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Justificativa

Nísia Floresta é a dona de uma trajetória de vida intensa, marcada por importantes lutas
que a colocaram à frente de seu tempo. Seu nome está inserido na memória do Brasil
por vários aspectos da sua vida e da sua obra. Atuou em pleno século XIX como
escritora, poetisa, indianista, feminista, abolicionista e educadora em uma época
marcada pelo preconceito e pelo machismo. Nascida em 1810, Dionísia Gonçalves Pinto
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adotou o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta, em homenagem ao sítio
Floresta, onde nasceu, ao seu país pelo qual manifestava orgulho e ao seu marido
Augusto, que foi seu grande amor. Ela foi provavelmente a primeira mulher a escrever
para os jornais da época, quando a imprensa no Brasil dava seus primeiros passos.
Defendeu arduamente os direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. Nísia
Floresta rompeu com paradigmas e extrapolou os limites do conservadorismo. Abraçou a
causa revolucionária e publicou seus pensamentos em livros e artigos, sendo autora de
obras plurais, se firmando na elite intelectual européia. A escritora publicou livros no
Brasil e no exterior com textos que até hoje intrigam estudiosos pela sua capacidade de
expressar seus pensamentos que iam desde a defesa das mulheres, índios e negros, ao
seu amor pelo país onde nasceu. Atualmente existe uma significativa quantidade de
trabalhos acadêmicos de pesquisa sobre a autora que não são de conhecimento do
conjunto da população e muito menos das pessoas que residem no município da autora.
Livros, artigos e documentários, são algumas das ferramentas que registraram parte da
história de Nísia, para que a mesma não fosse esquecida. “Nísia Floresta Brasileira
Augusta foi a mais notável mulher que a História do Rio do Norte registra” – Veríssimo de
Melo. Nísia viveu boa parte da sua vida no exterior, mas mesmo assim nunca esqueceu
sua origem e sua identidade. Sua história e suas obras de uma importância rara. No
entanto, essa trajetória e o acervo de 15 livros de sua autoria são quase que
desconhecidos pelo conjunto da população, principalmente do município que recebe o
nome da escritora. O traslado dos seus restos mortais em 1954 da França para o
Município de Nísia Floresta que na época já homenageava a sua ilustre cidadã, quase
setenta anos depois de sua morte, foi uma das poucas iniciativas de preservação da sua
memória. Somente a partir daí foi que as pesquisas acadêmicas lançaram um olhar
sobre a importância histórica e política da autora, não só para Rio Grande do Norte, mas
para história do país. O Município de Nísia Floresta não dispõe de nenhuma estrutura
museológica que possa cumprir esse papel de preservação e divulgação da memória e
da história local e nacional. Diante da importância de Nísia Floresta para o cenário
cultural do Rio Grande do Norte e do Brasil, os grupos organizados do município,
passaram a reivindicar a instalação de um museu na cidade em homenagem a essa
personalidade ilustre que dá nome a localidade. No mês de dezembro de 2008, o
CECOP, juntamente com outras organizações constituiu em Nísia o Fórum de Cultura,
Turismo e Desenvolvimento Local. Esse fórum envolve instituições culturais, escolas
municipais, igrejas, grupos culturais (boi-de-reis, pastoris, coco de roda, capoeira, etc),
além do Sebrae e do Banco do Nordeste. Esse Fórum definiu uma agenda de trabalho,
onde consta a luta pela construção de um espaço cultural para o município e a
constituição de um espaço de preservação da memória histórica da escritora Nísia
Floresta. Essa mobilização não poderia ocorrer em um momento mais oportuno. A cidade
de Nísia começa a reagir diante do descaso dos poderes públicos com a história de sua
conterrânea, e ainda em relação a promoção do acesso aos bens culturais, bem como o
estímulo a produção cultural local. A falta de um museu na cidade não consiste em um
único bem que a comunidade está privada. Em Nísia Floresta também não existem
bibliotecas públicas, sala de cinema, teatro ou sala de exposição. No município são
quase que inexistentes as opções de cultura e lazer para a população local. O museu se
consolidará em um importante marco da cultura norte-riograndense e brasileira. Outra
razão que justifica a sua implantação é o fato de que em 2010 estaremos comemorando
200 anos do nascimento de Nísia Floresta. A iniciativa do Governo Federal através do
Programa Mais Museus possibilita as condições financeiras para a instalação desse
projeto e a consolidação da proposta de fortalecimento e preservação da memória do
município. Essa iniciativa atenderá ainda as reivindicações políticas e culturais feitas
pelos grupos organizados constituídos pela população local. O Museu Nísia Floresta vai
ser um espaço para a organização de um acervo sobre a escritora Nísia Floresta, a
preservação de sua memória histórica e um espaço para a realização de atividades
permanentes de arte e cultura.
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Objeto do Convênio

Constiu-se objeto do presente Convênio entre o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN e o Centro de Documentação e Comunicação Popular -
CECOP o apoio financeiro para implementação do Museu Nísia Floresta no âmbito do
Programa Museu, Memória e Cidadania, no curso da execução da Política Nacional de
Museus.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nenhum registro foi encontrado.

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 3777-X Conta 250740

Situação Registrada Data da Última
Modificação 26/01/2010 00:00:00

Descrição

Datas 
Data da Proposta 12/06/2009
Data Assinatura 30/12/2009
Convênio publicado no
DOU em 04/01/2010

Data Início de Vigência 04/01/2010
Data Término de
Vigência Atual 31/03/2012
Data Limite p/ Prestação
de Contas 14/05/2015

Valores
R$ 158.035,00 Valor Global

R$ 125.035,00 Valor de Repasse

R$ 33.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 0,00 Valor Contrapartida Financeira

R$ 33.000,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2010 R$ 125.035,00
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