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“Museus são casas que conservam e 
preservam vestígios e sobejos do passado; 

também são fontes de sonho e de criatividade 
e pontes que nos conectam com o futuro – um 
futuro que muitas vezes desperta no passado”.

 (IBRAM/MINC, 2005, p. 20).

museu.caxambudosul@gmail.com

Fonte: Wikipedia.
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Um dos destaques do Plano Museológico de Caxambu 
do Sul é sua missão, definida coletivamente: 

“Promover o conhecimento e a reflexão sobre a 
história do município de Caxambu do Sul, por 

meio da preservação, pesquisa e comunicação dos 
bens culturais sob a guarda do museu, visando 

principalmente a democratização do acesso a este 
patrimônio.”

Trabalho de implantação do projeto expográfico do Museu Histórico de 
Caxambu do Sul. Foto: Acervo Catavento Produção Cultural.

Dessa forma, atribui-se aos museus diferentes papéis na 
sociedade, direcionados aos campos cultural e educacional, 
assim como o de valores patrimoniais. Ao mesmo 
tempo em que deve conservar, também deve permitir a 
comunicação entre o público e o acervo, possibilitando a 
construção do conhecimento.

Localização de Caxambu do Sul 
no Mapa de Santa Catarina

Conheça o Museu Histórico de Caxambu do Sul. 
Agende a sua visita!



A quantas mãos se faz um museu? 
A implantação do Museu de Caxambu do Sul

Sobre o Museu Para que servem os Museus?

Para implantação de um museu local são necessárias 
algumas etapas: 

- Decisão da comunidade e das autoridades públicas, 
para criar a instituição museológica, estabelecendo o 
conceito e objetivos do museu;

- A escolha do local (território ou edificação);
- A designação de equipe multidisciplinar de 

especialistas, para definir as ações de preservação e 
comunicação do museu;

- A definição do museu e a elaboração do plano 
museológico que definirá o perfil da instituição e dos tipos 
de atividades: projeto sociomuseológico e expositivo, 
projeto dos equipamentos, da organização-gestão, entre 
outros.

Caros Amigos!

Abrir as portas deste novo museu é inaugurar uma 
casa nova muito especial: a casa que guarda os sonhos, 
as lembranças e as riquezas dos habitantes de Caxambu 
do Sul. Este folder apresenta parte dos resultados do 
projeto de registro e preservação do patrimônio cultural 
chamado Implantação do Museu Histórico de Caxambu 
do Sul.

A proposta foi apresentada pela Prefeitura Municipal 
de Caxambu do Sul ao Edital Mais Museus, edição 2011, 
do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, autarquia 
vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). 

As pesquisas referentes ao processo de implantação 
do Museu tiveram início em meados de 2014, com a 
finalidade de guardar, manter, preservar, pesquisar e 
comunicar traços da história e da cultura da localidade e 
região Oeste catarinense. 

O novo museu tem como sede uma casa típica 
colonial que, originalmente, localizava-se na Linha 
Lageado Bonito, na zona rural do município. Conhecida 
como Casa Aumondi em referência ao sobrenome dos 
proprietários, a edificação abrigou, durante décadas, 
a família, além de servir como terminal rodoviário de 
passageiros, bodega e armazém de secos e molhados. Com 
a inundação da área, por ocasião da Barragem do Foz do 
Chapecó, a casa foi realocada para o centro da cidade e, 
desde então, a comunidade aguarda a abertura de suas 
portas, agora, para abrigar memórias. 

O Museu Histórico de Caxambu do Sul é um sonho 
antigo da comunidade. Constituir um novo museu é 
um processo que, além de demandar vontade política, 
precisa estar sintonizado com a memória e os afetos da 
comunidade em que se insere e em consonância com 
a legislação e orientações técnicas vigentes. Por isso, o 
processo de criação desse museu priorizou estratégias 
capazes de estimular a valorização e o reconhecimento 
das identidades da comunidade.

No Museu Histórico de Caxambu do Sul, essas 
etapas reunidas somam uma caminhada de pelo menos 
cinco anos, desde a realocação da edificação, adequação 
e, finalmente, com a aprovação do Projeto “Implantação 
do Museu Histórico de Caxambu do Sul” no Edital Mais 
Museus do IBRAM/MinC, a conclusão dos trabalhos que 
culminam com a abertura do museu à comunidade. 


