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Museu Histórico de Caxambu do SulSobre o Projeto Resultados do Projeto

O Museu Histórico de Caxambu do Sul foi criado 
em novembro de 2010 com a finalidade de 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.

Desde a sua implantação tem se dedicado a 
registrar e preservar os costumes e a cultura da 
localidade, por meio de ações e iniciativas de registro 
e preservação do patrimônio cultural. As ações 
realizadas e apoiadas pelo Museu, são comprometidas 
com o reconhecimento e valorização da memória 
social da comunidade local, permitindo a inserção dos 
mestres de sabedoria popular e dos grupos formais e 
informais, proporcionando a melhoria da qualidade 
de vida, o fortalecimento das tradições, dos laços de 
pertencimento, bem como a valorização da diversidade 
cultural da localidade e região oeste catarinense.

Acervos da memória: inventário dos bens culturais 
do município de Caxambu do Sul é uma iniciativa 
apresentada pelo Museu Histórico de Caxambu do 
Sul, que consiste em realizar pesquisa, inventário e 
comunicação dos acervos – utensílios, documentos 
e fotografias – que os moradores de Caxambu do Sul 
guardam em suas residências, por meio da produção de 
um documentário audiovisual, elaboração de exposição 
itinerante, realização de oficinas e ações educativas, com 
a finalidade de preservar/comunicar a importância dos 
acervos e colaborar com a difusão, comunicação e gestão 
do Museu Histórico de Caxambu do Sul.

Dentre os acervos mapeados e inventariados 
estão aspectos socioculturais, objetos e fotografias que 
remontam a época da colonização da localidade, objetos 
e relatos das expressões culturais – fazer o pão, melado, 
açúcar mascavo, canjica e registro de ofícios dos balseiros, 
moinheiros e comerciantes da época.

- Mobilizar a comunidade acerca da importância 
dos acervos – utensílios, documentos e fotografias – 
que os moradores mais antigos guardam em casa e 
da necessidade de preservação dos mesmos, para a 
sustentabilidade, difusão e comunicação do Museu 
Histórico de Caxambu do Sul;

- Mapear e inventariar os acervos por meio de 
entrevista filmada, registro audiovisual e fotográfico;

- Editar um documentário audiovisual de 20 
minutos, apresentando os acervos inventariados, bem 
como o registro histórico e a importância cultural dos 
mesmos;

- Elaborar uma exposição itinerante em painéis 
a fim de apresentar os acervos registrados e dinamizar 
discussões acerca da importância da preservação do 
patrimônio cultural local e regional;

- Realizar oficinas de formação de multiplicadores 
com professores e agentes culturais da comunidade local 
e em três municípios circunvizinhos;

- Dinamizar ações educativas tendo como público 
alvo os alunos do ensino fundamental e médio da rede 
pública municipal e estadual de Caxambu do Sul, a fim 
de comunicar e socializar os acervos e a importância da 
preservação desse patrimônio cultural.


