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A QUEDA DO OBSERVATÓRIO: 
PROBLEMA DA PERDA DO PONTO DE VISTA FOTOGRÁFICO E A COLEÇÃO 

 
 

Didonet Thomaz - PPGTE/UTFPR 
 
 

RESUMO: Discorre-se sobre a metodologia de arrolamento do segundo dos três lotes que 
constituem a Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas, doada ao acervo do Museu 
Paranaense recentemente. No âmbito da experiência intermediária, em work in progress, 
busca-se a relação entre a queda do observatório e o problema da perda do ponto de vista 
fotográfico, o qual centralizava uma paisagem em ruína que é uma forma de arte, desde o vão 
da janela onde a câmera foi introduzida até a interrupção dos gestos e das ações. O 
reposicionamento do corpo do observador sensível, no locus da prática artística, captou um 
novíssimo enquadramento para documentos poéticos capazes de desestabilizar, mais uma vez, 
a noção de dependência à máquina e comprovar que o aparelho nem sempre domina o 
referente. 
 
Palavras-chave: Queda do observatório. Perda do ponto de vista fotográfico. Coleção. 
 
 
ABSTRACT: This elaborates on the methodology of the listing of the second of the three lots 
that constitute the Collection of Objects for Research in Fine Arts, recently donated to the library 
of the Museu Paranaense. Within the intermediary experience, in work in progress, it seeks the 
relationship between the fall of the observatory and the problem of the photographic standpoint 
loss, that would center on landscape in ruin, which is a form art, ranging from the window 
aperture where the camera was introduced to the interruption of gestures and actions. The 
repositioning of the body of the sensitive observer, in the locus of artistic practice, picked up a 
brand new framework for poetic documents that are capable of destabilizing, once again, the 
concept of machine dependence therefore proving that the device does not always dominate the 
referent. 
  
Keywords: Fall of the observatory. Loss of the photographic point of view. Collection. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

La creecia en el progreso, en una infinita perfectibilidad – tarea infinita 
en la moral – y la idea del eterno retorno, son complementarias. Son las 
antinomias frente a las cuales hay que desplegar el concepto dialéctico 
del tiempo histórico. Ante él, la idea del eterno retorno aparece como 
ese mismo “chato racionalismo” por el que tiene mala fama la creencia 
en el progreso, que pertenece al modo de pensamiento mítico tanto 
como la idea del eterno retorno. (BENJAMIN, 2005, 145). 
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Após empacotamentos e desempacotamentos, relatórios, memorial de pesquisa e 

imagética, o esquecido portfólio composto por imóveis desenhos, recortes e estampas 

para recortar, modelos e moldes de mobiliário para tornearia em madeira e entalhe, 

conserva o caráter antigo e os reflexos da Collections Richard Wallace, Georges 

Hoentschel e Les Documents du Sculpteur Ornemaniste, volumes extraviados, restando 

as fichas técnicas e a ordem da recolha. Proveniente da Oficina de Móveis Entalhados 

de Nestor Stenzel1, sem assinatura e sem data, o achado em papel apresenta 

anotações manuscritas em igualdade nas evoluções caligráficas no Caderno de 

Registro de Vendas e no Bloco de Notas do signatário, concentram propriedades e 

valores para conservar, no contorno da origem, qualificação e índice histórico para 

ganhar legibilidade. A intenção das buscas e dos gestos é a produção de insight. 

Em procedimento work in progress, busca-se a relação entre a queda do observatório e 

o problema da perda do ponto de vista fotográfico, centralizado na paisagem entrópica, 

desde a janela onde a câmera foi introduzida, até a interrupção. Devido ao derruimento 

e desmontado do telhado de duas águas, sem os forros e os assoalhos, a exibição da 

pré-história da edificação eclética revelou a medida do homem e das técnicas de 

implantação dos sólidos na terra mais escura, para que a distribuição do peso 

finalizador não fosse transmitida ao contíguo. Como estava estruturado o ‘Quarto 3’, no 

aproveitamento do ‘Sótão” da casa de cima2, antes de ser ocupado como observatório 

da casa de baixo, no mesmo domínio? Encaixes e esconderijos de mata-junta 

ocultavam a caixa d’água, marcas de enfiações, engenhocas de talharia; obscureciam 

as naturezas dos imbricados, submissos à tatilidade, os quais repunham a soma de 

hábitos produtores da racionalidade burguesa que os fortifica, no tentame para escapar 

do tédio e juntar ideias de movimento, do século XX ao XXI.  

O reposicionamento do corpo do observador, sensível à perspectiva de captação de um 

novíssimo enquadramento para documentos poéticos, no locus da prática artística, 

criou um impensado entendimento com a imaterialidade do observatório e imediatos 

níveis de interação urbana. Por isso, menciona-se o conceito de progresso baseado na 

catástrofe do presente. A complementaridade da unidade do Rollo D [El Tedio, Eterno 
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Retorno], de pressupostos eruditos e teor moral, e do Rollo N [Teoría del Conocimiento, 

Teoría del Progreso], encontrados no Libro de los Passajes, de Walter Benjamin3, cujo 

conceito principal é o da atualização, é colocada em diálogo com A Ideia do Progresso 

e a Intuição do Tempo Descontínuo, de Gaston Bachelard4, em A intuição do instante, 

para novas formas de pensar. O instante solitário, presente no ato, impresso na 

realidade do tempo histórico e instante criador, é composto qual sucessão de instantes 

descontínuos, redimensiona o progresso. Em oposição ao racionalismo vigente, o autor 

distanciou e aproximou razão e imaginação, num projeto dobrado: o diurno, em 

conceitos epistemológicos da filosofia contemporânea e o noturno, em poética das 

coisas a serviço do pensamento e da ciência. 

Este raciocínio resulta de encadeamentos, a saber: Parte I. Expedição ao anoitecer 

trata de um raciocínio sobre a compressão dos imbricados sem brilho, sustentado no 

espaço do observatório, na transição da luz para a sombra da noite. Parte II. Queda do 

observatório trata das consequências da descoberta do detalhe material que causou 

estranhamento, da constatação da desarmonia no telhado e da dimensão perecível do 

desabitado. Parte III. Perda do ponto de vista fotográfico e a Coleção trata do choque 

que determinou o reposicionamento do corpo do observador em relação à ruína e ao 

novíssimo enquadramento, fundamental ao devir concomitante à laboração da 

metodologia de arrolamento do Lote 2 da Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes 

Plásticas, doada ao acervo do Museu Paranaense recentemente.          

 

PARTE I. EXPEDIÇÃO AO ANOITECER 

 

Passagem da sala de ‘Jantar’ para o ‘Sótão’ 

DT: Sala de ‘Jantar’, onde a gente mais ficou. Há um esconderijo embaixo da ‘Escada’... 

dois esconderijos... um é pequeno, num degrau... São depósitos, na verdade, o maior 

(correspondência embrulhada em papel de seda branco, fitas vermelhas, manuscrito a 

nanquim)... tem duas portas. A ‘Adega’ (jarras em cerâmica, garrafas, latas de azeite 

para gateiras)... um terceiro esconderijo...  
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MAK: Sim, era uma ‘Adega’...  

DT: Vamos subir... Em cima, os livros não foram mexidos... O ‘Sótão’ não foi mexido em 

nada?... Coisas são... heranças... dos desenhos das coisas que faziam... 

MAK: Esse (vão entre pavimentos) dá direto para a ‘Caixa d’água’... porque ela vazava 

muito e tinha... que estar fechando o registro. E ali, um esconderijo para alguma coisa...  

Malas, chapéus de praia... coisas que se usa uma vez por ano. 

DT: Excessivos... 

MAK: Esse cantinho... esse armário continua igual... 

 

Passagem do ‘Quarto 2’ para o ‘Quarto 3’ (futuro observatório) 

DT: Havia quantidade... de cadernos... com pinturas e desenhos (flores, folhagens, 

naturezas-mortas, paisagens coloridas). Dentro do guarda-roupa (embutido com relevos 

art nouveau, floral nas portas)... tem coisas importantes (jogos de porcelanas)... 

MAK: Vamos ver (ruído ao arrastar caixas de papelão com imbricados)...  

DT: Na época... cheguei a inventariar esse armário (ao lado do guarda-roupa)... caras 

de bonecas... violino... estradivário... viola... (ruído ao levantar a tampa para ver a caixa 

d’água)... Caem paredes, você toca e tem um esconderijo... 

MAK: É importante para você... Para mim já não seria importante... 

DT: Caixas... que não podiam estar vazias...  lanterninha... 

MAK: Este... parece aquele busto da Maria Bueno (1854-1893. Santa popular no 

Estado do Paraná, a qual teve a cabeça cortada)...  

DT: Não é a Maria Bueno mas tem “vários” (bustos em porcelana para corpos de tecido 

preenchidos com serragem acumulada na Oficina)...   

MAK: É a poeira do século, viu! (ruído ao passar o dedo sobre uma estante). Pó de 

múmia, tem aí, asas de morcego... Olha os sapatos, lá embaixo... Nem sabia que abria. 

DT: Inventariei tudo. Levava para baixo e desenhava... sobre a mesa redonda. Nessa 

gaveta... quer ver (fotografias de família embaixo de fotografias com molduras e vidros 

bombeados, carte-de-visite, carte cabinet)? Não, não sei quem são... Bonecas antigas, 

brinquedos, bolas... caixinhas (recortes de assentos e espaldares de cadeiras em 
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compensado, um holocausto). O que seria (ruído ao chacoalhar ferrinhos retorcidos)?... 

tem um monte... Aqui (‘Quarto 3’)... também tem um caimento. 

MAK: Vamos guardar (ruído ao fechar a gaveta do guarda-roupa). Foi... (ruído ao bater 

as mãos para limpar o pó)... 

DT: Cintos... 

MAK: Saia... esse tipo de cabide, eu acho... é um plástico. 

DT: É uma rafia... Nessa caixa havia... brinquedos infantis, loucinhas (ruído ao arrastar  

outras caixas com negativos em vidro e celulóide, fotografias)... Isso (floral em madeira  

entalhada sobre estante com livros)... Ficaram coisas... não levaram. Essa escultura 

(entalhe em madeira) é desparelha... não parece a cara de uma mulher...  

MAK: Cara de leão (modelo de entalhe)... Mais um esconderijo... lá em casa também é 

assim... (ruído ao desencostar o sofá para remover uma parede)... dá para o telhado... 

DT: São possibilidades... armarinhos encaixados... para livros... (ruído ao escorregar a 

cadeira de balanço com desenho em forma de asas de ave, descarnado na imbuia)... 

Para restaurar... não sei, porque está comida pelos cupins...  

MAK: Esse armarinho... que coisa mais perfeita! Imagina há quantos anos estão essas 

sacolas aí (cabide, preso atrás da porta)... 

DT: Veja! O cabinho (bolsa pequena)... Isso não é lindo... é horrível... 

MAK: Colocavam panos aqui dentro (tufos dentro das bolsas)... para não amassar... 

 

Interrupção da gravação 

DT: No desenho da sua “casa” (parede com uma porta interna, de comunicação)... 

correspondem essas divisões... armários, também?  

MAK: Não, lá é diferente... o que tem igual aqui é... onde tem essa caída... abertura... 

que descobri faz pouco tempo... menos de um ano... Nem fui eu que descobri. É onde 

está a estantezinha... um pouco maior, é uma porta que se abre... dá para a caixa 

d’água. Os armários na parede são iguais e em cima da escada também tem uma porta 

onde a gente abre para fechar o registro da caixa d’água... Repetiu... A escada... os 

cômodos são iguais, só que no tocante às janelas e portas tem... uma diferença... Não 

tem garagem... A cozinha lá é diferente um pouco... é de lajota... a janela... é menor. O 
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banheiro... naquela areazinha (hall dos fundos, três portas para o jardim, bwc, 

cozinha)... a porta também é igual. 

DT: Achei que o tempo iria me trazer a resposta... não tinha o conhecimento que tenho 

hoje... Claro, se eu voltasse atrás faria de uma forma muito mais completa, diferente. 

Ficaram pistas e dúvidas que vou descobrir com o tempo... a história é isso mesmo, têm  

verdades que estão camufladas, escondidas... 

MAK: Acredito que aqui não tem jeito de ter feito modificação nenhuma. 

DT: Adaptações, será? ... não consigo ver, ainda, onde começou. A casa onde está... a  

oficina (Restaurações e Antiguidades)... Já estive.. naquela casa (inscrição de fachada,  

1897)... e quero ver se retomo... 

MAK: Foi feita primeiro aquela... é mais antiga... em torno de cem anos... Se já não está  

com cem, está por aí. Tem, inclusive a placa em cima, o ano... que foi construída...  

 

Passagem do ‘Quarto 3’ para o vão da ‘Escada’ 

MAK: ‘Alçapão 2’ (forro ‘Sótão’)... na minha casa também tem um alçapão... um pouco 

maior... Deve ter coisas incríveis aí, deixa eu abrir... vou abrir... quer que eu abra?... 

Tomara que não seja uma surpresa muito grande... Quatro pernas, uma aranha... 

DT: Vai descrevendo... o que... você está vendo? 

MAK: Vazio. O telhado, o assoalho, uma madeira... Interessante seria ver durante o dia, 

com a luz do dia a gente enxerga melhor, mas acredito que... não... aqui não tem nada.  

 

Passagem do vão da ‘Escada’ para a sala de ‘Jantar’ 

DT: Vamos descendo (ruído ao caminhar) a ‘Escada’, voltando (ruído ao empurrar a 

janela de correr entre pavimentos)... Aí é que está o chapéu a copinha do abajur. O que 

são esses papéis? “Menu, volume um”. Imagens... lata de cera?... Cabem coisas... 

Essas letrinhas (formando nomes e datas em placas tumulares)... imagino que 

estejam... numa caixa assim como esta (de propaganda, onde estavam empilhados 

desenhos, recortes e estampas de mobiliário, cadernos de vendas, blocos de notas e 

cartões comerciais), mais ou menos... entendeu? 5 
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Figuras 1 e 2. THOMAZ, D. O observatório esvaziado. ‘Sótão’. 

Região de São Francisco, Curitiba, Paraná, Brasil. 2007. Fotografia. 

 

 

 

Figura 3. THOMAZ, D. Fundos da edificação. 

A queda do observatório: desde um novo e novíssimo ponto de vista. 
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Figura 4. THOMAZ, D. A caixa da escada de acesso ao observatório: desde a biblioteca da casa de cima;  

Interrupção da escada de acesso ao observatório: desde a sala de jantar da casa de cima. 

Janela do observatório à direita: a ruína atrás da vidraça da sala de jantar da casa de cima 

Janela do observatório à esquerda: desde a ruína da casa de baixo. 

Região de São Francisco, Curitiba, Paraná, Brasil. 2012-2014. Fotografia. 

 

PARTE II. QUEDA DO OBSERVATÓRIO 

Edgar Allan Poe, na linha de investigação criminal e científica da sua ficção, inicia o 

conto El Hombre de la Multitud, colocando um observador solitário na rotunda de um 

café localizado num cruzamento de caminhos; interessado em tudo, encontrava-se num 

estado de ânimo oposto ao tedio, passando a narrar a experiência que exigiu dele um 

trabalho mental na cidade grande. Ao anoitecer chuvoso decidiu perseguir os passos de 

um expressivo desconhecido, onde quer que fosse, fugidio, e acabou pensando que 

aquele era o “arquiteto” e o “gênio” do profundo crime de não querer permanecer só, de 

não se deixar ler. “¡Qué história más extraña!” (POE, 2005, p. 121). Por coincidência, 
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aconteceu do “clima” se repetir ao declinar do dia de uma tarde outonal, quando fui à 

despedida de Celina Francisca Guimarães de Castro6, cuja vida acompanhei à medida 

que ela orava e repintava sua casa, desejosa de transformação, porque “as cores 

cansavam, ficavam feias, era preciso mudar – desconstruir – reconstruir em incessante 

interação pictórica.” (THOMAZ, 2003, p. 29). Após a demolição da sua casa em cujo 

terreno a vegetação cresceu sem cuidados especiais, a mulher de Romollo, antes de 

morrer, sobreviveu e avançou em 105 anos. Enquanto as pessoas presentes ao velório 

sussurravam recitações ao redor de sua cabeça coberta por um véu, como se ela 

pudesse distinguir os câmbios na polifonia de vozes, deixei o recinto impregnado pelo 

aroma que exalava das coroas de flores. Entonações de palavras, diferenciadas 

daquelas que Celina pronunciou ajoelhada, diariamente, recebendo os aspectos das 

últimas luzes que atravessavam as vidraças das janelas da sua casa. Se ela rezava 

pelos filhos, então, a hora da retribuição havia chegado como chegou.  

Sintetizando a rememoração pela prece, em especiaria de imagem-pensamento 

benjaminiana, fiz o mesmo que o narrador de Poe, enfim, deixei de prestar atenção ao 

que acontecia no interior-privado da Capela para me concentrar, por trás da vidraça, no 

exterior-público e no efeito da chuva sobre os passantes – “Y ahora sería importante 

saber cuál es el polo opuesto dialéctico del tedio.“  (BENJAMIN, 2005, p. 131). Não 

houve interesse em reparar no tipo de roupas que vestiam a ponto de poder descrevê-

las de memória, ou nas estamparias dos guarda-chuvas e sombrinhas que seguravam 

abertos, se eles refletiam o último noticioso diário em estados de espírito. Naquela 

altura do Cemitério de São Francisco de Paula, as fileiras de carros obedeciam aos 

sinais luminosos. As superfícies dos veículos mostravam o que poderia acontecer às 

anamorfoses, desaparecendo na perspectiva dos cruzamentos das ruas. 

O horizonte delineava o céu cinzento, distinguindo a mistura esverdeada pelo limo e a 

sujeira negra sobre telhados alaranjados na paisagem humana. A primeira impressão 

diante da surpresa de um detalhe que sobressaiu do conjunto num instante e causou 

estranhamento ao olhar, avivou a curiosidade por não ser objetivo na dimensão 

perecível da desabitada casa de cima, a qual resistia às alienadas construções pós-
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modernas abertas para os negócios do ramo funerário. Antes de chegar à noção da 

categoria, o detalhe fixo permaneceu precário onde estava gerando incerteza, ao 

contrário da chuva diagonal; em direção à esquina mais próxima, eis que a percepção 

da situação da casa de baixo causou como choque, atualizando fatos concretos por 

comparação e ordenação, entre o ocorrido e o que estava para ocorrer, principalmente, 

o processo criativo com seu poder de tornar a tomar e se fazer em qualquer tempo.         

Antes de penetrar o domínio em busca de clareza e evidência, duas decisões foram 

adotadas para preparar a ocasião do motivo das ações adiante. A primeira foi a de 

entrar na casa de cima e por dentro chegar à janela do observatório, a fim de encontrar 

o soluto da casa de baixo que vivia a si mesma ao contrário do tempo – em ruína (é 

uma forma de arte em processo), por entropia (é uma forma de arte em processo), 

consumindo a história assim como progresso. A segunda foi a de entrar no corredor da 

funerária ao lado e nesse limite verificar, mais de perto, os erros contidos na aparência 

do detalhe que causou estranhamento desde a Capela, pois não havia outra alternativa: 

neste caso, a ‘Estrutura do telhado’ mantinha altitude apesar do telhado estar 

incompleto para receber e alastrar os efeitos da intempérie em seu interior cada vez 

mais desprotegido, abaixo, à esquerda. Esta edificação merecia atenção porque 

causava efeito que abrolhava ideias de prejuízo iminente. O enigma foi decifrado: o 

balcão do corredor limítrofe estava para a paisagem da casa de cima como a janela do 

observatório para a paisagem da casa de baixo, onde era possível interferir, no 

existente. O levantamento da ruína, fenômeno real a medir, foi uma ação urgente 

enquanto o observatório conservava posição para ser ocupado.  

A priori, sem necessidade de plateia, as providências em relação à frequentação foram 

tomadas, e não incorreu em perigo a aventura de fotografar os fundos da casa de cima, 

vis-à-vis ao balcão do corredor, comparada à empiria que precisa ser compreendida por 

ser útil e foi relatada por Goethe em seu diário de Viagem à Itália. Naquele tempo, com 

o propósito de desenhar a “beleza viva” da torre de Malcesine, a fim de levar um digno 

apontamento da passagem pela Antiguidade e pelos antigos, Goethe provocou 

sensação em quem considerou insensatez a aplicação do seu método de análise 
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fenomenológica em conexão com a doutrina das idéias (polaridade&potenciação). Ao 

estimar a percepção e contribuição que o observador acrescenta ao que é observado e 

acende porque não se exaure na observação, aproveitou-se da farsa de Aristófanes, Os 

Pássaros, chamando atenção “para o estado ruinoso em que se encontravam as torres 

e as muralhas, para a ausência dos portões, enfim, para o caráter indefeso do todo” 

(GOETHE, 1999, p. 38). O que haveria de espantoso sob o aspecto formal de uma 

ruína numa região de ruínas? Goethe, voltado para o estudo e metamorfoses das 

formas do temperamento natural e da história, afirmou ser difícil conquistar um conceito 

de antiguidades olhando ruínas que envolvem “construção” e “arquitetura”, 

“posteridade” e “permanência”: “Roma, a capital do mundo, devastada pelos bárbaros, 

estava repleta de ruínas, já desenhadas centenas e centenas de vezes...” (GOETHE, 

1999, p. 38). Goethe marcou o Vesúvio como “algo que só se vê uma vez na vida” 

(GOETHE, 1999, p. 404): “a montanha a esbravejar com violência, uma gigantesca 

nuvem de vapor pairando imóvel sobre ela, suas diferentes massas iluminadas e 

apartadas como que por um raio” (GOETHE, 1999, p. 404). Contrastando com a inter-

relação intrínseca do interior sem velas ao anoitecer, com o que parecia separado no 

exterior, a erupção do vulcão, cônico, na região banhada pela luz da lua no alto do céu, 

foi abarcada pelo olhar à distância, desde a janela de uma sala no alto, na noite de 2 de 

junho de 1787.  A posteriori: 

O conceito de fenomenotécnica no trabalho filosófico de Bachelard envolveu a ciência e 

a tecnologia na invenção de fenômenos: “a ciência constrói seus objetos, que nunca ela 

os encontra prontos. A fenomenotécnica prolonga a fenomenologia” (BACHELARD, 

1996, p. 77). Não é derivada dos sentidos e polemiza a solidariedade entre método e 

experiência e a ordem colocada na natureza. 
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Figura 5. THOMAZ, D. Relatório imagético: desenhos de mobiliário, floral, folhagem, volutas e recortes para entalhe. 

Caderno de Registro de Vendas da Oficina de Móveis Entalhados de Nestor Stenzel, 1954. 

Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas. Acervo Museu Paranaense.  

Região de São Francisco, Curitiba, Paraná, Brasil. 2014. 
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PARTE III. PERDA DO PONTO DE VISTA FOTOGRÁFICO e a Coleção  

Defendo que a câmara escura e a câmara fotográfica, consideradas 
como assemblages, práticas e objetos sociais, pertencem a ordenações 
fundamentalmente diferentes da representação e do observador, assim 
como do observador com o visível. (CRARY, 2012, p. 38). 
 

Qual é o sentido do problema entre a queda do observatório e a perda do ponto de vista 

fotográfico neste work in progress? O conhecimento atualizado que torna possível um 

contexto para os obstáculos na construção da arte demorada, em sociedade. O 

observatório existiu somente para o observador e não como entidade; contudo, espaço 

transitório disponível para criar imagens visuais por captação de diferenças externas, 

em tempo descontínuo. A princípio confuso, guardou analogia com a câmara por ser 

pequeno e de escassa iluminação. Assim, sua existência foi conservada até o fim. 

Desde a janela no alto, o ponto principal em relação à complexidade do fenômeno da 

entropia da casa de baixo, entrava no fundamento óptico da câmera aproximando o 

longe do olhar. A queda do observatório marcou a interrupção que superou a anterior, 

causada pelo deslocamento dos imbricados pelos habitantes da casa de cima, aqueles 

que se mudaram antes daqueles que pereceram. Devido ao derruimento e 

desmontados, a escada perdeu a função, adquirindo a forma de um trampolim sobre 

um encurtado abismo, sugerindo um salto vertical da altura do que foi o assoalho do 

“Sótão” para a horizontalidade do que foi o pavimento térreo, motivando a hesitação de 

experimentar o potencial a céu aberto. A contingência levou ao reposicionamento do 

corpo do observador em novo ponto de vista quando foi encontrado um novíssimo 

enquadramento, sendo inviável visualizar o anterior, preso na concepção urbana. Se o 

primeiro ensaio focou o detalhe material que causou estranhamento; o segundo 

focalizou destelhamento consumiu o observatório, onde feita a recolha do salvado que 

os roedores não pegaram e a formação atmosférica não estragou, para ser ordenado e 

convertido no lote 2 da Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas.   
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Dois relatórios escritos, além dos relatórios imagéticos, apresentaram a vontade do ato 

de atenção nas primeiras descrições dos objetos: um deles foi destinado à devolução 

de material emprestado da família Stenzel para a pesquisa em arte; e o outro, à 

Instituição de guarda permanente, o Museu Paranaense-MP, com registro na Fundação 

Biblioteca Nacional-FBN. Essa preparação, bem amarrada, representou uma garantia 

para qualificar as escolhas, aumentar e conservar o patrimônio adquirido por meio de 

doação oferecido à comunidade. A saber: 

DESENHO (Mobiliário); Quarto. DESENHO (Mobiliário); Quarto. DESENHO (Mobiliário); Quarto. 

DESENHO (Mobiliário); Sala de jantar. DESENHO (Mobiliário); Biblioteca. DESENHO 

(Mobiliário); Guarda-roupa. DESENHO (Mobiliário); Penteadeira. DESENHO (Mobiliário); Cama. 

DESENHO (Mobiliário); Mesa-de-cabeceira. DESENHO (Mobiliário); Armário. DESENHO 

(Mobiliário); Armário. DESENHO (Mobiliário); Armário. DESENHO (Mobiliário); Balcão. 

DESENHO (Mobiliário); Balcão; DESENHO (Mobiliário); Balcão. DESENHO (Mobiliário); Balcão. 

DESENHO (Mobiliário); Balcão. DESENHO (Mobiliário); Balcão. DESENHO (Mobiliário); Balcão. 

DESENHO (Mobiliário); Console. DESENHO (Mobiliário); Console. DESENHO (Mobiliário); 

Console. DESENHO (Mobiliário); Console. DESENHO (Mobiliário); Mesa. DESENHO 

(Mobiliário); Pé. DESENHO (Mobiliário); Carrinho de bebidas. DESENHO (Mobiliário); Cadeira. 

DESENHO (Mobiliário); Cadeira. DESENHO (Mobiliário); Cadeira. DESENHO (Mobiliário); 

Cadeira. DESENHO (Mobiliário); Sofá. DESENHO (Mobiliário); Espelho. DESENHO 

(Mobiliário); Espelho. DESENHO (Mobiliário); Espelho. DESENHO (Mobiliário); Espelho. 

DESENHO (Mobiliário); Espelho. DESENHO (Mobiliário); Espelho. DESENHO (Mobiliário); 

Vitrine. DESENHO (Mobiliário); Porta-retrato. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO 

(Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. 

DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); 

Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO 

(Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. 

DESENHO (Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); Folhagem. DESENHO (Mobiliário); 

Folhagem. DESENHO (Mobiliário); Tocha. DESENHO (Mobiliário); Volutas. DESENHO 

(Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); Volutas. 

DESENHO (Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); 

Volutas. DESENHO (Mobiliário); Dito do lar. DESENHO (Mobiliário); Voluta. DESENHO 
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(Mobiliário); Volutas. DESENHO (Mobiliário); Floral. DESENHO (Mobiliário); Floral. DESENHO 

(Paisagem); Pinheiro. DESENHO (Figura humana); Artesão. DESENHO (Figura humana); 

Indígena. DESENHO (Figura humana); Indígena. DESENHO (Figura humana); Indígena. 

DESENHO (Figura humana); Indígena. DESENHO (Figura humana); Indígena. DESENHO 

(Gênero); Cabeça de leão. DESENHO (Gênero); Tigre. DESENHO (Gênero); Girafa. DESENHO 

(Livro); Espátula. DESENHO (Instrumento de precisão/óptico); Microscópio. DESENHO 

(Mobiliário); Coluna. DESENHO (Mobiliário); Coluna. ESTAMPA (Utilitário); Espátula. 

ESTAMPA (Mobiliário); Mesa. ESTAMPA (Brinquedo); Carrossel. ESTAMPA (Utilitário); Porta-

relógio feminino. ESTAMPA (Utilitário); Porta-objetos de escrita. ESTAMPA (Mobiliário); Mesa. 

DOCUMENTO (Caderno); Caderno de desenho; DOCUMENTO (Caderno); Registro das 

vendas a vista. DOCUMENTO (Cartão comercial); Móveis entalhados. DOCUMENTO (Cartão 

comercial); Móveis entalhados. DOCUMENTO (Cartão comercial); Móveis entalhados. 

DOCUMENTO (Bloco de notas); Móveis entalhados. DOCUMENTO (Bloco de notas); 

DOCUMENTO (Bloco de notas); DOCUMENTO (Bloco de notas); DOCUMENTO (Bloco de 

notas); PLACA (Relevo); Floral. PLACA (Relevo); Tumular; PLACA (Relevo); Tumular; PLACA 

(Relevo); Tumular; PLACA (Relevo); Tumular.1 e 7 

 
 
Notas 
 
1 Peças provenientes da Oficina de Móveis Entalhados de Nestor Stenzel (1903-2000), localizada na Rua David 
Carneiro, s/n, Região de São Francisco, Curitiba, Paraná. Consta que a Oficina foi feita em 1927 (circa), no mesmo 
terreno da edificação histórica com entrada pela Travessa General Francisco de Lima e Silva, 65, esta construída 
pela família, em 1928. Antes da desmontagem da Oficina, as peças foram deslocadas para a casa da Rua Doutor 
Trajano Reis, 571/575, onde viveu o proprietário acima citado, em 13-08-1997. Encaminhadas, as peças 
permaneceram sob a guarda do Museu Paranaense-MP, desde 26-10-2007, com vistas à incorporação por meio de 
doação cujo termo foi assinado em 01-07-2014. In: Memorial de Pesquisa: Arquivo Didonet Thomaz. 

2 Carta topográfica. Unidade de Interesse de Preservação-UIP/313. IF/31078006. Rua Trajano Reis 571/575. 
II/0200360102. In: Decreto Nº 2.044/2012. Procedimento de Inventário de Bens Imóveis do Patrimônio Cultural do 
Município de Curitiba. Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná. Descrição: Parte de conjunto: casa de moradia 
urbana (de cima); construção em alvenaria e tijolo; duas águas; telhas tipo francesa. Edificação eclética térrea, com 
aproveitamento de sótão; cobertura embutida em platibanda (frontal) e com mansarda. Fachada ornamentada com 
cimalha, frisos e molduras ao redor dos vãos. Janelas em madeira, de abrir, com bandeira em verga reta. Abertura na 
empena. Uso residencial. Ano de construção: 1933. Cadastro: 1954. Pesquisa: Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba – IPPUC, Curitiba, 16-04-2014. In: Memorial de Pesquisa: Arquivo Didonet Thomaz. 

3 Walter Benjamin (1892-1940). Seguidor do materialismo histórico, rompeu com a ideologia do progresso linear em 
defesa da temporalidade da história descontínua, na forma de ensaio no método do “tempo-de-agora”. Criticou a 
civilização capitalista industrial, a consciência burguesa, desconstruindo a narrativa moderna. A obra fragmentada, 
inacabada, multidisciplinar (arte, coleção, história, cultura, política, literatura, teologia), é de todo o orbe. Foi 
iluminado pelo messianismo judaico, romantismo alemão (Novalis, Goethe, Nietszche no “eterno retorno”), marxismo 
(Marx, Engels, Lukács), na luta de classes entre guerras. Escreveu Origem do drama barroco alemão (1925), A Obra 
de Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica (1935) e as teses Sobre o Conceito da Historia (1940), obras 
inspiradoras deste work in progress. 
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4 Gaston Bachelard (1884-1962). Em A Intuição do Instante, o autor desenvolveu a idéia do tempo histórico 
descontínuo na perspectiva do Silöe (o instante é a verdadeira realidade do tempo), de Gaston Roupnel (1872-1946); 
este em contraposição à teoria do tempo único através da idéia de duração (o tempo contínuo é um todo em si e), de 
Henri Bergson (1859-1941). Em Bachelard, a ruptura com a tradição se deu através da idéia de duração, a partir dos 
estudos de Albert Einstein (1879-1955) sobre a Teoria da Relatividade (o instante é a menor partícula do tempo real 
inexistindo um tempo universal). 

5 Ficha técnica: Raciocínio 1, organizado a partir da entrevista concedida por Marli Athayde Kohls (1911-2000), para 
reconhecimento do locus da prática artística após a morte de Nestor Stenzel (1903-2000), em 31-05-2000, das 
17h00min. até 20h10min. Rua Doutor Trajano Reis, 571/575. Região de São Francisco, Curitiba, Paraná. In: 
Memorial de Pesquisa. Arquivo Didonet Thomaz.  

Ficha técnica: Raciocínio 2, organizado a partir da entrevista concedida por Germano Kohls (1949-2003), sobre a 
Oficina de Móveis Entalhados de Nestor Stenzel (1911-2000) e seu trabalho, no barracão onde permaneceu como 
inquilino, de 17 a 20 anos (circa). Excursão pela casa e análise do mobiliário em restauro pelo artesão-artífice, em 
10-07-2000, das 14h55min às 16h00min. Rua Doutor Trajano Reis, 571/575. Região de São Francisco, Curitiba, 
Paraná. In: Memorial de Pesquisa. Arquivo Didonet Thomaz. In: THOMAZ, D. Uma Casa em Desmancho: raciocínio 
2. In: Cultura visual e Desafios da Pesquisa em Artes. (Org.). Alice Fátima Martins; Luis Edegar Costa; Rosana Horio 
Monteiro. Faculdade de Artes Visuais-FAV UFG. Goiânia GO: ANPAP, 2005, v. 2, p.p. 15-23. 

6 O velório de Celina ocorreu em 19-06-2012. In: THOMAZ, D. Espólio de Romollo Gomes de Castro Deus. Teatro 
Monótono. Pesquisa Comunitária em Arte: 1998-2003. 211f. Monografia. 2003. Especialização em História da Arte do 
Século XX. Escola de Música e Belas Artes do Paraná-EMBAP, Curitiba, Paraná. Orientador Professor Doutor 
Etienne Gislain Samain.   

7 Atualização da Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas: lote 2, inicialmente, citada em  THOMAZ, D. 
Uma Casa em Desmancho. Teatro Monótono.  Ações poéticas no espaço urbano. 2007. 155f. Dissertação. Escola de 
Comunicações e Artes-ECA USP, São Paulo. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-
23042007-111541/pt-br.php. Orientador: Professor Doutor Donato Ferrari. 

Gênese das ações museológicas praticadas por esta pesquisadora:. 

1) Encaminhamento dos Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas (Lotes 1, 2, 3), sob custódia do Museu Paranaense. 
Responsável: Márcia Medeiros (História-MP). RT3-MP Anexo, térreo. Curitiba, Paraná, 26-10-2007 a 18-05-2012.  

2) Triagem e descrição dos Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas (Lotes 1, 2, 3). Supervisão: Silvia Marchiorato 
(Museologia-MP). RT3-MP Anexo, térreo. Curitiba, Paraná, 22-05 a 21-11-2012.  

3) Escolha dos Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas (Lote 2: 102 peças). Responsável: Denise Haas (Gestão de 
Acervo-MP), Silvia Marize Marchiorato (Museologia-MP), Renato Carneiro (Diretor-MP). Assinatura do Termo de 
Doação. Curitiba, Paraná, 01-07-2014. 

4) Fichamento catalográfico da Coleção de Objetos de Pesquisa em Artes Plásticas (Lote 2: 102 peças). Curitiba, 
Paraná, 14-05 a 24-06-2014.  

8 Créditos. Ana Tonetto: tradução português-inglês. José Francisco Kuzma: profissional em Tecnologia da 
Informação. Agradecimentos. Ao Nestor Stenzel (in memoriam). Às famílias Stenzel, Cubas e Castro Deus, pela 
generosidade. A Equipe Técnica do Museu Paranaense-MP, pela capacidade de trabalhar em grupo. 
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