
Divulgação por meio de exposições temporárias 

 

1. Projeto: Gerenciamento de recursos culturais: curadoria e divulgação 

do acervo arqueológico coletado em áreas impactadas pelo gasoduto Bolívia-

Brasil em Mato Grosso do Sul 

 Processo: CNPq/ CTPETRO nº 468541/00-4 

 Período: 2001 

 Municípios: Terenos, Campo Grande e Três Lagoas 

Esse projeto abrangeu a análise, a curadoria e a realização de 

exposições itinerantes nos municípios de Terenos, Campo Grande e Três 

Lagoas, impactados pelo Gasoduto Bolívia-Brasil em Mato Grosso do Sul. 

Dessa forma, os trabalhos abrangeram a preservação e a divulgação do 

conhecimento arqueológico decorrente da pesquisa de salvamento 

desenvolvida, pela mesma equipe, no período de 1993 a 1997. Essa exposição 

foi franqueada ao público em geral, com apresentação do vídeo temático 

especialmente elaborado para essa divulgação científica. 

 

2. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul – 

2008:Arqueologia da Arte e Campos de Xerez 

• Local: Shopping Campo Grande 

• Período: 18 a 25/10/2008 

Esse projeto abrangeu a elaboração de painéis ilustrativos de arte 

rupestre arqueológica de Mato Grosso do Sul, com fotos de pinturas e gravuras 

arqueológicas presentes em diversos sítios, bem como painéis de cartografia 

histórica dos séculos XVII e XVIII onde se apresenta a localização da cidade 

histórica de Santiago de Xerez, cujas ruínas encontram-se no atual município 

sul-mato-grossense de Aquidauana. 

 

3. Exposição Cênica Arqueologia Histórica de Mato Grosso do Sul - 

concebida e executada pelo artista plástico Jonir Figueiredo – 2009 

 Local: Mezzanino do Memorial da Cultura e Cidadania-FCMS 

 Período: 18 a 29/05/2009 

Comemorando o primeiro aniversário do MuArq, a exposição temporária 

Arqueologia Histórica de Mato Grosso do Sulfoi concebida e executada pelo 



artista plástico Jonir Figueiredo, A Exposição Cênica contou com a companhia 

de monitores treinados para apresentar o acervo museográfico e conduzir os 

visitantes para uma “viagem” até o período colonial de Mato Grosso do Sul, 

durante os séculos XVI, XVII e XVIII. 

 

4.Exposição Rupestres do Mato – organizada por Marilena Grolli e 

Galvão Pretto– 2010- Gestão de Artes/Núcleo de Artes da FCMS 

 Local: Grande Galeria do Memorial da Cultura e Cidadania-FCMS 

 Período: 17 a 21/05/2010 

A exposição apresentou uma coletânea de telas produzidas por artistas 

sul-mato-grossenses que elaboraram sua arte a partir de referenciais das 

pinturas e gravuras rupestres, resignificando e reafirmando a contribuição 

dessas manifestações para o repensar de uma identidade regional, que integra 

as relações das manifestações multiculturais pretéritas e atuais com os 

distintos ecótonos abrangidos pela área atual de Mato Grosso do Sul: Cerrado, 

Pantanal e Floresta Estacional Semidecidual. 

 

5. Exposição Arte e técnica sobre a Pré-História: desenhos de artefatos 

de pedra lascada 

 Local: Grande Galeria do Memorial da Cultura e Cidadania-FCMS 

 Período: 14 a 18/05/2012 

A exposição mostrou que técnica e arte estão inseridas no passado pré-

histórico. Por meio do desenho técnico da designer Danielle Ramos da Costa, 

associando técnica e delicadeza, ferramentas arqueológicas foram 

representadas com beleza e riquezas de detalhes, evidenciando, assim, as 

tecnologias usadas por povos caçadores/coletores pré-históricos na confecção 

de suas ferramentas. Os painéis expostos demonstram a importância do 

trabalho de um desenhista na pesquisa arqueológica, pois, suas habilidades 

técnicas podem expressar e recriar os movimentos e gestos realizados na 

produção destas peças e, assim, conferir veracidade e realismo aos artefatos 

ilustrados. 


