Festival, uma convenção de tatuagem, em 2004, que foi ponto de 

encontro de tatuadores artistas, amantes e colecionadores de tattoo e a imprensa.  A 

instituição, conjuntamente com um dos estúdios de Élcio Sespede (Polaco), está 

localizada no movimentado centro da cidade de São Paulo, no bairro da República, 

Rua 24 de Maio, número 255, no primeiro andar do Edifício Cadete Galvão. Hoje o 

museu é visitado por jovens em idade escolar até idosos, visitantes locais e de 

diversas regiões do Brasil, segundo informações do seu diretor.20 

 O Museu Tattoo Brasil surgiu através da imaginação museal21 do tatuador 

Polaco. Ele é fundador, diretor, curador e gestor da instituição, considerado um dos 

primeiros tatuadores a se estabelecer na região, abrindo seu primeiro estúdio no 

centro de São Paulo, em 1983. 

 

Fig. 6 – Polaco no Museu Tattoo Brasil. 

                                            
20  Entrevista realizada com Polaco, São Paulo, em 12 de agosto de 2019.  
21 De acordo com Mário Chagas (2009) “imaginação museal configura-se como a capacidade singular 
e efetiva de determinados sujeitos articulam no espaço (tridimensional) a narrativa poética das 
coisas’’ (p. 64).    
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Foto: Fernanda Povill, 2019. 

  

A foto anterior (Fig. 6) mostra o diretor do museu dialogando a respeito de 

uma foto. Em seu braço há um grande conjunto de tatuagens, elas refletem a vida 

do tatuador e sua imersão no universo representado pela própria instituição. 

O MTB tem como objetivo a proteção e a afirmação da tatuagem como forma 

de expressão e objeto cultural, ele incita reflexões sobre a sua história e importância. 

Para o fundador do museu, a tatuagem é uma paixão, um estilo de vida que 

construiu sua identidade. O desejo de narrar e preservar a memória da tatuagem e 

seus significados em diversas culturas nasceu primeiramente de uma reação do 

fundador frente a comentários que insinuaram “que a gente (tatuados e tatuadores) 

não tinha história, não tinha começo e nem ia ter fim’’. O museu neste caso teria o 

poder para legitimar a cultura da tatuagem e imprimir novos significados por meio da 

musealização: “[...] Uma das coisas que também chamou muita atenção é que a 

tatuagem tava crescendo muito né, muitos adeptos e uma forma de registrar ideia, e 

pra fechar a mesma ideia (de criação do museu).”22 

Polaco, em sua fala, apresenta também como ponto de partida para a criação 

do museu o desejo de comunicar e, de certo modo, educar o crescente contingente 

de novos ingressantes no universo da tatuagem. A instituição apresenta uma sala de 

reuniões, que pode ser utilizada para aplicações de palestras, e que o diretor planeja 

                                            
22 Entrevista realizada com Polaco, São Paulo, em 12 de agosto de 2019.  
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futuramente abrigar mais atividades, uma pequena biblioteca, com livros, jornais e 

publicações raras referentes a tatuagem, reunidas ao longo de anos pelo próprio 

Polaco, que podem ser utilizadas para pesquisa no local. 

As coleções do museu são separadas por tipologia. Elas são classificadas e 

categorizadas por objetos em grupos, de acordo com: a sua finalidade, uso e 

temática; origem, que categoriza objetos de acordo com a sua trajetória de 

pertencimento anterior ao museu, seja por região, grupos ou por indivíduos; e 

contexto histórico, que categoriza objetos ligados a determinados acontecimentos, 

fenômenos e realidades específicas. Algumas coleções fizeram parte de exposições 

itinerantes, provenientes do acervo exposto e não exposto, transitam por espaços 

como convenções de tatuagens e o Memorial da América Latina, em São Paulo23. 

O acervo do Museu Tattoo Brasil reúne mais de 500 objetos diversificados24, 

entre eles estão máquinas de tatuar industriais e artesanais (anônimas ou 

pertencentes a figuras de destaque), réplicas, desenhos, fotos, pinturas, esculturas, 

jornais e reportagens de artistas de diferentes épocas, troféus de convenções, 

biqueiras, objetos utilizados para a esterilização dos materiais, aquarelas, objetos 

ligados à transferência do desenho para a pele antes de tatuar e o equipamento do 

tatuador que introduziu no Brasil as primeiras máquinas elétricas, o Lucky Tattoo25. 

Os objetos narram parte de diferentes histórias e contextos da tatuagem, e 

apontando para a sua incidência em diferentes sociedades e grupos humanos. Os 

objetos estão distribuídos majoritariamente em uma sala de exposição no primeiro 

andar do museu, sendo no segundo andar expostos algumas fotos, quadros, a 

biblioteca e outras salas não expositivas. 

Segundo destacou Polaco em sua entrevista em 2019, entre os objetos mais 

marcantes do museu estão um conjunto de máquinas feitas com materiais 

improvisados por presidiários, com pedaços de bateria, canetas, bambu, acessórios 

como motores de vitrola, lapiseiras, pedaços de madeira e fita. Estas máquinas 

permeiam narrativas a respeito do sistema carcerário brasileiro e a vida nas 

penitenciárias, sobre a relação da tatuagem com diferentes organizações, como 

forma de identificação, liberdade sobre o corpo, forma de guardar memórias e 

                                            
23 Entrevista realizada com Polaco, São Paulo, em 12 de agosto de 2019. 
24

 Entrevista realizada com Polaco, São Paulo, em 12 de agosto de 2019. 
25 Tatto Lucky, marinheiro dinamarquês descendente de uma família de tatuadores, imigrou para o 
Brasil em 1959. Este tornou-se o “mito de origem” da tatuagem contemporânea brasileira. 
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comunicação. Destaca-se um quadro com moldura de madeira com a inscrição 

“Máquinas de presídio/Carandiru/Década de 90” apresentando cinco máquinas de 

tatuar artesanais. 

 

Fig. 7 e 8 - Sala de exposição do Museu Tattoo Brasil e detalhe. 

 
 

Foto: Fernanda Povill, 2019. 
 

As máquinas de tatuar, presentes em ambos os museus, refletem a 

diversidade de lentes sobre o mundo da tatuagem. Enquanto no MPP, estas 

máquinas representam transgressões e as tatuagens são ligadas a marcas de 

corpos marginalizados, no Museu Tattoo Brasil estas máquinas representam a 

criatividade, esforço e engenhosidade de indivíduos (detentos) para, com poucos 

recursos, conseguirem criar máquinas capazes de efetivar as marcas no corpo, 

mostram habilidades do tatuador referentes ao seu “saber-fazer”. O MTB aborda a 

tatuagem como um elemento cultural.  

Para além do Brasil existem outras instituições que abrigam coleções de 

tatuagens, algumas delas sob a pele humana. Estas coleções com fragmentos 

humanos estão presentes: no Japão, no Museu de Patologia da Universidade; em 

Londres, na Wellcome Collection; na Escócia, o Museu de Cirurgia de Edinburg e no 

Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal (CESAR, 2016). As 

coleções citadas foram formadas ou estão ligadas a instituições conectadas à 

Medicina e muitas de suas peças foram retiradas de corpos de marinheiros, 

"criminosos” e penitenciários. 
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2.3 O Museu Nacional Na Pele 

 

A ideia de criação do Museu Nacional na Pele, ou Museu na Pele, partiu da 

bióloga e mestre em Geociências pelo Museu Nacional, Beatriz Marinho 

Hörmanseder. No período que antecedeu o incêndio de 2018, ela realizava suas 

pesquisas de mestrado com um fóssil do museu que foi destruído na tragédia de 

2018. 

 

Fig. 9 - Beatriz Marinho Hörmanseder 

 

 
Fonte: Instagram26 

 

A foto anterior (Fig. 9) registra Hörmanseder vestindo a camisa do projeto 

Museu Nacional Vive. Ela mostra em seu braço a tatuagem da logomarca do MN, 

recém feita, e abaixo da logo, “MN 7712-V”, o número de identificação do objeto que 

estudava. Sua tatuagem foi realizada com intuito de transmitir as memórias do 

museu, que ela sente orgulho ao compartilhar quando alguém pergunta sobre a 

marca em seu braço27. 

                                            
26 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BqdUD3Pln-2/. Acesso em: 12 abr. 2021. 
27  De acordo com a entrevista realizada dia 12 de novembro de 2020, com a pesquisadora Beatriz 
Marinho Hörmanseder. 
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A tristeza que se apoderou do público interno do museu após o incêndio 

ocasionou diferentes movimentos. Nas redes sociais, como Facebook, ocorreu uma 

onda de "pedidos de amizade" entre os colaboradores do museu, que se 

adicionavam e trocaram contatos como uma forma de aproximação e 

confraternização de quem vivia a realidade como público interno. De acordo com a 

entrevista realizada dia 12 de novembro, de 2020, com Beatriz Marinho 

Hörmanseder, ela e vários outros colaboradores e alunos do Museu Nacional se 

reuniram na Quinta da Boa Vista, nos dias que sucederam ao incêndio, para se 

apoiarem e passar o tempo juntos. Foi em um desses encontros que Hörmanseder 

teve a ideia de fazer uma tatuagem para homenagear o Museu Nacional, ao 

comentá-la com os amigos presentes, eles demonstraram interesse em se tatuar 

também:  

 
[...] o projeto saiu assim, no meio do almoço (na Quinta da Boa Vista) 
com todo mundo ali reunido falando "vamos tatuar", e eu falei “dá 
para fazer um projeto com isso!''. Eu nunca tinha feito um projeto 
sozinha na vida, não sei de onde veio (essa ideia).28 
 

O projeto nasceu de forma orgânica e autônoma. Ele foi idealizado, 

desenvolvido, direcionado e continuado por pessoas que estão, ou foram de alguma 

forma, conectadas às atividades da instituição. Este projeto reforçou o vínculo de 

união entre estas pessoas.  

A maior parte dos participantes do projeto Museu na Pele são alunos e ex-

alunos da instituição29. Estes alunos, que realizavam pesquisas e projetos no 

museu, também desenvolveram vínculos afetivos com seus colegas e objetos de 

pesquisa. Rodrigo Lima Veloso Ribeiro, 28 anos, aluno de Mestrado do Museu 

Nacional, também presente durante o almoço que deu origem ao projeto Museu na 

Pele, conta que apoiou o projeto e que já possuía planos de fazer outra tatuagem 

relacionada ao seu trabalho no museu30. Quando o questionário de 2020 foi 

realizado, ele já havia tatuado a ossada de mastodonte com o número de tombo da 

coleção do MN, ossada está a qual ele se identificou durante sua especialização no 

                                            
28 De acordo com a entrevista realizada dia 12 de novembro de 2020, com a pesquisadora Beatriz 
Marinho Hörmanseder. 
29 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
30 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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museu31. Ribeiro foi marcado pelas experiências no Museu Nacional bem antes de 

ser marcado com o museu na pele. 

Neste período que sucedeu a destruição do MN, a conexão e a mobilização 

entre os colaboradores e ex-colaboradores se intensificaram como nunca. De acordo 

com a entrevista de Hörmanseder (2020) houve uma grande troca entre o público 

interno, de recordações, imagens, vídeos, histórias e projetos relacionados ao 

museu. Esta efervescência comunicativa e mobilização inicial foram os primeiros 

suspiros na reação do público interno em favor da vida da instituição, com as 

conexões que mantinham entre eles e com o próprio Museu. 

De certa forma, o incêndio uniu, aproximou colaboradores de diversas áreas 

do museu. Marco Antônio Menezes, 28 anos, aluno de doutorado, conta que durante 

seu mestrado no museu, conheceu e fez amizades com pesquisadores da área de 

Paleontologia, conhecendo assim a idealizadora do projeto32. Menezes entende o 

projeto como “[...] uma forma de homenagear e manter viva as memórias com o 

Museu, além de manter um laço de união entre alunos, professores e funcionários 

que se encontravam num momento tão confuso e triste.” Ele entende que a 

representação feita do Museu Nacional e o projeto também dão materialidade à 

união formada entre os colaboradores. 

As representações do Museu Nacional tatuadas pelo projeto Museu na Pele 

materializam a forte conexão entre o museu e os participantes do projeto. Elas 

guardam os significados pessoais que o museu assumiu para cada um, guarda 

contribuição de cada um para o museu e é um símbolo da vontade de continuar 

contribuindo para a instituição (BIBBY, 2019). Estas tatuagens mostram que a 

conexão entre o público interno do museu não era apenas intelectual, ou um vínculo 

de trabalho, mas uma conexão emocional (BIBBY, 2019). O projeto transpõe para a 

pele uma imagem que aciona as memórias de seus participantes. 

O projeto Museu na Pele possui uma conta no Instagram 33 com 54 

publicações e quase 600 seguidores. Nesta rede social, o projeto expõe fotos das 

tatuagens, registros dos colaboradores do museu reunidos dentro do estúdio de 

tatuagem e de momentos em que o tatuador executa a tatuagem na pele dos 

participantes. Além de registros fotográficos, a página auxiliou na divulgação de 

                                            
31 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
32 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
33 Disponível em: https://www.instagram.com/museunapele/. Acesso em 15 nov. 2020.  
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formas de realizar doações para a Associação de Amigos do Museu Nacional, com a 

opção de doar diretamente para o MN, para pesquisa dos alunos ou para ambos. 

O Instagram do projeto também faz postagens referentes à matérias de 

jornais que abordam a iniciativa do Museu na Pele, expondo o jornal, a manchete e 

o link de acesso para reportagem. A página divulga iniciativas do # 

museunacionalvive, como o festival que ocorreu no dia 31 de agosto e 1º de 

setembro de 2019 na Quinta da Boa Vista. Ações que estão alinhadas com a 

retomada das atividades e manutenção da vida do MN. 

O material para realizar as tatuagens em 150 pessoas foi doado por uma 

empresa que produz materiais e acessórios de tatuagem no Brasil34. Para ser 

tatuado através do projeto, Hörmanseder criou um formulário de inscrição e uma lista 

de pré-requisitos para poder fazer parte do projeto. Para ingressar no projeto, o 

indivíduo precisava ter alguma relação ou vínculo com o Museu Nacional, seja esse 

vínculo de professor, de funcionário terceirizado, de aluno de graduação, de 

estagiário ou outra conexão com o MN.  

Hörmanseder, na entrevista de 2020, conta que utilizou este tempo, após 

incêndio, em que ela estava "sem saber o que fazer", para investir no projeto. 

Hörmanseder procurou tatuadores até encontrar Luís Berbert, que também é 

pesquisador do universo da tatuagem. Luís Berbert trabalhou de forma voluntária, 

disponibilizando horários na sua agenda para atender os participantes do projeto 

Museu na Pele35. A sensibilidade, perícia na confecção da tatuagem e conexão com 

universo da pesquisa que o tatuador Luís Berbert possui, o alinharam com as 

necessidades do projeto.  

Os formulários de inscrição para tatuar foram enviados e compartilhados entre 

os colaboradores do museu via WhatsApp. Hörmanseder (2020) relatou que os 

formulários e a notícia do projeto se espalharam rapidamente entre os alunos e 

funcionários do museu, tendo uma rápida e volumosa adesão. Victor Guida de 

Freitas, 28 anos, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da 

instituição, narrou que conheceu o projeto a partir de conversas e  através do 

contato com a equipe de resgate do museu, nas redes sociais36. As intensas trocas 

                                            
34  De acordo com a entrevista realizada dia 12 de novembro de 2020, com a pesquisadora Beatriz 
Marinho Hörmanseder. 
35  De acordo com a entrevista realizada dia 12 de novembro de 2020, com a pesquisadora Beatriz 
Marinho Hörmanseder. 
36  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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e movimentação nas redes sociais que ocorreram após a tragédia contribuíram para 

a disseminação do projeto. 

Os formulários para a inscrição no projeto foram formatados através do 

template da plataforma de formulários da Google. Eles continham perguntas como o 

telefone, vínculo com a instituição e a qual departamento dentro da instituição 

pertencia o indivíduo.  

Beatriz M. Hörmanseder montou e executou a estrutura das planilhas 

organizacionais do projeto, consultando os horários do tatuador, com os dias e os 

horários disponíveis para tatuar e a fila dos interessados no Museu na Pele. A 

sequência foi escolhida a partir da ordem de inscrição, sendo a exceção a primeira 

tatuada do projeto, sua amiga e professora de Paleobotânica da instituição, que 

inclusive participou do resgate da coleção de Paleobotânica do museu. 

Hörmanseder (2020) informou que a adesão foi tamanha que havia pessoas 

esperando para entrar na fila e foi necessário adquirir mais material para tatuar. 

Para agilizar as sessões de tatuagem e maximizar o tempo disponibilizado 

pelo tatuador foram selecionadas como imagem de base de tatuagem duas logos do 

museu. Em cada dia e horário disponibilizado pelo tatuador foram marcadas de 5 a 

10 pessoas a serem tatuadas, dependendo do modelo da tatuagem. Essas duas 

logomarcas poderiam, caso o participante desejasse, conter pequenas mudanças, 

estilizações na imagem que melhor representassem suas memórias e conexões com 

o Museu. 

 
 
 

Fig. 10 e 11- Logomarcas do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
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Fonte: Museu Nacional/UFRJ. 

Mais do que uma resposta à destruição pelo incêndio no Museu Nacional, o 

projeto Museu na Pele é um símbolo de vida. O comentário “você não tem o museu 

se você não tem gente. É uma caixa fechada com coisa” de Hörmanseder, apoia 

importância do público interno para manter a vida as atividades museais.  

 O projeto nasceu da vontade e dos esforços dos colaboradores do museu, de 

forma voluntária, e assume significados e ressignificações de memórias e afetos na 

relação do museu com seu público interno. Nas palavras de Sérgio dos Santos, 38 

anos, aluno de doutorado no Museu Nacional, o projeto Museu na Pele “foi uma 

ótima iniciativa e, de certo modo, parece que agora tenho um pedaço do MN junto 

comigo. A sensação é que o MN nos abraça” (SANTOS, 2020, n. p.). Para Sérgio 

dos Santos, a iniciativa trouxe a sensação de maior contato com o MN, como se este 

fosse capaz de abraçá-lo, tal como um indivíduo. 

 Para muitos participantes do projeto, as representações do Museu Nacional 

foram suas primeiras tatuagens. Diego Marinho Pereira, 30 anos, aluno da pós-

graduação, relatou que conheceu o projeto Museu na Pele quando este foi divulgado 

pelo Facebook. Destacou que foi a sua primeira e, até o questionário em 2020, sua 

única tatuagem:  

 
A ideia de informar sobre o Museu Nacional por meio desse projeto 
foi bom, porque marcamos na pele a nossa paixão pelo Museu, o 
que ele significa pra gente e como a gente consegue ter forças que 
não sabíamos que tínhamos para continuar apoiando a instituição e 
todo seu legado. (PEREIRA, 2020, n. p.) 

 

Pereira enxergou no projeto uma oportunidade para transmitir informações 

sobre o Museu Nacional, através da tatuagem. Para ele, a tatuagem também é uma 

representação de sua paixão pela instituição, ela é uma mostra da resiliência e força 

que os participantes possuem para prosseguir na sua trajetória de proteção e apoio 

ao museu e à ciência. 
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Gráfico 1 - Respostas ao questionário com os participantes do projeto Museu na Pele.  

 

Fonte: Fernanda Soares Povill Souza (2020).  
 
 

O gráfico anterior mostra a porcentagem de participantes que possuíam 

alguma outra tatuagem além da tatuagem do projeto. Para 30,4%, das 23 respostas 

obtidas no questionário de 2020, as tatuagens representativas do Museu Nacional 

foram suas primeiras e únicas tatuagens. Neste aspecto, apresentarei no próximo 

capítulo algumas motivações e ressonâncias dessas tatuagens entre essa parcela 

do público interno do museu. 
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3 – A DOR PASSA, MAS A TATUAGEM FICA: O PÚBLICO INTERNO 

E AS RESSONÂNCIAS DO INCÊNDIO 

 

 

3.1 Tatuagem, luto e ressonância 

 

Escrever sobre luto durante a atual crise pandêmica de Covid-19 tem sido 

uma tarefa difícil. A morte é um evento inerente à vida, porém este evento 

dependendo das circunstâncias pode ser infelizmente adiantado. A morte provoca a 

separação irreversível entre um indivíduo e o universo o qual este se conectava, 

provocando reações aqueles que possuíam um relacionamento com o falecido. 

A morte pode ocasionar o luto e reações dentro do universo de crenças, 

individuais e sociais, criadas ao redor deste evento. De acordo com as citações 

feitas no livro Luto e melancolia de Freud, citado no trabalho de Pinho e Rosa 

(2014), o luto assume a forma de uma entrega à memória daquilo que foi perdido, 

sobrepondo aos demais desejos e interesses. Até que quando o luto termina o 

indivíduo sente-se livre para prosseguir o seu caminho e se entregar a novos 

indivíduos ou objetos. Já de acordo com Lacan, também citado por Pinho e Rosa 

(2014), a dor do luto deixa uma espécie de sentimento de vazio que não consegue 

ser suprido. A dor da perda e o sentimento de luto pode ser provocado tanto pela 

morte de alguém, quanto pela perda de um bem ou de um objeto.  

Este sentimento de luto também se conecta ao universo museal. De acordo 

com Bruno Brulon (2020), os museus e a Museologia reconduzem a vida a partir do 

luto. Por meio de experiências museológicas, é possível alcançar uma relação entre 

seu mundo subjetivo, e sentimentos com o mundo ao seu redor e princípios regentes 

da vida (SOUZA, 2021). Através dos processos de musealização, os museus podem 

promover um alívio da dor, como uma analogia de um ritual de luto que auxilia o 

indivíduo a passar pela dor da perda e a reverenciar a memória daquilo que se foi. 

A atuação na recondução à vida nos museus pode estar conectada a 

manutenção da própria vida e bem-estar social. Os museus podem ajudar a minorar 

ou a ampliar o sofrimento, não só ligado à morte física, mas também metafórica, 

sentimentos conectados a diversas perdas, como a de liberdade e a material 

(BRULON, 2020). De acordo com Bruno Brulon (2020), a Museologia e museus, a 
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favor da vida, estão presentes nos momentos de crise, prestando tanto auxílio 

individual quanto para a sociedade, na melhoria da qualidade de vida. Além da 

manutenção de funções biológicas, o bem-estar depende de fatores como lazer, 

liberdade de expressão, garantias de saúde, educação e cultura. 

Para além de dificultar a autonomia e deturpar as funções de um museu, o 

sistema capitalista abre espaço para políticas discriminatórias. Dentro da 

necropolítica estão planos que promovem a fragilização de instituições relacionadas 

à memória, ao patrimônio, a ciência e a cultura (BRULON, 2020). A necropolítica é 

contrária à movimentação do viver. Dentro desta política, o direito ao luto é 

segmentado e parte de seu plano é subjugar as vivências passadas em oposição a 

um presente imediato (BRULON, 2020).  

As experiências conectadas à morte e ao luto sofreram mudanças 

significativas na forma de serem vivenciadas. De acordo com Pinho e Rosa (2014), a 

morte era um evento público e social, marcado por ritos que tocavam a família e a 

comunidade e, que, atualmente no Ocidente, é tratada como um assunto indesejado. 

Nesse aspecto, rituais de luto a ela conectados, passaram dos campos públicos para 

os íntimos e privados, exceto quando a manifestação aborda a morte de fortes 

figuras públicas, políticas e/ou muito presentes na mídia. Parece que a nossa 

sociedade ocidental seleciona de acordo com os seus princípios, quem é passível de 

luto, a quais memórias devemos nos entregar e quais memórias deverão ser 

rejeitadas e logo esquecidas.  

Pode-se dizer que a participação da sociedade é essencial para conclusão do 

processo de luto. A sociedade, comunidade cultural, interfere nos rituais de luto, 

sustentando este o processo de apaziguar a dor. O luto precisa ser atravessado, de 

forma individual e coletiva, e os rituais a ele ligados, precisam ser vivenciados para a 

expiação do sofrimento gerado pela perda. 

A destruição causada pelo incêndio em 2018, no Museu Nacional, ocasionou 

uma perda para a instituição, para o campo científico e museal, mas também para 

seu público interno. Por exemplo, Alene Ramos Rodrigues (2020) relatou no 

questionário que, ao se deparar com o Museu após o incêndio, ficou incrédula 

durante um período diante da destruição, sentindo um vazio muito grande, tristeza e 

a sensação de perda.  
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As reações e sentimentos despertados com o incêndio do MN se assemelham 

ao luto provocado pela perda de indivíduos e objetos. Sérgio dos Santos, também 

próximo ao MN, relata: 

 

Presenciei o incêndio e a tristeza foi imensa. Era um sentimento como 
se alguém da minha família tivesse falecido. Nunca senti nada 
parecido em relação a algo que não fosse um ente querido e muito 
próximo. [...] Acho que o fato de não ter conseguido entrar no palácio 
após a tragédia, me fez ficar bastante chateado e revoltado por tudo 
isso que aconteceu (SANTOS, 2020, n. p.). 
 

Sérgio dos Santos afirmou que o incêndio do museu lhe deixou marcas 

semelhantes às marcas do falecimento de uma pessoa próxima e estimada. O fato 

de não ter conseguido entrar no Palácio da Quinta da Boa Vista após o incêndio, ter 

sido proibido de entrar em contato com o que restou do “corpo” do museu, o trouxe 

um profundo descontentamento.  

 O encontro com o “corpo morto” e os rituais de luto auxiliam a processar uma 

grande perda, encarada de forma subjetiva por cada indivíduo. Os ritos ligados ao 

luto possuem seus próprios códigos e expressão (PINHO; ROSA, 2014). O lento e 

doloroso processo de luto já foi sinalizado em diferentes culturas, através da forma 

de se vestir, pelo uso de véus negros, fitas presas no chapéu ou na manga das 

roupas (PINHO; ROSA, 2014). Esses códigos, palavras, gestos e modo de se portar 

fornecem uma espécie de manual para a expressão do sentimento de luto (PINHO; 

ROSA, 2014). É possível observar o fenômeno do encurtamento dos ritos fúnebres, 

apagamento do luto e marginalização de assuntos ligados à morte durante a atual 

pandemia de Covid-19. 

 Como um conjunto de sentimentos e reações geradas por uma grande perda, 

ocorrida diante de eventos indissociáveis do próprio viver, o luto não pode ser 

sufocado. Com a transformação, com a tendência à informalidade e a repressão de 

formas de expressão do luto, as novas gerações se viram na necessidade de buscar 

novas formas de atravessar o luto (PINHO; ROSA, 2014). Estas novas formas de 

expressão contemporâneas são variadas e marcadas pela subjetividade, sem 

possuir códigos sociais, identificáveis ou específicos. 
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Fig. 12 e 13 - Fotos de Luisa M. Diele-Viegas emocionada e segurando uma rosa em frente ao Museu 
Nacional. 

 

 
Fonte: Luisa Maria Diele-Viegas, 2018. 

 

As duas imagens anteriores mostram Diele-Viegas, ex-estagiária do MN, 28 

anos, expressando profunda tristeza, próxima ao edifício do museu. Ela se 

encontrava afastada do museu por barreiras de segurança e observava a instituição, 

cercada de outros indivíduos. Com roupas pretas e feição lamentosa, segurava uma 

flor vermelha, em frente ao “corpo” mutilado do MN. Diele-Viegas utilizou de alguns 

códigos relacionados ao luto, referentes à rituais fúnebres, para expressar a sua 

tristeza e luto pela destruição do museu.  

Os rituais fúnebres se utilizam de símbolos e signos para auxiliar em seu 

processo:  

 
No passado, os tradicionais signos de luto dispensavam explicações, 
pois já estavam inscritos no sistema simbólico do grupo, eles eram 
não apenas conhecidos como até exigidos pelo corpo social. 
Enquanto que as tatuagens memoriais, quando expostas, despertam 
curiosidade e apelo à decifração, produzindo um efeito de fazer-se 
saber, convocando o olhar público e a fala de seu portador (PINHO; 
ROSA, 2014, p. 24).  
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As autoras Pinho e Rosa (2014) apresentam a tatuagem e a sua confecção 

como uma espécie contemporânea de um ritual conectado ao luto. Estas tatuagens, 

mesmo não representando signos tradicionais de luto, possibilitariam a aproximação 

do público no processo de luto, o colocando novamente no campo social. 

 Durante a pandemia de Covid-19 os números de tatuagens memoriais, de 

homenagens a entes queridos falecidos aumentaram de 40% a 50% (RIBEIRO, 

2021). Isso é devido à crise sanitária, econômica e às milhares mortes provocadas 

pelo coronavírus. A impossibilidade de realizar ritos fúnebres, ver e se despedir do 

corpo sem vida, e de aglomerações familiares por conta de questões sanitárias pode 

ter influenciado a escolha da tatuagem como alternativa para transpor o 

enlutamento.  

Para além da morte física, as tatuagens na pandemia também podem 

contribuir para a superação do luto. De acordo com Hawn (2021), estas tatuagens 

realizadas durante a pandemia destacam mensagens relacionadas ao 

distanciamento social, à escassez de produtos, lembranças relacionadas à crise de 

saúde e outras mensagens relacionadas a este período. A tatuagem é uma medida 

protetiva contra o esquecimento, ao guardar memórias em seus símbolos e suscitar 

diálogos a respeito de seus significados. 

A tatuagem como uma forma de atualizar o luto soma-se à marca tatuada, ao 

seu processo de construção. O processo de construção e confecção da tatuagem é 

comparado a um ritual, que por meio da dor, da entrega de uma parte do seu corpo 

ao tatuador que resultará em uma marca eterna, se constrói um símbolo significante, 

que posteriormente será apresentado ao público (PINHO; ROSA, 2014). Neste 

processo executado pelo tatuador, através da dor por meio da tinta, o enlutado 

recebe e guarda em si, através da tatuagem, simbolicamente, o elemento que 

perdeu. 

 Através de tatuagem, os participantes do projeto Museu na Pele guardam em 

si representações do Museu Nacional. Estes colaboradores e ex-colaboradores do 

museu mantinham relações de trabalho, pesquisas e cuidados com a instituição, 

durante momentos de suas vidas eles contribuíram para o funcionamento e para a 

vitalidade da instituição. Como uma parte indissociável de suas peles, a 

representação do museu torna-se também parte visível da Identidade desses 

colaboradores, que possivelmente já possuíam a instituição como parte inseparável 
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de seus universos. Juliana Segadilha, 30 anos, egressa de doutoramento no MN 

relatou que: 

 

Na noite do incêndio, no momento que vi meu laboratório pegando 
fogo só consegui pensar "Minha vida acabou" por realmente ser isso 
que o Museu representa para mim: grande parte da minha vida. Por 
representar horas, anos e momentos tão importantes para mim. 
Passei por um momento de luto, sem conseguir pensar na minha tese 
que precisava ser terminada. (SEGADILHA, 2020, n. p.)  

 
Ao se deparar com incêndio do MN, em 2018, Segadilha sentiu como se parte 

de sua vida também estivesse sendo consumida pelo fogo. A Instituição representa 

parte de suas vivências e a sua perda provocou seu enlutamento. 

O sentimento de tristeza pela destruição causada pelo incêndio e a 

comparação deste sentimento com o sentimento relacionado a morte de um familiar 

está presente em outros relatos do público interno do MN. Victor Guida de Freitas, 

28 anos, doutorando no Programa de Pós-graduação em Arqueologia da instituição, 

comentou que, para ele, o incêndio no MN: 

 

[...] foi igual a morte de um amigo ou de um familiar muito querido. 
Aliás, foi isso. Deixou feridas em mim que eu acho que não vão 
sarar. Eu perdi uma parte minha com esse incêndio. Apesar disso, é 
importante frisar que o Museu não morreu. (FREITAS, 2020, n. p.) 

 

Freitas (2020) relatou que sofreu com um incêndio, semelhante ao 

enlutamento com a morte de um ente muito próximo, porém exalta que este 

sentimento não se dá pela morte do museu. Ele afirmou no questionário que sua 

tatuagem não foi realizada com intuito de enfrentar o luto sentido pela instituição, 

mas como uma forma de homenagear a importância do museu em sua vida. Desse 

modo, a confecção de representações do Museu Nacional na pele não é 

interpretada por todos os participantes do projeto como uma forma de enfrentar o 

luto. 

Gráfico 2 – Respostas ao questionário com os participantes do projeto Museu na Pele.  
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Fonte: Fernanda Soares Povill Souza (2020).  

No gráfico 2 evidenciamos que 60,9% dos participantes do questionário, 

realizado em 2020, conceberam a tatuagem com uma forma de enfrentar o luto. As 

representações do MN tatuadas seriam uma forma de aliviar o vazio deixado depois 

do incêndio de 2018. Para os demais participantes, a tatuagem não é interpretada 

como uma forma de enfrentar o luto, mas adquire diferentes motivações de 

significados que englobam a sua luta a favor da ciência e parte de suas memórias.  

O gatilho que deu início ao projeto Museu na Pele foi impelido pelo incêndio 

que destruiu o Palácio da Quinta da Boa Vista e parte do acervo do MN, 

interrompendo ou impedindo momentaneamente as atividades do museu. A 

instituição, seu edifício e acervo, além de acionarem valores científico, histórico e de 

história natural, ultrapassam essas fronteiras, provocando diversas reações afetivas 

em seu público interno e em grande parte da população. Esses objetos ocupam “um 

espaço entre o presente e o passado, entre o Cosmo e a sociedade, entre a cultura 

e os indivíduos, entre a história e a memória” (GONÇALVES, 2007, p. 215).  

“Do Museu eu não desisto e ele nunca vai sair da minha vida. Tenho só essa 

tatuagem (SANTOS, 2020, n. p.). No relato da colaboradora Suzana dos Santos é 

possível visualizar a relação do Museu Nacional com o seu universo, ao informar 

que, mesmo após o incêndio de 2018, sua conexão existe e foi materializada através 

de sua primeira tatuagem. Assim como no relato de vários outros indivíduos 

conectados ao museu, que responderam o questionário, a instituição ocupa um local 
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expoente em suas vidas e, mesmo quando deixam de ser um colaborador direto do 

MN, a instituição mostra-se conectada às suas memórias e existências37. 

Seja como uma forma de transpor o luto provocado pela perda de acervo, 

pesquisas e edifícios, seja por homenagem, pela manutenção da memória, marcar 

um símbolo de união e pertencimento, ou como um símbolo de luta, as tatuagens do 

projeto indicam a ressonância existente entre a instituição e seu público interno. 

Ressonância, de acordo com a definição do historiador Stephen Greenblatt (1991), e 

acrescida das considerações de Gonçalves (2017), é potência que objetos ou 

instituições possuem de transcender suas delimitações protocolares, provocando 

ambiguidades e afetando múltiplos públicos. Desse modo, contribuiria para mobilizar 

“forças culturais complexas e dinâmicas das quais emergiu” (GREENBLATT, 1991, 

p. 250).  

Nesse aspecto, o MN e seus objetos excedem os valores formais do campo 

museal, estes, conectados a história natural, nacional e a produção científica 

brasileira, e tornam-se cenário e personagens de memórias de infância, do 

crescimento individual e profissional de seus colaboradores, como membro da 

família, um reduto de amizades, uma segunda casa, uma instituição que representa 

os sonhos, ambições e esperanças de seu público interno38. As tatuagens, marcas 

permanentes que visualmente expõem a conexão do MN com os participantes do 

projeto Museu na pele, são frutos desta ressonância. 

  

 

3.2 Público interno: memórias e conexões afetivas 

 

 Se o corpo do museu são o seu edifício e acervo, sua alma são seus 

colaboradores, seu público interno.  Estes não possuem necessariamente formação 

na área da Museologia, eles podem ser profissionais próprios, terceirizados, e até 

voluntários, e são responsáveis por tudo que ocorre dentro do museu, desde a sua 

manutenção, realização de projetos, segurança, até a interação com público externo 

(FIGURELLI, 2013). As ações destes colaboradores são indispensáveis para que um 

museu continue a exercer suas funções vitais. Um público interno desengajado, 

                                            
37 De acordo com os relatos no questionário realizado em 2020. 
38 De acordo com os relatos no questionário realizado em 2020. 
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desconexo com a instituição, pode refletir uma instituição também desconectada 

com a sociedade em que se encontra. 

Cada instituição possui suas singularidades delineadas por indivíduos com 

diferentes anseios, objetivos, vivências e níveis de envolvimento. De acordo com 

Gabriela Figurelli (2013), cada instituição possui a sua própria composição de 

colaboradores, esta composição reflete um pouco de suas características e missão. 

No caso do Museu Nacional, seu público interno, além de conter profissionais 

próprios e terceirizados, conta com a atuação de um grande contingente de 

estudantes. Estes alunos realizam pesquisas, auxiliam na preservação dos acervos 

e nos projetos junto à comunidade, buscam seu crescimento profissional e pessoal, 

compartilham conexões afetuosas dentro e fora da instituição. 

 

 

Gráfico 3 – Respostas ao questionário com os participantes do projeto Museu na Pele.  

  
Fonte: Fernanda Soares Povill Souza (2020).  
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O gráfico anterior mostra os vínculos dos participantes do projeto Museu na 

Pele que responderam ao questionário em 2020. Esses indivíduos eram alunos, que 

durante o período de 2020 realizavam mestrados, doutorados, especializações e 

Iniciação Científica na instituição; colaboradores, que já foram alunos, estagiários e 

pesquisadores orientados por colaboradores da instituição; dois voluntários; dois 

técnicos, sendo uma técnica administrativa na área da Biologia, e uma voluntária 

que também já foi aluna da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Respostas ao questionário com os participantes do projeto Museu na Pele.  

Fonte: Fernanda Soares Povill Souza (2020).  

 

O gráfico anterior refere-se à idade dos participantes do projeto Museu na 

Pele, em 2020, ano em que responderam ao questionário. No gráfico com idades de 

22 a 44 anos, destacam-se as idades de 28 anos, com seis pessoas, e 33 anos, com 

quatro pessoas. O gráfico aponta o alto contingente de jovens no público interno do 

Museu Nacional. 
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Um público interno alinhado com os valores da instituição e que compartilhe 

laços, para além do laço de trabalho, melhor assumirá a missão e manutenção da 

vida do museu. Inspirados também por seus laços afetuosos, vários colaboradores e 

ex-colaboradores, após o incêndio de 2018, fomentaram projetos e ações para o 

fortalecimento da instituição, inclusive o projeto Museu na Pele. 

No questionário vários participantes do projeto Museu na Pele expuseram 

esses afetos e relataram aspectos de suas memórias com o MN. Estas informações 

expõem um pouco da conexão e proximidade entre a instituição e seu público 

interno. Rodrigo L. V. Ribeiro relata que conheceu o MN durante o Simpósio de 

Paleovertebrados, em 2016. Neste período, Ribeiro conta que passava por um 

momento depressivo em sua vida e a visita que realizou nas exposições do museu o 

fez desejar trabalhar no local e se inscrever no programa de especialização em 

Geologia do Quaternário39. Ele passou na seleção e contou que o Museu lhe ajudou 

a “renascer” e que quanto mais conhecia instituição, mais se apaixonava por ela40. O 

ingresso, como colaborador, no Museu Nacional trouxe bem-estar à vida de Ribeiro. 

Ribeiro (2020) destacou que o encontro com a instituição o impactou de tal 

forma que ele decidiu prosseguir seu caminho científico junto a ela, fazendo parte de 

sua história. A data de sua primeira visita ao MN tornou-se um marco permanente 

em sua vida e tornou-se parte de sua pele, em sua tatuagem representativa do 

MN41.  

  Letícia Figueiredo dos Santos, 22 anos, ex-estagiária do Setor de Museologia 

do MN, conheceu a instituição durante a sua infância. Sua memória mais antiga do 

museu foi uma visita que fez junto de sua escola, no qual ela ficou tanto tempo 

fascinada, viajando com sua imaginação ao observar o sarcófago de uma múmia, 

que a professora precisou voltar à sala para buscá-la42. Ela continuou a visitar as 

exposições durante a sua adolescência e seu fascínio e amor pelo Museu Nacional 

foi intenso de tal forma que a inspirou, anos depois, a cursar Museologia43. Desde 

seu primeiro encanto com a instituição, a partir do fascínio provocado por objetos do 

seu acervo, até o seu ingresso no mundo científico, com a Museologia, o Museu 

Nacional esteve presente na trajetória de Figueiredo. 
                                            
39 Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
40  Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
41  Informações retiradas do questionário realizado em outubro de 2020. 
42 Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
43 Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Fig. 14 - Letícia Figueiredo dos Santos, com sua família, no Museu Nacional. 

 

 
Fonte: Letícia Figueiredo dos Santos, [201-?]. 

A imagem anterior (Fig. 14) apresenta Letícia Figueiredo sentada em um 

banco, em uma sala expositiva do MN, com sua família. É possível observar as 

expressões de felicidade de Letícia F. Santos e das duas crianças ao seu lado, 

posando de forma descontraída para a foto. Assim como Letícia conheceu a 

instituição quando criança, ela também convidou crianças da sua família para 

conhecer este local que tanto lhe é especial. 

As excursões escolares e atividades voltadas para o público infantil que 

ocorriam no Museu Nacional promoveram a proximidade da instituição com o público 

infantil. A ex-aluna da pós-graduação e voluntária no projeto “Meninas com a 

Ciência”, Suzana dos Santos Matos, 35 anos, conheceu o Museu Nacional tão cedo 

em sua vida que não recorda ao certo a sua primeira visita44. Marcada na memória 

de Suzana dos Santos estão a visita que fez com sua a família à Quinta da Boa 

Vista e a visita junto a escola e seus colegas, durante a quinta série, equivalente ao 

atual sexto ano45, ao MN. Durante esta visita escolar, Suzana dos Santos mostrou 

aos seus colegas os elementos que tinha mais afeição no MN, e depois, como 

professora, ela relata o prazer de também levar seus alunos para visitar a 

                                            
44  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
45  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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instituição46. A conexão afetiva de Suzana Santos começa em sua infância e se 

fortalece durante a sua vida adulta. 

Fig.15- Suzana dos Santos em frente ao Museu Nacional. 

 

 
Fonte: Suzana dos Santos Matos, 1996. 

A foto anterior (Fig. 15) mostra Suzana dos Santos (vestida com um colete 

azul), quando criança, ao lado de seus colegas, durante seu passeio escolar. Ela 

está em frente a um busto, no jardim, e logo atrás do grupo e do jardim é possível 

ver o prédio do MN.  

Anos após a visita com seus colegas de escola, Santos estudou na instituição 

e participou do projeto Meninas com Ciência, proporcionando experiências 

educativas e acolhedoras para que outras crianças também possam explorar suas 

curiosidades e experimentar um pouco do universo científico.  

O MN instigou, seja por meio de projetos, ou das exposições, a curiosidade 

em seus visitantes, promoveu o primeiro contato com o mundo científico para 

diversos jovens. Alene Ramos Rodrigues conheceu o Museu Nacional em 2009 

quando lá estagiou, durante sua Iniciação Científica47. Ela afirma que gostava de 

passear pelas exposições e corredores do museu, admirando o esqueleto da baleia, 

as peças de entomologia e a exposição da evolução humana. Estas experiências 

contribuíram para suas escolhas profissionais. Alene Rodrigues tornou-se 

entomóloga e pesquisadora no MN. O que começou com uma admiração e interesse 
                                            
46  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
47 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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por objetos em exposição no museu tornou-se o futuro profissional de Alene R. 

Rodrigues. 

O Museu Nacional entrou de modo indissociável ao universo de Alene R. 

Rodrigues assim como sua família. Ela relatou: "Levei diversos amigos e família para 

conhecer como eu via o museu. Minha maior alegria, foi poder levar meu filho (com 4 

anos na época) para conhecer a exposição48”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16- Alene Rodrigues com sua família no Museu Nacional. 

 

 
Fonte:Alene Rodrigues [201-?]. 

 

                                            
48 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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A foto (Fig. 16) apresenta Alene Rodrigues com sua família dentro de uma 

das salas de exposição do Museu Nacional. Todos na foto aparecem esboçando 

sorrisos e descontração. Esta foto traduz o trecho do questionário em que ela 

comenta “sentir-se totalmente em casa dentro daquelas paredes” ao referir-se às 

suas memórias na instituição. 

Pode-se dizer que para Alene Rodrigues o museu tem um valor sentimental 

tão importante quanto sua família. Antes de tatuar uma representação do Museu 

Nacional, Rodrigues possuía apenas uma outra tatuagem, dedicada à sua família, 

representada pelas iniciais de seu filho49. No corpo de Alene Rodrigues estão 

marcados, permanentemente, seus amores. 

Existem outros relatos no questionário em que o Museu Nacional foi 

reconhecido como uma casa. Juliana Segadilha começou a frequentar MN no final 

de sua monografia, em 201150. Ela relata que se sentia grata por fazer parte do 

museu, considerava o local sua segunda casa, o qual passa mais tempo do que dos 

seus pais51. Segadilha (2020) atribuiu essa percepção da instituição devido ao 

ambiente da Quinta da Boa Vista e por outros indivíduos que trabalhavam na 

instituição e faziam do MN um local acolhedor52.  
 

Fig. 17 e 18- Juliana Segadilha no Laboratório de Carcinologia. 

 

 

                                            
49 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
50  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
51  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
52 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Fonte: Juliana Segadilha, [201-?]. 
 
 

As imagens anteriores mostram Juliana Segadilha no laboratório. Na primeira 

imagem ela está paramentada, de frente a uma bancada e realizando um 

procedimento laboratorial, seu semblante esboça alegria. Na segunda foto ela 

encontra-se em meio aos seus companheiros de trabalho e estudo, eles posam para 

a foto em um momento de descontração, alguns de braços erguidos, e todos com 

um sorriso no rosto. 

Roberta Azeredo Murta da Fonseca, 32 anos, realizou mestrado, doutorado e 

diversas pesquisas na instituição. Ela conheceu o museu em 2011, quando se 

mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, devido ao mestrado. Ela retratou a 

instituição como o local em que construiu suas amizades e afetos após mudar-se de 

estado, que a sua relação profissional e pessoal com a instituição foi tão forte que 

era impossível separar as duas relações53. 

Para muitos colaboradores, a instituição é um lugar de trocas e comunhão. 

Fonseca (2020) considerava o Museu sua casa, ela participava de diversos eventos 

comemorativos na instituição, como churrascos, comemorações de defesas de teses 

e festas juninas, na parte externa do edifício54. Segadilha (2020) também relatou, 

com carinho, as comemorações realizadas no MN. Ela citou que até o Natal já 

passou na instituição. Desse modo, o Museu Nacional está presente nas 

comemorações, festividades e atividades que estão integradas ao universo de 

muitos dos seus colaboradores. 

Miguel Medrano, de 33 anos, conheceu a instituição ao pesquisar bases para 

o seu mestrado, ele se sentiu estimulado pelos pesquisadores e pela leitura 

científica em Aracnologia que o museu possuía. Estudou na instituição durante 6 

anos, depois de deixar seu lar em Bogotá, na Colômbia55.  Medrano, assim como 

outros alunos e pesquisadores, formaram vínculos afetivos através da pesquisa e 

atividades de ensino propiciadas dentro da instituição. 

Fig. 19- Miguel Medrano no Museu Nacional. 

 

                                            
53 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
54 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
55 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Fonte: Miguel Medrano, [201-?]. 

 
 

A foto anterior (Fig. 19) mostra Medrano ao lado de outros colaboradores do 

museu, ele está de frente a uma mesa com objetos e um grupo de crianças em 

idade escolar. Demonstra a participação de Medrano em um projeto de extensão 

junto à sociedade. No questionário, ele contou que admirava o fato da instituição 

receber visitantes de baixa renda e a participação das crianças nos projetos de 

extensão, além disso que gostaria ter tido essa memória durante a sua infância 

(MEDRANO, 2020). Ele adquiriu a consciência da importância socioeducativa do 

museu durante o seu período na instituição e, com ela, uma nova visão de mundo. 

Miguel Medrano (2020) relatou que o Palácio da Quinta da Boa Vista se 

tornou a sua segunda casa, e a comunidade do museu, sua segunda família, tanto 

que às vezes passava seus finais de semana na instituição, se debruçando sobre a 

coleção de Aracnologia56. Medrano revelou que ao se deparar com o MN em 

chamas, em setembro de 2018, cogitou enfrentar o fogo para salvar o acervo e 

refletiu sobre a brevidade da vida humana comparada à longevidade da instituição, 

de seu acervo e das vidas que estes entravam em contato. Os resultados destas 

                                            
56  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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reflexões sobreporiam suas antigas desculpas que o impediam de se tatuar, e 

mesmo que sua tatuagem não representasse, para ele, uma forma de enfrentar o 

luto, ela representa a "lembrança de tempos que não voltarão e da luta permanente 

pela memória" (MEDRANO, 2020). Mesmo longe de seu país de origem, se 

comunicando e estudando em outro idioma, dentro de outra cultura, Medrano sentiu-

se acolhido dentro da instituição e em ressonância com esta. 

O Museu Nacional foi cenário na vida e na atuação profissional de muitos de 

seus colaboradores. Victor Guida de Freitas entrou no Museu em 2009 e nunca mais 

saiu57. Freitas conta que conheceu os laboratórios do MN durante o seu ensino 

médio e ficou deslumbrado com a "grandiosidade" da instituição, como um 

encantamento, e desde esse dia sentiu um enorme desejo de fazer parte dela58. 

Victor Guida de Freitas participou da Iniciação Científica Júnior, foi técnico 

contratado, fez Iniciação Científica regular, mestrado e no momento do questionário 

ele era doutorando no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da instituição:  

 

O Museu era e é a minha casa. Foi no Museu que me apaixonei pela 
ciência, que aprendi a ter empatia e ver pelo olhar de outros. 
Também foi no Museu que fiz grandes amigos, que me senti 
acolhido. O Museu também me proporcionou experiências 
profissionais maravilhosas e estimulou o desenvolvimento de 
atributos profissionais e de trabalho de equipe importantes, 
principalmente por meio da organização de eventos e aulas. Foi no 
Museu que vi a importância da ciência no cotidiano das pessoas e 
que a sociedade tem sim curiosidade e interesse no que fazemos, e 
que é fundamental ter a aproximação da ciência/academia com a 
sociedade (FREITAS, 2020, n. p.).  

 

 A instituição esteve presente em praticamente toda a vida acadêmica de 

Freitas. Conforme seu relato, ela despertou sua curiosidade e o introduziu no mundo 

da ciência, acompanhou a sua formação enquanto pesquisador, proporcionou novas 

amizades e o auxiliou a desenvolver as qualidades necessárias para se tornar um 

bom profissional. Através de seu contato com o museu, ele compreendeu a 

importância da ciência para a sociedade e a relevância da aproximação de ambas. 

 
Fig. 20- Victor Guida de Freitas no Museu Nacional. 

 

                                            
57  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
58  Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Fonte: Victor Guida de Freitas, [201-?]. 

 
A foto anterior (Fig. 20) apresenta Freitas sentado dentro de um laboratório, 

realizando atividades de pesquisa junto ao acervo do Museu. Freitas não está 

posando para a foto, ele aparenta executar uma atividade em um momento rotineiro 

dentro da instituição. O pesquisador relatou no questionário que seguia uma rotina 

na instituição. Ele chegava no laboratório, falava com todos os presentes, 

conversava sobre os avanços nos trabalhos e analisava os materiais, fazia uma 

pausa para o café no restaurante do Roberto e depois voltava ao trabalho 

(FREITAS, 2020).   

Os relatos relacionados ao MN diferem de acordo com a experiência 

individual de cada colaborador. Essas histórias transcendem a fronteira de países, 

se estendem para além do campo de trabalho e retomam a infância, se conectam a 

familiares e amigos, tomam a forma de lares e sonhos. Embora as narrativas sejam 

diferentes, elas mantêm em comum a ressonância com a instituição. O contato com 

a instituição é transpassado por mudanças pessoais e profissionais, por afetos e 

pela dor deixada pelo incêndio em 2018. 

 

 

3.3 O Museu Nacional vive na pele 
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Optar por realizar uma tatuagem, para a maioria das pessoas, é uma decisão 

importante e demorada, principalmente quando não se possui nenhuma ainda. 

Pensa-se no modo como esta marca, permanente e de difícil remoção, estará ligada 

ao seu corpo e conectada à imagem pessoal deste indivíduo: 

 

Este mesmo corpo é possuidor de uma imagem sobre si que não 
condiz com a realidade de seu organismo, em outras palavras, o 
corpo é constituído por uma alma utópica. A partir desta alma nos 
representamos socialmente através de nossos corpos, inclusive em 
formas de relação tanto humanas quanto na forma em que 
experimentamos o mundo (SOUZA, 2021, p. 326) 
 

Pode-se dizer que a tatuagem também possui essa faculdade de representar 

socialmente os indivíduos, ela pode impactar, até certo ponto, a forma de 

experienciar o mundo em sua volta. A pele nos conecta com o mundo ao nosso 

redor, “o nosso corpo é uma composição sensível que nos permite, através dessa 

composição, compreender o mundo e a nós mesmos” (SOUZA, 2021, p. 324). Por 

intermédio dela sentimos o calor, o frio, a dor e o peso de um objeto. Na pele estão 

marcadas a passagem do tempo, cicatrizes e os códigos que escolhemos (ou não) 

deixar. Estas marcas são reflexos de nossas vivências, afetividades, desejos e 

identidade. Considerando o contexto do projeto Museu na pele, é possível dizer que 

os colaboradores que participaram do projeto evidenciam, como parte de sua 

experiência corporal, o Museu Nacional.  

Como parte indissociável de seus corpos, a visão destas tatuagens pode 

ocasionalmente trazer para a superfície memórias e sentimentos direcionados ao 

luto, vida e luta do MN. Estas memórias e sentimentos acionam pensamentos a 

respeito do passado e do futuro da instituição. Luisa Maria Diele-Viegas (2020), 

conta que a sua tatuagem representa o luto virando vida. Ela foi motivada pela “[...] 

dor pelo incêndio e a luta por dias melhores onde a ciência seja valorizada no Brasil 

e esse tipo de situação não aconteça mais” (DIELE-VIEGAS, 2020, n. p.). Ela 

também se demomstra receosa quanto ao andamento da reconstrução do museu 

devido ao sucateamento da ciência, porém guarda esperanças de que este período 

seja breve59. Diele-Viegas teme a recorrência de novos desastres, medo justificável 

                                            
59 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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devido ao alto índice de sinistros que afetam instituições com missões semelhantes, 

como foi apontado no texto de Angela Rosch Rodrigues (2018).  

Dentro destas tatuagens estão presentes a determinação de vários 

colaboradores em manter a instituição viva. Rodrigo L. V. Ribeiro comentou, quando 

questionado sobre suas perspectivas de futuro para o Museu Nacional, que: 

 
[...] não vamos recuperar tudo que perdemos, mas ainda estamos 
aqui, a nossa história só acaba se nós deixarmos acabar. Acredito que 
é nossa função, como alunos, pesquisadores, técnicos ou 
professores, entender que nós somos responsáveis pelo Museu, mais 
do que qualquer um e que o futuro dele está no que vamos fazer 
daqui para a frente60 (RIBEIRO, 2020, n. p.). 
 

Ribeiro, como pesquisador do MN, expressa o seu desejo em manter viva a 

memória da instituição. Suas memórias e as memórias do museu estão juntas, 

assim como a de outros colaboradores que são responsáveis pela execução das 

tarefas na instituição. Ribeiro se enxerga, assim como a outros colaboradores, como 

uma extensão do museu.  

Através das tatuagens podem ser canalizadas interações e dinâmicas que 

afetam tanto quem carrega a marca quanto os indivíduos ao seu redor, formas 

inusitadas na luta pela vida da instituição. Diego M. Pereira (2020) afirma que 

abraçou a iniciativa do projeto pois “queria muito divulgar o Museu, e mostrar para a 

sociedade que a Ciência é carregada no Brasil por pessoas cheias de paixão pelo 

que fazem” (PEREIRA, 2020, n. p.). Pereira quis gravar permanentemente, em sua 

pele, uma representação do Museu Nacional para que, através desta, ele 

comunicasse o museu e o compromisso com a produção científica. Este desejo de 

Pereira, além de ser uma forma de trabalhar os seus sentimentos de perda e 

tristeza, provocados pelo incêndio 2018, também pode ser uma forma de, através da 

tatuagem, instigar reflexões, afetividade e sensibilidade nos indivíduos ao seu redor. 

 

Fig. 21 – Logomarca do Museu Nacional tatuada em Diego Marinho Pereira. 

 

                                            
60  Fragmento retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Fonte: Diego Marinho Pereira, [2019?] 

 
 

A fotografia (Fig. 21) apresenta a logomarca comemorativa dos 200 anos do 

MN tatuada próxima à clavícula de Diego Marinho Pereira, com linhas preenchidas e 

traços pretos. Por ser uma expressão no corpo de um indivíduo, as representações 

do Museu se movimentam pelo espaço. Elas entram em contato com diferentes 

grupos, variando conforme as interações sociais e territórios que seu suporte circula.  

Medrano (2020) comentou que nem todas as pessoas reconhecem o símbolo 

do MN de imediato, elas geralmente reconhecem o aracnídeo em sua tatuagem. 

Estas tatuagens reverberam de formas distintas em seus observadores, cabe ao 

indivíduo/suporte proporcionar diálogos informativos sobre o MN, uma de suas 

coleções e sua trajetória na instituição. 

  

Fig. 22- Tatuagem de Miguel Medrano. 
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Fonte: Miguel Medrano[2019?]. 

 

A imagem (Fig. 22) apresenta a tatuagem recém-feita em Miguel Medrano. 

Ela é composta pela logomarca do MN abaixo de um aracnídeo, indicando os 

interesses de pesquisa de Medrano nas coleções da instituição. 

O reconhecimento ou o desconhecimento da logomarca do MN pode refletir 

as relações dos observadores com a instituição. Medrano (2020) relatou no 

questionário que várias pessoas, ao iniciarem uma conversa sobre sua tatuagem, se 

interessam em saber mais sobre a instituição. Ele ressaltou que, embora a 

logomarca do Museu não seja reconhecida de imediato pela maioria das pessoas61, 

esse desconhecimento não pode ser atribuído ao desinteresse da sociedade em 

relação à instituição. 

A divulgação de conhecimento e a conscientização da história do MN e do 

episódio do incêndio, em 2018, podem contribuir para a conscientização da 

importância de proteger as instituições científicas. Manoela Woitovicz Cardoso, 35 

anos, bióloga e técnica administrativa no MN comentou que, quando os 

observadores reconhecem a sua tatuagem como representação Museu Nacional, 

sempre se emocionam ao lembrar do incêndio e dos significados do Museu62. 

Dependendo das vivências e do contato prévio com o museu, a reverberação 

produzida ao observar as tatuagens aciona diferentes sentimentos.  

                                            
61 Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
62  Informação retirada do questionário realizado em outubro de 2020. 
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Estas reações e memórias acionadas pela tatuagem podem variar de acordo 

com a inserção do MN no universo de seu observador. Letícia Figueiredo (2020) 

comentou que, dependendo do local em que ela se encontre, a imagem do prédio do 

MN tatuada em seu braço é reconhecida imediatamente. Ela destacou que ao se 

depararem com a sua tatuagem as pessoas “sempre contam a sua própria 

experiência com o Museu Nacional” (FIGUEIREDO, 2020, n. p.), muitos 

observadores afetam-se e são animados a compartilharem suas próprias memórias. 

 

Fig. 23 - Letícia Figueiredo dos Santos e sua tatuagem do Museu Nacional. 

 

 
Fonte: Letícia Figueiredo dos Santos, [2018?]. 

 

 A fotografia (Fig. 23) apresenta Letícia Figueiredo dos Santos, sorrindo e 

expondo, em seu braço, a sua tatuagem representativa do MN. A imagem tatuada 

faz alusão a uma das logomarcas do museu. Nela está representada a fachada do 

Palácio da Quinta da Boa Vista, com suas janelas pintadas de preto e o contorno da 

estátua de D. Pedro II.  

 Realizando uma analogia com objetos em uma exposição, esta faculdade que 

as tatuagens possuem de despertar a curiosidade em seus observadores também 

pode incitar nos observadores o desejo de conhecer mais a respeito de questões 
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sensíveis que a cercam. As tatuagens podem propiciar uma forma de ressonância e 

quando questionada sobre a reação de outras pessoas ao verem sua tatuagem, 

Suzana dos Santos respondeu: 

 

Muita gente não reconhece e questiona que prédio é esse, outros 
acertam na mosca e compartilham comigo suas experiências com o 
Museu. A quem questiona, (eu) conto e explico a importância do 
Museu Nacional (SANTOS. 2020, n. p.).   

 

 Para os indivíduos que tiveram contato próximo com a instituição, a tatuagem 

de Suzana Santos aflora suas lembranças e proporciona conversas em torno delas. 

Para os indivíduos que não reconhecem o símbolo tatuado e questionam a respeito 

dele, Suzana Santos transmite assuntos relacionados à instituição e sua relevância. 

 

Fig. 24 – Imagem do Museu Nacional tatuada em Suzana dos Santos. 

 

 
Fonte: Suzana dos Santos Matos, 2018. 

 

A imagem anterior (Fig. 24) apresenta a fachada do Museu Nacional tatuada 

na panturrilha de Suzana Santos. Abaixo da ilustração estão inscritos os números 

“06-06”, representando a data 6 de junho, que é coincidentemente data do 
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aniversário do Museu Nacional e do aniversário da colaboradora. Esta ambiguidade 

presente na data 6 de julho ressoa em Suzana dos Santos. 

Os colaboradores do museu carregam consigo o MN em seus corpos e 

ações. Como são os colaboradores que exercem e atuam na execução das tarefas e 

projetos do museu, suas condutas influenciam fortemente a imagem e a trajetória 

que a instituição trilhará (FIGURELLI, 2013). Enquanto estes mantiverem suas 

esperanças e esforços para a reestruturação do museu e na execução das 

atividades a ele relacionadas, suas ações refletirão o futuro da instituição. Em sua 

pele estão marcas que além de afetarem, ressoam nos indivíduos observadores. De 

algum modo, estes também carregam e são parte da própria instituição, executam 

as atividades necessárias para a vida do Museu Nacional. 

 

Fig. 25 - Tatuagem do Projeto Museu na Pele recém feita. 

 
Fonte: Rodrigo Lima Veloso Ribeiro, 2019. 

 
 

A imagem (Fig. 25) apresenta a logomarca do MN juntamente com a 

representação de um fóssil, tatuado no antebraço de Rodrigo L. V. Ribeiro. Na 

tatuagem está escrita a data exata em que Ribeiro conheceu o Museu63. Ribeiro 

(2020) comentou no questionário que as pessoas não reconhecem de imediato que 

                                            
63 Relato retirado do questionário realizado em outubro de 2020. 
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se trata de uma representação do MN, elas o questionam se a data gravada é a data 

do incêndio e depois perguntam se Rodrigo L. V.  Ribeiro trabalha na instituição64.  

A tatuagem do MN exposta abre espaço para questionamentos e diálogos a 

seu respeito. Esses diálogos variam desde a sua motivação, os significados da 

tatuagem, a relação do indivíduo com a instituição, quem foi o tatuador e, por fim, ao 

refletir sobre a sua relação com a instituição. Esta ressonância, para além dos ecos 

de uma destruição, “também pode ser encontrada em uma sobrevivência 

inesperada” (GREENBLATT, 1991 p. 255). Para além de acionar memórias, sobre a 

conexão entre um museu e seu público interno, as tatuagens despertam em seus 

observadores questões sensíveis em relação às suas afetividades e seu futuro.  

As interações casuais e a comunicação que surgem através do contato com 

as representações do MN tatuadas na pele podem instigar o contato com a própria 

instituição, como um cartão de visitas. A tatuagem se tornou em uma forma do 

público interno do MN transmitir e acionar memórias sobre suas experiências e suas 

vinculações com o museu, à flor da pele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                            
64 Informações retiradas do questionário realizado em outubro de 2020.  
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O Museu Nacional do Rio de Janeiro acompanha o Brasil antes mesmo deste 

país ser considerado independente de Portugal. A instituição presenciou, e foi palco, 

6 de importantes passagens históricas, políticas e sociais, junto de seu atual edifício, 

o Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O museu é uma instituição com 

relevante interesse econômico e depois com forte compromisso educativo, deixando 

contribuições positivas para a sociedade brasileira e sendo reconhecida 

internacionalmente. 

A destruição deflagrada pelo incêndio, que ocorreu dia 2 de setembro, de 

2018, no MN, deixou marcas profundas nos indivíduos a ele conectados, 

especialmente em seu público interno. O incêndio destruiu objetos históricos, 

inestimáveis, objetos que auxiliavam em pesquisas, na educação e na formação de 

conhecimento, além de danificar o Palácio de São Cristóvão. Sendo o museu uma 

das instituições científicas mais antigas do Brasil, o incêndio também significou a 

perda de séculos de trabalho e de possibilidades de pesquisas. 

O incêndio do museu não foi um acontecimento súbito e inesperado, os sinais 

de uma possível tragédia estavam presentes tanto nas dificuldades financeiras, 

enfrentadas para a manutenção da instituição, quanto no cenário político brasileiro. 

Para sustentar-se dentro de uma sociedade capitalista, o museu precisa de recursos 

financeiros e ao depender do Estado para prover estes recursos, o MN, e outras 

instituições, ficam à mercê das dinâmicas de poder e projetos políticos que se 

alteram e influenciam a própria conduta do Estado. 

Todavia, a sobrevivência de uma instituição pode estar conectada a sua 

adaptação a outros modos de existir, na flexibilização de sua cadeia museológica, 

de sua forma de musealização, nos meios encontrados para enfrentar as 

adversidades resultantes do cenário político, mudanças sociais e as formas de 

manutenção dentro de um cenário capitalista. 

O MN, apesar da perda do seu espaço físico, continua a exercer sua missão 

através da ação de seus colaboradores, seu público interno, que levam adiante 

projetos com a sociedade, pesquisas e produções científicas, atividades de resgate 

do acervo e a propagação da memória do museu. Pode-se dizer que este público 

interno é a “alma do museu”, são indivíduos também conectados à sociedade e que, 

muitas das vezes, possuem a instituição como parte indissociável de seu universo.  
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O projeto Museu na Pele, que surgiu em decorrência ao incêndio de 2018, 

nasceu diante do desejo de marcar nos corpos dos colaboradores uma 

representação do MN, uma parte das memórias sobre a instituição. Para muitos 

participantes do projeto, a tatuagem com referências ao museu foi uma forma de 

simbolizar a luta que a instituição trava a favor da ciência e da vida, um símbolo do 

crescimento individual e profissional, amizades, o lar que o Museu Nacional traduz 

para estes indivíduos e um meio de atravessar a dor da perda material da instituição. 

A confecção dessas tatuagens aponta a ressonância existente entre a instituição e 

seu público interno.  

Como corpo e alma, os colaboradores da instituição, seu público interno, são 

imprescindíveis para a realização das atividades que garantem o funcionamento do 

museu, assim como o MN também está indissociavelmente ligado ao universo de 

seus colaboradores. Com o projeto Museu na Pele, esses colaboradores também 

carregam a instituição como parte indissociável de seus corpos, através da 

tatuagem, a conexão entre museu e indivíduo é materializada, permanentemente 

exposta na pele. 

 As tatuagens, mediadas pelos participantes do projeto Museu na Pele, 

movimentam-se pelo espaço e consistem em um traço de conexão, instituindo uma 

rede, uma forma de identificação e conexão entre esse grupo. Elas são capazes de 

provocar reverberação em seus observadores, trazendo memórias, fazendo-os 

questionar a respeito das questões que envolvem a confecção da tatuagem, assim 

como outras questões que interligam o MN ao incêndio, a luta pela ciência no Brasil 

e a trajetória do próprio indivíduo que a carrega.  

A pesquisa realizada demonstrou que esses diálogos, acionados pela 

tatuagem, também auxiliam os colaboradores da instituição a lidar com seus 

sentimentos de perda, a difundir a importância do museu e incentivam a propagação 

de conhecimentos a respeito da instituição. Produtora de ressonâncias, as tatuagens 

do projeto Museu na Pele podem ser consideradas uma outra forma de existir do 

MN, um indicativo de sua vida.  

Para futuras pesquisas fica a intenção de continuar as investigações que 

aproximam a tatuagem e os museus, novas adesões ao projeto Museu na Pele e as 

trajetórias do público interno, além da compreensão das ressonâncias dessa forma 

de expressão ao longo dos anos, entre os integrantes do projeto.  
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