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1. Apresentação

O presente documento é referente ao segundo plano museológico Museu das

Remoções, finalizado em 19 de setembro de 2022. Com validade de cinco anos - contados

a partir de setembro de 2022 - e avaliações parciais programadas a cada dois anos, o Plano

Museológico do Museu das Remoções foi construído de forma comunitária, horizontal e

orgânica, entre os representantes da comunidade da Vila Autódromo e cofundadores e

cogestores do Museu das Remoções, Sandra Maria de Souza Teixeira, Nathalia Macena,

Luiz Claudio da Silva e Maria da Penha Macena e demais cogestores e colaboradores do

museu.

Este plano museológico consiste em atualização do plano desenvolvido em 2017,

pelos representantes da Vila Autódromo, os graduandos de Museologia (UNIRIO) Alex

Venancio e Joyce Mendes, e o museólogo Mario de Souza Chagas, com validação do corpo

técnico voluntário atuante no Museu das Remoções na época. O plano museológico

desenvolvido em 2017 contava com um tópico de apresentação museu, outro para a

apresentação do plano museológico, outro para gestão, e outros 9 referentes à programas

do museu, listados em: Programa de Acervo e Documentação; Programa de Exposições;

Programa Educativo; Programa de Pesquisa; Programa de Arquitetura e Urbanismo;

Programa de Segurança; Programa de Institucionalização e Fomento; Programa de

Comunicação; e Programa de Acessibilidade. Esses programas listaram atividades já

realizadas pelo museu e outras que estavam em fase de planejamento, com a ressalva de

que poderiam ser abarcadas ideias espontâneas, para além do cronograma de execução

operacional, partindo de ações internas e sempre com a aprovação dos representantes do

Museu das Remoções.

2. Vila Autódromo e Museu das Remoções

O Museu das Remoções é um museu de território, que nasceu e se desenvolve na

Vila Autódromo, uma comunidade localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, às margens

da lagoa de Jacarepaguá e ao lado do antigo Autódromo de Jacarepaguá, ao qual deu

origem ao seu nome.

A Vila Autódromo teve sua formação na década de 60, como uma colônia de

pescadores que se estabeleceu e desenvolveu às margens da Lagoa de Jacarepaguá. Ali,

pescadores viviam com suas famílias e sobreviviam da pesca. Com o passar dos anos e

com as obras de construção e desenvolvimento da região, a comunidade foi crescendo.

Houve também dois reassentamentos feitos aqui, pela Secretaria de Habitação: um de

moradores da favela Cardoso Fontes, quando esta foi removida, e outro de alguns

moradores da Cidade de Deus, em um período em que parte dela foi removida.
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Naquela época, essa região era um grande charco, coberto por tábuas e cercado por

pequenas florestas; havia jacarés, garças, capivaras, pássaros, tatus... Enfim, várias

espécies de animais e, é claro, de peixes. Era um lugar, que apesar de belo, poucos

queriam morar devido à falta de infraestrutura. Aos poucos, porém, a Barra da Tijuca foi se

desenvolvendo e surgiram os grandes empreendimentos, iniciando assim o processo de

especulação imobiliária na região e, como de costume, na história de nossa cidade –

estando a região construída e valorizada, a população pobre é removida.

Nesta região, a história se repete. Várias comunidades são removidas para dar

espaço às grandes vias, shoppings centers, mansões e condomínios de luxo. Por cerca de

trinta anos, a Vila Autódromo sofreu com a ameaça de remoção, com pressões para forçar a

saída da comunidade. Resistimos e reexistimos por todos esses anos!

Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos e este foi o motivo

pelo qual justificaram a remoção de “cerca de 77.206 pessoas, entre 2009 e 2015, conforme

dados apresentados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em julho de 2015". Até a realização

dos Jogos Olímpicos, esse número aumentou. Projetos de reformas urbanas e construções

espetaculares assolaram a cidade e justificaram a remoção de todas essas pessoas. Na Vila

Autódromo, centenas de famílias foram removidas em um período de dois anos e meio.

Apenas vinte famílias conseguiram permanecer no território.

Durante o período de resistência, através de ações coletivas de moradores e

apoiadores, dos escombros da remoção nasceu o Museu das Remoções, criado com dois

ideais principais: preservar a memória destas pessoas removidas, assim como suas

histórias; e servir como instrumento de luta, não apenas por nós, mas por todos que passem

pela ameaça de remoção, compreendendo que a memória é o maior instrumento nesta luta

de resistência. Na preservação desta memória, permanece a consciência de nossa história

e também dos nossos direitos.

A idealização do Museu das Remoções ocorreu no âmbito da prática, projetada por

um grupo de militância constante.

O museólogo Thainã Medeiros foi responsável por identificar a Museologia Social

como a base ideológica do que estava sendo colocado em prática no dia a dia de

resistência para a permanência da Vila Autódromo. A criação do Museu das Remoções foi

uma das estratégias para que a população permanecesse no local e ocorreu a partir do

projeto de intervenção urbanística participativo no âmbito da extensão universitária do curso

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhanguera (Campus Niterói).

As intervenções espaciais no âmbito da extensão universitária foram coordenadas

pela professora de Arquitetura e Urbanismo Diana Bogado, cujas estratégias foram

desenhadas de forma participativa pelos moradores da Vila e vários ativistas apoiadores da

permanência da comunidade, como Luiza de Andrade, Thainã de Medeiros, Alexandre

Magalhães e Mário de Souza Chagas.
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Desde que o Museu das Remoções surgiu, junto com ele, emergiram também as

manifestações artísticas como forma de resistência, luta e poeticidade. Pois, num momento

de total destruição, com os moradores sobrevivendo num ambiente hostil, sob a pressão

constante da remoção a qualquer momento, somente o apoio de amigos e da arte para

confortar e dar ânimo para continuar numa luta tão desigual.

O Museu das Remoções, além de ser um instrumento de luta, tem como objetivo

promover eventos no âmbito da resistência artística, utilizar essa potente arma

transformadora que é a arte para difundir, propagar e levar à reflexão situações reais de

opressão, através de debates, oficinas, teatro, exposições, palestras, pesquisas e outros

projetos e eventos que ajudem a fomentar o pensamento crítico em relação à especulação

imobiliária, as remoções como estratégias políticas e os estigmas associados a favela e

seus moradores.

3. Declarações de Missão, Visão, Valores e Objetivos

● Declaração de missão
Utilizar a memória e a história como ferramentas na luta coletiva pelo direito à

moradia e à cidade em comunidades que sofrem com remoções e práticas especulatórias,

promovendo assim visibilidade à causa e preservando a memória local.

● Declaração de Visão
Atuar com a museologia social na luta contra as remoções, preservando a conexão

simbólica, a história, a memória e as práticas sociais de comunidades removidas ou

ameaçadas de remoção, colaborando ainda na conscientização desses moradores e

contribuindo para a construção de políticas públicas pelo direito à moradia.

● Valores do Museu das Remoções
1) Ética; 2) Justiça socioambiental; 3) Valorização dos conhecimentos e afetos

locais; 4) Respeito à diversidade; 5) Gestão participativa, democrática e transparente.

● Objetivos do Museu das Remoções
○ Contribuir para uma museologia social que atue junto aos movimentos sociais

na defesa do direito à moradia, à memória e à vida.

○ Preservar memórias e histórias de pessoas removidas ou ameaçadas de

remoção no território local, nacional e internacional.

○ Colaborar na luta política para o fim da prática de remoção em favelas.

4. Gestão
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O Museu das Remoções possui uma equipe ampla, com integrantes de áreas de

formação diversas, tais como: arquitetos, historiadores, museólogos, sociólogos,

antropólogos, advogados, atores, pesquisadores, profissionais/estudantes/professores de

outras áreas, moradores da comunidade Vila Autódromo e moradores de outras

comunidades; todos e todas são voluntários nesse projeto porque se identificam com ele,

pois, não há remuneração financeira.

Atualmente, a equipe do museu é formada por um corpo técnico de moradores e

apoiadores, seus corpos, mentes, corações e ações são essenciais para o dia a dia de

construção e reconstrução do Museu das Remoções.

Em ações pontuais, há ainda a colaboração de diversos incentivadores e

porta-vozes importantes, especialmente em âmbito de atuação acadêmica e política.

No plano de gestão estão em aberto as perspectivas de:

● Institucionalização do Museu das Remoções;

● Realização de um programa de aprofundamento da formação técnica dos

representantes vigentes;

● Profissionalização, contratação e remuneração da equipe;

● Ampliação do quadro pessoal/voluntários:

○ Contratação de Museólogo;

○ Contratação de 3 estagiários: Museologia/ Administração/ Comunicação;

○ Efetivação de voluntários interessados e oficialização dos Grupos de

Trabalho já ativos;

● Fazer vinculação formal com Universidades para receber alunos de

estágio-curricular;

● Ao longo dos anos, identificar e reconhecer lideranças jovens da Vila Autódromo que

tenham a intenção de garantir a continuidade do projeto e levantar novas bandeiras,

a partir de uma pesquisa contínua para mapeamento das potencialidades.

5. Acervo

Pela tipologia de museu do Museu das Remoções, que entre outras ponderações,

está qualificada como museu comunitário, todo o território da Vila Autódromo é considerado

acervo do Museu das Remoções.

O acervo museológico do Museu das Remoções é composto por objetos tangíveis e

intangíveis, datados de antes, durante e depois do processo de remoção da Vila Autódromo.

No momento presente, os objetos do acervo do Museu são relacionados apenas à Vila

Autódromo, entretanto, há a perspectiva futura de ampliação do acervo do museu para

objetos representativos de outros processos e fatos relacionados às remoções.
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O acervo tangível do Museu das Remoções abrange objetos etnográficos de

moradores e ex-moradores da Vila Autódromo, doados por seus donos e/ou coletados no

território da comunidade durante e após o período do processo de remoção. Também estão

na categoria de objetos materiais medalhas, troféus e documentos que registram a luta pela

garantia do direito à moradia digna na Vila Autódromo.

Também estão contempladas as esculturas desenvolvidas por agentes culturais

apoiadores da Vila Autódromo, expostas no evento de lançamento do Museu das

Remoções, no dia 18 de maio de 2016, quando se comemorava o Dia Internacional dos

Museus, com o tema Museus e Paisagem Cultural, sugerido pelo Conselho Internacional de

Museus (ICOM), o Museu das Remoções foi lançado e deixou claro que o poder público e

os grandes empreendimentos são os principais responsáveis pela destruição da paisagem.

O acervo tangível também abrange o patrimônio arquitetônico da Vila Autódromo,

bem como a Igreja de São José Operário – pela importância que teve no período das

remoções, por estar mantida em sua localização original e servir ainda como espaço

comunitário -; assim como as casas e espaços de convivência construídos na Vila

Autódromo após as remoções, como parte do plano de urbanização da comunidade.

Cabe destacar que no dia 18 de maio de 2017, na celebração de um ano de

inauguração do Museu das Remoções, o Museu Histórico Nacional recebeu a doação de

parte do acervo tangível da Vila Autódromo para integrar sua exposição permanente de

História Contemporânea.

Compõe a maioria quantitativa de itens o acervo iconográfico do Museu das

Remoções, que possui fotografias de moradores e agentes externos da Vila Autódromo e

apoiadores do Museu das Remoções. Desse acervo iconográfico, destaca-se

quantitativamente a coleção de fotografias de autoria de Luiz Claudio da Silva, morador da

Vila Autódromo, cofundador e cogestor do Museu das Remoções.

O acervo intangível consiste em registros documentais da História oral (atas,

transcrições, vídeos etc). Grande parte desses registros ocorrem em Oficinas de Memórias,

metodologia de produção de relatos orais individuais ou em grupo.

O acervo arquivístico do Museu das Remoções é composto por atas, certificados e

outros documentos que registram a legalidade das moradias na Vila Autódromo e o

processo de remoção sofrido pela comunidade.

O acervo bibliográfico do Museu das Remoções é composto por livros, teses,

dissertações, monografias, artigos e ensaios realizados sobre o Museu das Remoções e/ou

a Vila Autódromo.

6. Percurso Expositivo

O Percurso Expositivo do Museu das Remoções foi inaugurado em 23 de setembro
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de 2018, compondo a programação da 12ª Primavera dos Museus. O Percurso Expositivo “é

composto por 24 placas, sendo 18 com referência a pontos de memória, quatro com nomes

de ruas e duas com textos explicando a construção do Museu das Remoções” (TEIXEIRA,

2020, p.236)1. Dentre essas, as 21 que fazem parte do circuito dos postes são:
1 – Igreja de São José Operário; 2 – Ruínas da casa de Zezinho e Inês; 3 –
Pisos (ruína) da casa de Wilson e Iolanda; 4 – Poste da casa da Jaqueline;
5 – Associação de moradores; 6 – Rua Vila Autódromo – Antiga Rua Nelson
Piquet; 7 – Rua Gilles Villeneuve; 8 – Origem do Museu das Remoções:
mapeamento de memória e festivais culturais; 9 – Contêineres: Onde 9
famílias residiram por 73 dias; 10 – Ruínas da casa de dona Denise: Lutou e
permaneceu; 11 – Local da antiga padaria; 12 – Lote da família da dona
Dalva: Lutou e permaneceu; 13 – Rua Francisco Landi, onde residiu a
família da Sandra Regina: Lutou e permaneceu; 14 – Ruínas da casa do
senhor Adão; 15 – Final da rua Beira Rio, onde residiram a família da Iara e
Gaúcho: Lutaram e permaneceram; 16 – AEIS (Área de Especial Interesse
Social – lei complementar 74/2005): Onde famílias poderiam permanecer
morando; 17 – Últimas barricadas: (Herança da Luta); 18 – Parquinho das
Crianças; 19 – Espaço OCUPA; 20 – Travessa da resistência; 21 – Legado
do Projeto “Futuro da Memória”. (SANCHES, 2020, p.51-52)2

Os pontos do percurso expositivo foram selecionados a partir do reconhecimento de

memórias coletivas de moradores e ex-moradores da Vila Autódromo.

Geralmente, a visita ao percurso expositivo ocorre com a mediação de ao menos um

dos moradores da Vila Autódromo que atuam no Museu das Remoções. Durante a visita o

morador ou a moradora apresenta os pontos do percurso tecendo uma narrativa oral sobre

suas vivências na comunidade. Na maioria das visitas, a narrativa apresentada também

parte da apresentação de fotografias, muitas delas da coleção de Luiz Claudio da Silva.

7. Programas

7.1. Programa de Documentação e Pesquisa

O Museu das Remoções recebe, regularmente, agentes sociais de todo mundo,

através de hora marcada, para reuniões e visitas guiadas, com o intuito de informar

pesquisadores sobre o processo de remoção da Vila Autódromo.

Um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção destas narrativas é o

estímulo para que estes agentes sociais levem o Museu das Remoções para além dos

limites regionais, seja no Brasil ou no exterior, em palestras e eventos culturais e políticos,

através das mais variadas formas de expressão.

2 SANCHES, Taísa. O Museu das Remoções somos nós - Cotidiano e Memórias na (e da) Vila
Autódromo. Periferia, v. 12, n. 2, p. 39-56, maio/ago. 2020.

1 TEIXEIRA, Sandra Maria de Souza. Museu das Remoções: Moradia e Memória. In: SOARES, Bruno
Brulon. (Ed.). Descolonizando a Museologia. 1. Museus, Ação Comunitária e Descolonização. Comitê
Internacional para a Museologia - ICOFOM. p.226- 238. 2020.
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A articulação entre pesquisa acadêmica e saber comunitário segue fundamental para

a história do museu e como apoio para alcance da luta contra a gentrificação, em escala

nacional e internacional.

As perspectivas de atividades a serem realizadas pelo Programa de documentação e

pesquisa estão resumidas em:

● Levantamento documental e catalogação do acervo do Museu das Remoções;

● Conclusão do livro sobre a Vila Autódromo: encontrar apoio para ampliar a

construção do projeto, já em andamento através de um Grupo de Trabalho

voluntário.

7.2. Programa de Exposições

O Museu das Remoções possui um currículo extenso de realização e passagem por

exposições. O histórico de exposições engloba exposições próprias e desenvolvidas em

conjunto com parceiros externos, desenvolvidas em âmbito nacional e internacional.

Frentes de trabalho postas em perspectiva de realização pelo programa de

exposições:

● Projeto de exposição das chaves das antigas casas que foram demolidas;

● Projeto “Muro de Memórias”: apresentação artística da trajetória da Vila em painéis

que devem ocupar a extensão dos muros de casas já selecionadas (2,4m de altura X

45m de comprimento) e do novo Centro Cultural da Vila Autódromo (5m de altura X

10,7m de comprimento). Com esta ação, o visitante poderá entender melhor a

transformação da paisagem cultural, uma vez que o território da Vila Autódromo foi

totalmente descaracterizado pela remoção e “urbanização” executada pela Prefeitura

do Rio de Janeiro;

● Projeto “Resistência Olímpica”: reprodução de memorial existente no Centro

Olímpico, no espaço da Vila Autódromo, utilizando símbolos de resistência dos

antigos e atuais moradores, como objetos de uso cotidiano, representando as

medalhas olímpicas existentes naquele memorial;

● Projeto de exposições de curta duração: a serem realizadas no espaço a céu aberto

e entorno da Vila Autódromo, com temas definidos de acordo com o interesse da

comunidade e também em parceria com coletivos, universidades e qualquer

instituição. As propostas serão sempre avaliadas pelos representantes do Museu das

Remoções, para verificar se contemplam os valores e a posição política.

● Projeto de exposições itinerantes a serem desenvolvidas em parcerias com

universidades, escolas, outras iniciativas de memória, museus e instituições

culturais.

9



7.3. Programa Educativo

A partir de uma avaliação do Plano Popular da Vila Autódromo (2012) e dos eixos já

citados, as ideias para o Programa Educativo do Museu das Remoções podem resgatar as

intenções de recriação de espaços – não só físicos, mas também simbólicos – de

mobilização cultural e de lazer para a população da Vila Autódromo e vizinhos.

É importante também que as ações educativas estimulem a identificação da

comunidade com o museu, abarcando todas as gerações. A prática da pesca, por exemplo,

está na origem da comunidade e não acontece atualmente, devido a enorme poluição da

lagoa.

Uma das frentes de atuação do programa educativo é o projeto da horta comunitária

e reflorestamento da comunidade. O projeto foi desenvolvido considerando que ao longo

dos anos de intensa remoção, a Vila Autódromo sofreu com o desmatamento provocado

principalmente pelas obras em decorrência dos Jogos Rio 2016 e pelo avanço da

especulação imobiliária no entorno da comunidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro cortou

centenas de árvores, inclusive espécies protegidas por lei como o pau-brasil, aroeiras,

goiabeiras adultas (com mais de quinze anos), etc. Tal fato agravou o desequilíbrio

ambiental desta região – pertencente ao Bioma Mata Atlântica e que se localiza em Área de

Preservação Permanente – APP, além de reduzir a habitabilidade e o conforto térmico e

ambiental.

Visando promover um processo de regeneração ambiental, o Museu das Remoções

realiza o projeto da horta comunitária, que além da função básica de alimentação, promove

o fortalecimento comunitário e a atividade socioambiental; e o reflorestamento de todo o

território da Vila Autódromo - em andamento.

Também é promovida pelo programa educativo a manutenção de uma agenda ativa

do Museu das Remoções, sobretudo no que está relacionado a eventos que englobam os

diversos museus brasileiros, como a Semana de Museus e a Primavera de Museus,

promovidas pelo Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM.

Fazem parte do escopo de atividades contínuas: visitas mediadas com os

representantes da comunidade, seminários e palestras organizados com novas pautas

socialmente relevantes, oficinas culturais, exibições de filmes, intervenções artísticas e

outros eventos.

Durante a pandemia da Covid-19, o Museu das Remoções iniciou uma agenda de

lives em suas redes sociais intensificando o diálogo com outras comunidades ameaçadas

de remoção, inclusive de fora do Rio de Janeiro.

Projetos postos em perspectiva de realização pelo programa educativo:

● Biblioteca comunitária com publicações sobre a Vila Autódromo e outros processos

de remoção da história brasileira e além de livros infanto-juvenis;
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● Maquete de reprodução da Vila Autódromo antes das remoções;

● Projeto de reaproveitamento e reciclagem de pneus, pallets/madeiras e garrafas PET

de uso cotidiano da comunidade;

● Desenvolver, por meio de parcerias, propostas de fomento indireto para a

comunidade, oficinas de uso de material reciclável, como tecidos, papelão, óleo de

cozinha e outros;

● Projeto de circulação de materiais utilizados em exposições temporárias para outras

comunidades.

7.4. Programa de Arquitetura e Urbanismo

O Plano Popular da Vila Autódromo – de desenvolvimento urbano, econômico, social

e cultural –, produzido entre 2011 e 2012, conquistou o prêmio internacional Urban Age

Award. Através dele, é possível identificar a mobilização coletiva pelo direito a serviços

públicos adequados e contra a remoção arbitrária desta Área de Especial Interesse Social

(AEIS).

Os debates e trocas de experiências, além dos levantamentos físicos, econômicos e

sociais por meio de estudos e pesquisas aprofundadas, resultaram em um diagnóstico

essencial para a elaboração de propostas de benefício local e, possivelmente, motivar

outras comunidades da cidade do Rio de Janeiro que passam pelo mesmo problema.

Antes da idealização do museu, mutirões como o parquinho e os espaços comuns

são exemplos de iniciativas de demarcação e adição de espaço em meio a um processo de

supressão. A Vila Autódromo recebeu estas intervenções como fruto de projetos

urbanísticos, cenográficos e arquitetônicos feitos pela comunidade, apoiadores e estudantes

vinculados à Universidade Anhanguera (Campus Niterói).

Atualmente, está em andamento a segunda fase do projeto de urbanização da Vila

Autódromo e construção de equipamentos de cultura e entretenimento, acertado em um

acordo extrajudicial firmado em 2016, entre os moradores e a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Nessa segunda fase do projeto de urbanização da comunidade, estão sendo construídos

uma quadra poliesportiva com uma praça em seu entorno; uma praça com o parquinho das

crianças e um espaço sociocultural (centro comunitário e centro cultural), onde poderão ser

realizadas algumas atividades do Museu das Remoções como apresentações, seminários,

exposições, entre outras.

7.5. Programa de Segurança

Hoje, a segurança do espaço e do acervo físico do Museu das Remoções se faz

principalmente através da atuação e presença dos próprios moradores da Vila Autódromo.
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A Igreja São José Operário conta com um sistema de segurança com câmeras de

segurança e alarme. Há a perspectiva de instalação de um sistema de segurança em mais

espaços da Vila Autódromo, inclusive no Centro Cultural, o que depende do processo de

crescimento do perfil financeiro do Museu das Remoções.

7.6. Programa de Institucionalização e Fomento

O Museu das Remoções existe e sobrevive fundamentado legalmente, dentre outros,

nos artigos 1 e 2 do Capítulo 1; e artigos 7 e 8 do Capítulo 2, da Lei 11.904/2009, nos

termos:

“Capítulo 1
art. 1º Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de

preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e

coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza

cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

Parágrafo único. Enquadrar-se-ão nesta Lei as instituições e os processos

museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território visando ao

desenvolvimento cultural e socioeconômico e à participação das comunidades.

art. 2o São princípios fundamentais dos museus:

I – a valorização da dignidade humana;

II – a promoção da cidadania;

III – o cumprimento da função social;

IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural;

VI – o intercâmbio institucional.

Capítulo 2
Art. 7o A criação de museus por qualquer entidade é livre, independentemente do

regime jurídico, nos termos estabelecidos nesta Lei.

Art. 8o A criação, a fusão e a extinção de museus serão efetivadas por meio de

documento público.

§ 2o A criação, a fusão ou a extinção de museus deverá ser registrada no órgão

competente do poder público.”

Até o presente momento, o Museu das Remoções não conta com CNPJ ou com

registro no IBRAM. Entendemos que esses registros são fundamentais para a

institucionalização do Museu, tanto para entrar de acordo com o Estatuto de Museus, bem

como para participar de Editais de fomento à cultura e parcerias com empresas privadas,
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para fomento direto e indireto.

Hoje, também não há qualquer forma de fomento direto aos projetos do museu. A

verba arrecadada até o presente momento foi adquirida em ações voluntárias de parceiros e

da própria comunidade, como festas e eventos, com sugestões de contribuição espontânea.

A atenção para os editais é um passo importante a ser dado pelo Museu, bem como a

atenção para o Fundo dos Direitos Difusos e outros.

A venda de camisas, bottons, lápis e outros itens com a logomarca do Museu das

Remoções e livros também serve de auxílio financeiro.

Objetivos a médio e longo prazo:

● Institucionalização do Museu das Remoções no Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica (CNPJ) como instituição sem fins lucrativos;

● Registro do Museu das Remoções no Cadastro Nacional de Museus do Instituto

Brasileiro de Museus (IBRAM);

● Cadastro no Sistema Estadual de Museus;

● Participação em editais de fomento à cultura de forma geral, seja estatal ou privado,

desde que atendam os princípios propostos;

● Participação do Fundo dos Direitos Difusos;

● Crowdfunding pontual e permanente; financiamento coletivo e voluntário, com renda

revertida para a manutenção do Museu e do calendário de eventos;

● Elaboração de plano de negócios para parcerias oficiais e captação de recursos

indiretos.

7.7. Programa de Comunicação

A luta da Vila Autódromo é apresentada pelo Museu das Remoções e seus

representantes ou parceiros em diversos eventos desde sua fundação. Os registros oficiais,

são fundamentais para estabelecer uma linha do tempo das ações. A preocupação de

manter ativos e atualizados os canais do museu é contínua.

A página do Museu das Remoções no Facebook3, conta com mais de 3.000

seguidores, assim como o perfil do Museu no Instagram4, que é, hoje, a mais forte e ágil

fonte de propagação e compartilhamento de informações do museu. Além do Facebook e do

Instagram, o Museu das Remoções também possui perfil ativo no Youtube5 e um site6 oficial.

Entendemos que o potencial de oficialização, propagação e alcance do museu

através da internet possa ser mais expressivo, com o uso de outras ferramentas de

comunicação (especialmente as redes sociais) e a colaboração de mais voluntários.

6 https://museudasremocoes.com/
5 https://www.youtube.com/channel/UC6k-b8UCk2DRWsiQBW6pmVA
4 https://www.instagram.com/museudasremocoes
3 https://www.facebook.com/museudasremocoes/
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Apesar de a Vila Autódromo ser um espaço público e de livre acesso, recomenda-se

que as visitas mediadas sejam solicitadas com antecedência. Como se trata de um trabalho

voluntário, os representantes precisam conciliar a agenda para atender os visitantes da

melhor forma possível.

Para agendar uma visita, é necessário entrar em contato por e-mail7 ou pelo nosso

site.

7.8. Programa de Acessibilidade

O Museu das Remoções e a Vila Autódromo são acessíveis do ponto de vista da

acessibilidade sócio-econômica. Também são acessíveis para pessoas com deficiência, no

que diz respeito à locomoção. Em longo prazo, com projetos específicos, entende-se a

necessidade de ampliação da acessibilidade para uma abrangência universal.

O acesso por transporte público8 pode ser feito de vários pontos da cidade:

● Da Zona Oeste: pelo BRT Transoeste seguir até o terminal Recreio e,

posteriormente, o BRT Transolímpico até a estação Morro do Outeiro.

● Da Zona Norte, utilize o BRT Transcarioca direção Terminal Recreio, até a estação

Estação Morro do Outeiro.

● Do Centro ou Zona Sul, integrando metrô (até a estação Jardim Oceânico) e BRT

(até o Terminal Centro Olímpico).

8. Considerações finais

Compreendemos o Museu das Remoções como instrumento de luta pelo direito à

moradia a partir da preservação da memória e da história, por todo tipo de violações de

direitos às quais fomos submetidos em nome da especulação imobiliária.

O Museu das Remoções é uma ferramenta de luta importante para a permanência

da comunidade, com potência de transformação política e social. Inseridos na Museologia

Social, trabalhamos para que este museu seja cada vez mais forte para colaborar na luta de

outras comunidades porque MEMÓRIA NÃO SE REMOVE.

8 Como a Prefeitura do Rio de Janeiro costuma modificar constantemente os itinerários,
recomenda-se consulta prévia.

7 museudasremocoes@gmail.com
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