
A busca pela história do Pantanal é 
projeto vencedor de prêmio do Iphan 

 
Arquiteto pesquisou a história do pantanal matogrossense, recuperando 

peças que representam oito mil anos de ocupação humana na região 
 
Pouca gente consegue imaginar o que pode acontecer quando se junta pesquisadores 
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, ruralistas, comunidades 
indígenas, ex-ferroviários, artistas, bibliotecários, pantaneiros, equipes do Moinho 
Cultural e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. O arquiteto 
Nivaldo Vitorino apostou na mistura. O resultado foi o projeto Em Busca do Acervo 
Perdido, vencedor da categoria Pesquisa e Inventário de Acervos, da edição 2009 do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Iphan. Em dois anos de 
pesquisas, que incluíram 25 viagens entre Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília, ele juntou objetos, entre artefatos, cacos e despojos, além de 
narrativas orais, que remontam oito mil anos da história da ocupação humana na 
região pantaneira para construir o Museu de História do Pantanal, inaugurado em 
setembro de 2008, instalado na Casa Wanderley & Baís, na cidade de Corumbá – MS. 
 
Em agosto de 2006, como não havia acervo nem mobiliário para montar o museu, 
Nivaldo Vitorino decidiu sair em busca das peças e das histórias do pantanal 
matogrossense. Tendo como lema a frase de Guimarães Rosa “o que lembro, tenho”, a 
viagem começou em Campo Grande, de onde seguiu para Corumbá. No caminho, 
juntou-se ao grupo o arqueólogo chefe da UFMS, Gilson Rodolfo Martins, que havia 
descoberto as ruínas da antiga cidade de Santiago de Xerez, o primeiro povoamento 
europeu na região, edificado pelos conquistadores espanhóis no século XVI. Ele 
também descobriu o local exato onde a coluna expedicionária Voluntários da Pátria 
havia se dissipado após forte conflito, conhecido como Retirada da Laguna, na Guerra 
do Paraguai, em Aquidauana.  
 
As peças para o museu começaram a surgir em Corumbá, a partir de contatos com a 
população da cidade. O apego aos bens de família foi uma das maiores dificuldades do 
arquiteto. Mas, a busca pelo acervo perdido continuava pelo interior do estado, um 
verdadeiro quebra-cabeça espalhado que deveria ser organizado para narrar uma 
história pouco conhecida dos brasileiros. Um fazendeiro local doou uma secção de uma 
canoa monçonheira que servia de cocho de sal para o gado. Outros tantos 
colaboraram com espadas usadas na Guerra com o Paraguai, documentos e objetos de 
valor histórico.  
 
O início da captação do conteúdo e acervo correu paralelo à confecção do mobiliário. A 
cada viagem novos temas surgiam, obrigando ajustes ao projeto original. Hoje, o 
Museu de História do Pantanal registra a história por meio de maquetes, reprodução 
de arte rupestre, pinturas e esculturas confeccionadas por artistas plásticos com a 
consultoria de historiadores. A UFMS doou um precioso acervo arqueológico recém 
descoberto que registra a existência de civilizações extintas com a presença dos 
colonizadores europeus. 
 
O estado do Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil e 
ela também está presente no museu. A pintura corporal Bororo faz parte do acervo e 
pode ser vista em esculturas de tamanho natural pintadas pelos próprios indígenas, 
reproduzindo a vida na aldeia. Outra peça de grande admiração é o Álbum Gráfico do 



antigo estado do Mato Grosso, editado em 1917, impresso em Hamburgo, na 
Alemanha. Já as lendas pantaneiras são contadas em vídeos, gravadas por artistas 
locais e por pessoas da comunidade que mantêm a tradição da con ar causos. t
 
O Museu de História do Pantatal conta como foi a vida dos pioneiros, além da epopéia 
de construção das linhas telegráficas pelo então tenente coronel Cândido Maria da 
Silva Rondon, mais tarde conhecido como o Marechal da Paz. Unindo arte e história, o 
projeto Em Busca do Acervo Perdido conseguiu resgatar a presença de 
bandeirantes, jesuítas, espanhóis, paraguaios, todos os grupos étnicos responsáveis 
pelo que hoje é o Mato Grosso do Sul. 
 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Instituído pelo Iphan em 1987, em reconhecimento a ações de proteção, preservação 
e divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é uma homenagem ao primeiro dirigente da Instituição e é constituído de 
um troféu, um certificado e R$ 20 mil para cada vencedor. A participação é aberta a 
empresas, instituições e pessoas de todo o país com ações de preservação e 
divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional. O prêmio será entregue no dia 
14 de outubro de 2009, em Brasília. 
 
 
Mais informações 
Assessoria de Comunicação Iphan / Monumenta 
Adélia Soares – adelia.soares@iphan.gov.br 
(61) 3326-6864 / 3414-6187 
ascom@iphan.gov.br 
www.iphan.gov.br 
 


