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Apresentação

 Os Cadernos de Sociomuseologia foram criados em 1993 com o 
objectivo de apoiar a formação em Museologia que então se iniciava na 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa.  
Neste sentido, foi privilegiada a publicação de artigos dos professores 
do Departamento de Museologia ou professores convidados, em 
particular do Brasil e do Canadá, que enquadravam aulas e seminários, 
ou artigos que resultavam dos trabalhos de investigação e estudos dos 
próprios alunos. Progressivamente foram incluídos artigos apresentados 
em conferências nacionais e internacionais, organizadas ou acolhidas 
pelo Departamento de Museologia (ICTOP, MINOM, Encontros 
nacionais Museologia e Autarquias) assim como artigos submetidos 
para publicação por meio de chamadas abertas ou por convite. Tratou-
se sempre de artigos que visavam contribuir para a reflexão e para a 
consolidação da Museologia enquanto Ciência Social, mas tendo a 
Sociomuseologia como fio condutor. Esta opção resultou na verdade do 
contexto social e cultural no qual nasceram os primeiros programas de 
formação os quais tinham por objetivo acolher todos e todas as pessoas 
que já trabalhando em museus, tinham por referência a Ecomuseologia 
e/ou a Nova Museologia. Naturalmente, alunos, professores e programas 
tinham preocupações relacionadas com a participação, a identidade, os 
processos dialógicos de atuar no campo da museologia e do Património. 
Estes temas, de uma ou de outra forma estavam relacionados com o 
conteúdo da Declaração da Mesa Redonda de Santiago de 1972 e da 
Declaração do Québec de 1984 e em geral com a proposta teórica e prática 
que o Movimento Internacional para uma Nova Museologia - MINOM-
ICOM viria a lançar em 1985. Foram assim publicados 44 volumes entre 
1993 e 2012, incluindo algumas teses e dissertações.



São artigos que servem os desafios contemporâneos da Museologia 
para todos os museus que se assumem, como referiu René Rivard  na 
4ª Conferencia Alma S. Wittlin Memorial,  ICOM 2016, como Museus 
de IDEAS-DESAFIOS. Por outras palavras, como nós dizemos, museus 
onde os principais acervos  são compostos pelos problemas da Sociedade 
Contemporânea.
 Na presente reedição, composta por 7 volumes, optou-se por 
agrupar apenas os artigos já que teses e dissertações estão disponíveis na 
página web do Departamento de Museologia http://museologia-portugal.
net. Trata-se assim de 230 artigos, escritos por 135 autores oriundos de 
17 países com maior expressão de Portugal, Brasil, Espanha, Canadá, 
França, Reino Unido, Holanda e México. Uma breve avaliação deste 
trajeto encontra-se em Figurelli Gabriela, “Cadernos de Sociomuseologia 
1993-2012: da Nova Museologia à Sociomuseologia”, #7-2016, Nova 
Serie
 Em boa hora, em 2013 os Cadernos foram totalmente 
reorganizados de modo a respeitar as orientações e normas internacionais 
para a indexação de revistas científicas. Assim nasceu a actual Nova série 
apenas em formato digital, entretanto avaliada e indexada pelo Directory 
of Open Access Journals (DOAJ) e pelo  European Reference Index for 
the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)  cujo um conselho 
editorial e de avaliadores é composto por professores e investigadores 
cujo mérito é reconhecido internacionalmente.
 Os artigos agora republicados procuram servir os desafios 
contemporâneos da Museologia e  para todos os museus que se assumem, 
como referiu René Rivard  na 4ª Conferencia Alma S. Wittlin Memorial,  
ICOM 2016, como Museus de IDEAS-DESAFIOS. Por outras palavras, 
como nós dizemos, museus onde os principais acervos são compostos 
pelos problemas da Sociedade Contemporânea
 O objectivo de servir a Sociomuseologia mantem-se, mas agora 
de forma mais organizada. Pensamos que a leitura em papel tem e terá 
sempre um gosto especial. A todos e todas que ao longo destes anos têm 
apoiado os Cadernos de Sociomuseologia expressamos o nosso profundo 
agradecimento.
A Coordenação dos Cadernos de Sociomuseologia.    



Forewords

 The Journal of Sociomuseology was created in 1993 in order 
to support training in Museology at the Lusophone University of 
Humanities and Technology in Lisbon. In this sense, it was privileged 
to publish papers of the lecturers from the Department of Museology 
or visiting professors, particularly from Brazil and Canada, who were 
teaching classes and leading seminars, or articles that resulted from 
students’ own research work. Progressively, were included papers 
presented at national and international conferences, organized or 
hosted by the Department of Museology (ICTOP, MINOM, National 
meetings of Museology and Local Administration) as well as papers 
submitted for publication through open calls or by invitation. It was 
always articles aimed to contribute to the reflection and consolidation 
of Museology as Social Science, but having the Sociomuseology as a 
guideline. This option resulted from the social and cultural context 
in which were born the first training programs, which were designed 
to accommodate each and every person who was already working 
in museums, and had by reference Ecomuseology and / or the New 
Museology. Naturally, students, professors and programs, had 
central concerns about participation, identity, dialogic processes in 
the field of museology and heritage. These themes, were related to 
the content of the Declaration of Santiago Round Table 1972 and the 
Declaration of Quebec in 1984 and, in general, with the theoretical 
and practical aproache that the International Movement for a New 
Museology - MINOM- ICOM would launch in 1985. In this context 
were published 44 volumes between 1993 and 2012, including some 
theses and dissertations.



Papers that serve contemporary challenges of Museology to all 
museums that assume, as stated René Rivard at the 4th Conference 
Alma S. Memorial Wittlin, ICOM 2016 as IDEAS-ISSUES Museums. 
In other words, as we say, museums where “collections” are composed 
by the problems of contemporary society.
 In this reprint, consisting of 7 volumes, it was decided to 
group only papers. We republished 230 articles written by 135 authors 
from 17 countries mainly from Portugal, Brazil, Spain, Canada, 
France, UK, Holland and Mexico. A brief evaluation of this work is 
in Figurelli Gabriela, “Cadernos de Sociomuseologia 1993-2012: da 
Nova Museologia à Sociomuseologia” # 7-2016, New Series. Theses 
and dissertations are available on the Department of Museology 
website - http://museologia-portugal.net.
 In 2013, Journal of Sociomuseology were completely 
reorganized in order to comply with international guidelines and 
standards for indexing scientific journals. Thus was born the current 
New series only in digital format, already evaluated and indexed by 
the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and the European 
Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH 
PLUS). The Editorial and Referee Board comprises academics and 
researchers whose merit is recognized internationally. We keep the 
purpose of serving the Sociomuseology, but now in a more organized 
way.
 We think that reading on paper has and will always have a 
special taste.
 The papers now reprint, aims to contribute to contemporary 
challenges of Museology and to all museums that assume, as stated 
René Rivard at the 4th Conference Alma S. Memorial Wittlin, 
ICOM 2016, as IDEAS- ISSUES Museums. In other words, as we 
say, museums where collections are composed by the problems of 
contemporary society.
To all persons and friends that over the years have supported the 
Journal of Sociomuseology we express our deep gratitude.
The Journal of Sociomuseology Board.
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n. 1 (1993)
Sobre o Conceito de Museologia Social

Apresentação

Efeito e causa da verdadeira revolução teórica e prática que, nos 
últimos tempos, vem tendo lugar na área das Ciências do Património e 
da Museologia, o Curso de Especialização em Museologia Social, quer 
pela sua qualidade substantiva quer pela quantidade das pessoas já 
formadas, deu um contributo decisivo para a consolidação entre nós, das 
novas vidências e vivências museológicas, que se procuraram sintetizar na 
designação terminológica e epistemologivamente inovadora de Museologia 
Social ou Socio-Museologia.
 No momento em que em que o referido Curso de Especialização 
em Museologia Social se vai transformar no primeiro Curso de Mestrado 
do ISMAG/ULHT e em ordem à prossecução, intensificação e alargamento 
dos seus objectivos originais, é criado no âmbito da mesma Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias o Centro de Estudos de Socio-
Museologia (CESM).
 Nada melhor que estas palavras fundadoras do Centro de Estudos 
de Socio-Museologia (Ordem de serviço de 26 de Março de 1993) para 
colocar nas primeiras páginas de uma iniciativa como a dos Cadernos de 
Museologia, a qual vem demonstrar com factos (que, por sinal, também 
são palavras escritas) a verdade daquelas afirmações, além de constituir, 
para os demais centros e áreas de estudo da ULHT, o “bom exemplo”, que 
deverá servir não de imitação, mas de inspiração...

Fernando dos Santos Neves
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 Na sua voluntária discreção, não poderiam estes Cadernos de 
Museologia constituir também os primeiros passos em ordem a uma já 
necessariamente menos discreta Revista de Humanidades e Tecnologias 
do conjunto de todos os departamentos e outras unidades científico-
académicas da ULHT ?

  Lisboa, 20 de Setembro de 1993
  Fernando dos Santos Neves
  Reitor da ULHT    
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Sobre o Conceito de
Museologia Social

Mário Moutinho

O conceito de Museologia Social, traduz uma parte considerável do 
esforço de adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos 
da sociedade contemporânea.

Este esforço de adequação, reconhecido e incentivado pelas mais 
importantes instâncias da museologia, foi sintetisado pelo Director Geral 
da Unesco, Frederic Mayor, na abertura da XV Conferência Geral do 
ICOM da seguinte forma: o fenómeno mais geral do desenvolvimento da 
consciência cultural - quer se trate da emancipação do interesse do grande 
público pela cultura como resultado do alargamento dos tempos de lazer, 
quer se trate da crescente tomada de consciência cultural como reaçâo às 
ameaças inerentes à aceleração das transformações sociais tem no plano 
das instituições, encontrado um acolhimento largamente favorável nos 
museus.

Esta evolução é evidentemente, tanto, qualitativa como 
quantitativa. A instituição distante, aristocrática, olimpiana, abcecada 
em apropriar-se dos objectos para fins taxonómicos, tem cada vez mais 
- e alguns disso se inquietam - dado lugar a uma entidade aberta sobre 
o meio, consciente da sua relação orgânica com o seu próprio contexto 
social. A revolução museológica do nosso tempo - que se manifesta pela 
aparição de museus comunitários, museus ‘sans murs’, ecomuseus, museus 
itinerantes ou museus que exploram as possibilidades aparentemente 
infinitas da comunicação moderna - tem as suas raízes nesta nova tomada 

Mário Moutinho
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de consciência orgânica e filosófica”.
Este processo anunciava-se já na Declaração de Santiago 

(1972 UNESCO/ICOM) onde se considerava também: Que o museu é 
uma instituição ao serviço da sociedade da qual é parte integrante e que 
possui em si os elementos que lhe permitirem participar na formação da 
consciência das comunidades que serve; que o museu pode contribuir 
para levar essas comunidades a agir, situando a sua actividade no quadro 
histórico que permite esclarecer os problemas actuais, ...

Que esta nova concepção não implica que se acabe com os museus 
actuais nem que se renuncie aos museus especializados mas que pelo 
contrário esta nova concepção permitirá aos museus de se desenvolver e 
evoluir de maneira mais racional e mais lógica a fim de se melhor servir 
a sociedade ... Que a transformação das actividades do museu exige a 
mudança progressiva da mentalidade dos conservadores e dos responsáveis 
dos museus assim como das estruturas das quais eles dependem;”.

Na Declaração de Caracas de 1992,que o ex-presidente do ICOM, 
Hugues de Varine, considerou como a mais profunda reflexão colectiva 
sobre museus e museologia dos últimos vinte anos estes princípios são 
claramente reafirmados e considerados como fundamentais para o 
desenvolvimento da museologia e estruturam a prospectiva apresentada 
no Relatório de Síntese da XVI Conferência Geral do ICOM.

A abertura do museu ao meio e a sua relação orgânica com o 
contexto social que lhe dá vida tem provocado a necessidade de elaborar 
e esclarecer  relações, noções e conceitos que podem dar conta deste 
processo.

O alargamento da noção de património, é a consequente 
redefinição de “objecto museológico”, a ideia de participação da 
comunidade na definição e gestão das práticas museológicas, a museologia 
como factor de desenvolvimento, as questões de interdisciplinaridade, a 
utilização das “novas tecnologias” de informação e a museografia como 
meio autónomo de comunicação, são exemplo das questões decorrentes 
das práticas museológicas contemporâneas e fazem parte de uma 
crescente bibliografia especializada.

Em Portugal, apesar deste movimento ser mais recente, deve-
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se reconhecer que estas questões têm sido amplamente debatidas no 
presente contexto de descentralização, de reforço do poder autárquico e 
da democratização da vida cultural e associativa.

Refira-se a título de exemplo e em particular as “Jornadas sobre 
a função social do Museu” organizadas pelo MINOM (Movimento 
Internacional para uma Nova Museologia) em Vila Franca de Xira 1988, 
Portimão 1989, Vilarinho da Furna 1990, Lisboa 1991 e Setúbal 1992 e os 
“Encontros Nacionais de Museologia e Autarquias” que já tiveram lugar 
em Lisboa 1990, Beja 1991 e Setúbal 1992.

A importante participação nessas reuniões de museólogos, 
conservadores, autarcas, responsáveis associativos, investigadores e 
professores universitários, ligados sempre e de formas diferentes a 
processos museológicos que cobrem todo o país, testemuham claramente 
que a comunidade museológica portuguesa se integra e é cada vez mais 
actora neste processo geral de transformação, renovação e inovação que 
percorre os museus e a museologia.

É pois neste contexto nacional e internacional, que a formação no 
domínio da museologia, deve ser entendida como um factor fundamental 
no desenvolvimento das nossas estruturas museológicas, 

Esta formação que em nosso entender deve ter obrigatoriamente 
por base o quadro geral da museologia, tal como está definido no Art. 
3 do Estatuto do ICOM, deve ter também em consideração as novas 
condições sociais da produção museológica.

 

Mário Moutinho
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Novas Estruturas/ Novos Museus

Agostinho Ribeiro

Constitui um interessante desafio, poder discorrer livremente sobre 
alguns fenómenos conceptuais em torno das mais recentes correntes 
museológicas, num exercício meramente académico e sem outra 
finalidade que não seja a de expôr algumas dúvidas e interrogações sobre 
a razão de ser, função e utilidade da chamada “nova museologia”.

O título proposto, quer pelos equívocos que pode sugerir, quer pela 
amplitude das abordagens que permite, é, desde logo, motivador para 
uma profunda reflexão e potenciador de um sem número de questões 
que à nova museologia cabe interpretar e responder positivamente.

Com efeito, “Novas Estruturas/Novos Museus” pressupõe, por 
oposição, a existência (e eventual falência) das “velhas estruturas” e, 
consequentemente, dos “velhos museus”.

Terá algum fundamento esta oposição novo/velho, no sentido da tão 
falada e discutida ruptura epistemológica primordial ou, pelo contrário, 
é possível e desejável o encontro de soluções de compromisso entre as 
velhas e novas estruturas, entre os velhos e os novos museus?

Ou então não estaremos a discorrer sobre realidades cuja natureza 
se nos apresentam de tal forma diferentes na função e objectivos 
institucionais que deixa de fazer sentido tal dicotomia?

Ou, finalmente, os novos museus não são mais que a resposta actual 
às necessidades e preocupações que a sociedade contemperânea encerra, 
provado que está o desajuste de alguns museus já existentes?

Fará sentido exercitar a possibilidade de, a partir de estruturas pré-

Agostinho Ribeiro
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existentes, ensaiar a criação de novos museus ou, pelo menos, a renovação 
dos seus programas museológicos? E isto será nova museologia tradicional 
adaptada às novas circunstâncias, por operações de cosmética?

O que faz, em rigor, a diferença entre os velhos e novos museus? A 
função? Os métodos? Os objectivos?

A que novas estruturas nos poderemos referir para potenciar a 
existência de novos museus? Estruturas sociais? Políticas? Económicas? 
Culturais? Todas? Nenhumas? Algumas...?

São todas estas questões e interrogações que irão merecer alguns 
comentários, a partir do tema proposto, conscientemente provocador, na 
senda, aliás, dos grandes debates e discussões de princípios a que nos 
fomos habituando ao longo das sessões da cadeira “A Função Social do 
Museu”.

Se do ponto de vista sociológico uma estrutura se define, grosso 
modo, como o conjunto de partes organizadas que mantêm entre si 
relações de interdependência com alguma consistência e durabilidade, 
tal realidade de conjunto nunca poderá ser considerada como algo 
rígido e imutável mas sim como um todo dinâmico em permanente 
transformação.

Nesta perspectiva de base sociológica um museu pode ser considerado 
uma subestrutura em permanente relação e interdependência com as 
restantes subestruturas que, no seu conjunto formam o todo social.

Se o desajuste existe, ou seja, se o museu não mantém nem potencia 
tais relações, a sua própria razão de ser deixa de ser válida ou importante 
para o conjunto. Perdida a noção desta relação a sua utilidade passa a ser 
discutível e a sua função perde eficácia.

Neste contexto, não importa distinguir se estamos perante novas 
ou tradicionais correntes museológicas. Vale para todas na medida em 
que todas se constituem e existem em função do todo social. A diferença 
residirá nas inadaptações de algumas destas subestruturas por razões 
de natureza, a mais das vezes, operacional. A inadaptação técnica e/ou 
humana estará quase sempre na base destes desajustes.

Com efeito, um museu, independentemente do seu programa, 
espaço e colecções, possui em si mesmo todo o potencial e apetência 
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indispensáveis para uma correcta e eficaz inserção no todo social. O 
protagonismo humano, técnico e profissional, é que dará possibilidades 
ou não de inserção nesse mesmo todo.

Isto remete-nos para o grande e grave problema da formação, que 
deve ser activa e permanente para, precisamente o factor humano consiga 
adaptar-se e adequar estratégias ao constante movimento e mutações que 
a sociedade contemporânea traduz.

Assim, para podermos progredir numa reflexão cuidada em torno 
das novas estruturas que caracterizam os tecidos sociais actuais, eles 
próprios em constante movimento, é imprescindível proceder a uma 
caracterização, ainda que muito sumária, da própria sociedade, aos 
diversos níveis  perceptíveis para a maioria das pessoas.

Na sua totalidade, isto é, à escala planetária, põe-se em evidência 
as grandes dicotomias que não só a identificam como também resultam 
mais sensíveis à percepção humana. São os grandes problemas ou, para 
utilizar uma expressão mais corrente na cadeira, as grandes angústias 
com que a humanidade se debate, tantas vezes impotente para resolvê-
las, dadas a amplitude e natureza das mesmas.

Caracterizar a sociedade actual não é tarefa fácil e o rigor de tal 
análise é sempre muito discutível, porque subjectiva na valoração dos 
fenómenos políticos, económicos, sociais e culturais dos seus autores.

A grande questão é a de saber o que marca e define, verdadeira e 
decisivamente a sociedade actual, do ponto de vista universal?

A verdadeira revolução tecnológica que, por exemplo, ao nível das 
telecomunicações, produziu a “aldeia global”?

O extraordinário desenvolvimento científico que permite a 
manipulação e domínio em áreas do saber que vão do infinitamente 
grande ao infinitamente pequeno?

A abundância e o desperdício dos países e continentes ricos em 
oposição à fome e miséria dos cada vez mais pobres?

O fim das ideologias ou a ditadura de uma só, no contexto político 
internacional?

A vitória do consumismo versus capitalismo selvagem num 
permanente sacrifício do equilíbrio social (identidades socio-culturais 

Agostinho Ribeiro
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próprias) e natural (degradação permanente e irresponsável do ambiente)?
Desprezo alarmante pelos mais elementares direitos do ser humano 

e da vida em geral, em certas áreas do globo, em oposição à assunção, 
por vezes ridícula e hipócrita, noutras, em função de meros interesses 
economistas?

Explosão de fundamentalismos religiosos e rácicos?
Choques de cultura ou profundas resistências ao fenómeno cada vez 

mais sentido de aculturação?
E os Museus? Que papel podem e devem desempenhar no meio 

disto tudo, ou seja, como estrutura crítica e interveniente no processo de 
desenvolvimento económico, social e até mesmo político?

Terão os museus obrigações e responsabilidades em áreas que, à 
partida, parecem distantes da sua vocação específica?

No documento final das resoluções adoptadas pela Mesa Redonda 
de Santiago, são precisamente estes fenómenos os que merecem maior 
destaque declarativo. Estamos perante uma situação que vai muito mais 
além do que uma mera tomada de consciência e posição públicas sobre 
assuntos que afligem a comunidade internacional.

Com efeito, esta declaração promove e anuncia um novo tipo de 
museu, que pouco ou nada tem que ver com os museus ditos tradicionais, 
quase exclusivamente vocacionados para a recolha, classificação e 
preservação do património e sua consequente exposição com fins 
educativos e de recreio.

O museu “integral” insere, no âmbito específico das suas actividades, 
preocupações de carácter social e defende a participação alargada da 
comunidade como justificação última da sua própria essência e razão de 
ser.

O museu passa a ser um instrumento de intervenção capaz de 
mobilizar vontades e esforços para a resolução de problemas comuns, 
no seio das comunidades humanas onde se encontra. Os espaços e 
as colecções passam a plano “secundário” e a “pessoa”, singular e/ou 
colectiva, assume o papel primordial no processo museológico.

Tudo funciona e se justifica num quadro de profundas relações e 
trocas sociais, em áreas tão aparentemente diversas que vão da animação 



21

cultural ao desenvolvimento económico, passando pelas funções 
tradicionais que aos museus é suposto cometer.

A declaração de Santiago, no fundo, constata uma realidade 
específica (América Latina) com todas as suas contradições e injustiças 
para, seguidamente, propôr uma actuação museológica que tenha em 
conta estas realidades e as consiga, senão resolver, pelo menos minimizar.

Pela extrapolação, a proposta é válida para todo o lado, salvaguardadas 
que devem estar as respectivas especifidades comunitárias, num processo 
de adequação às realidades concretas de cada zona do globo. O que está 
em causa não é, propriamente, a descoberta da panaceia universal, mas 
tão somente a prestação de um contributo que pode ser, em diversas 
circunstâncias, decisivo para a resolução de problemas de cariz social, 
por mais pequenos e irrelevantes que eles nos possam parecer à primeira 
vista.

Curiosamente, toda a declaração nos remete para uma proposta de 
profundas mudanças, sobretudo ao nível das atitudes dos responsáveis, de 
estruturas museológicas pré-existentes - não é absolutamente necessário 
que, para se conseguir atingir tais objectivos, se criem novas estruturas e 
se construam novos museus, como se esta fosse uma questão vital para 
a sobrevivência das novas correntes museológicas. É possível, embora se 
reconheça difícil, “contruir” novos museus a partir dos museus existentes.

Tudo depende, afian, do labor humano que em torno da estrutura se 
pode, ou não, construir.

Um museu dito tradicional, pode, em qualquer momento, revêr o 
seu programa, reformular os seus espaços, repensar as suas colecções, 
formar e actualizar os seus quadros, integrando novas funções mais 
compatíveis com os desafios da sociedade contemporânea.

Do ponto de vista teórico, nada impede que tal aconteça. Na prática, 
sabemos bem que as resistências são muitas e as possibilidades de 
êxito bastante reduzidas. No entanto, este será um exercício aliciante e 
construtivo para quem quiser e ousar pô-lo em prática.

É importante que as barreiras que separam a «nova» museologia 
da «tradicional», se esbatam e se tente construir um espaço intermédio 
de intervenção que resulte em algo mais que simples actualizações dos 
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esquemas tradicionais, tão gratos à maioria dos museus existentes sem 
chegar ao ponto de negar a herança museal que a identifica e, de certo 
modo, a justifica.

Resta pois considerar que é desejável que os novos museus surjam e 
laborem a partir de novas estruturas. Isso é inquestionável, mais que não 
fosse, por uma questão de eficácia.

Tal não implica, entretanto, as reais possibilidades e pouco 
exploradas apetências dos existentes, capazes de também contribuir para 
uma nova museologia, mais virada para o homem que para o objecto.

Até porque qualquer objecto só tem valor e tem valor precisamente 
porque foi construído pelo homem.
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Novos Museus
Novos Perfis Profissionais

Maria Madalena Cordovil

 
I - Introdução

A recente Declaração de Caracas considera no seu ponto 6 que 
a “profissionalização do pessoal dos museus é uma prioridade que 
esta instituição deve encarar como premissa para contribuir para o 
desenvolvimento integral das populações” (p. 13). A esta recomendação 
subjaz a ideia de que a formação do museólogo deve “torná-lo capaz de 
desempenhar as tarefas interdisciplinares próprias do museu actual, ao 
mesmo tempo que dotá-lo dos elementos indispensáveis para exercer 
uma liderança social, uma gestão eficiente e uma comunicação acertada” 
(id. p. 13).

Ora, este novo perfil profissional dos trabalhadores dos museus 
proposto pelos participantes do Seminário de Caracas, supõe, igualmente, 
a existência de um “novo Museu”.

Antes de definir o perfil do novo museólogo impõe-se, então, 
percorrer a história mais recente da museologia e verificar quando, de 
que maneira e que circunstâncias determinaram que o conceito de Museu 
tivesse sido alterado, bem como os novos conteúdos que tal conceito 
integra hoje.

Para tanto servimo-nos das ideias e do debate suscitados ao longo 
do ano, não apenas nas sessões de “Função Social dos Museus”, mas dos 
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contributos de outras áreas e socorremo-nos de bibliografia suplementar 
àquela que foi fornecida, sobretudo, para verificar como, no caso 
português, as ideias de “novo Museu” e de “novo museólogo” têm sido 
entendidas e aplicadas.

II - O Nascimento da Nova Museologia

Durante mais de um século o Museu permaneceu como uma 
instituição inquestionada. Local de “culto” e repositório do prestígio 
da sociedade dominante, o Museu ía difundindo a sua “colecção” a um 
“público” que se pretendia variado e que nela se revia ou não, mas, ao 
qual eram transmitidos os valores que as peças veiculavam.

A emergência de novos paradigmas sociais, económicos e políticos 
na segunda metade do nosso século vem afectar todas as estruturas e 
instituições. A tais mudanças não escapou a instituição Museu.

De facto, logo no imediato pós-guerra, a acção de Georges-Henri 
Rivière começa a fazer sentir-se, primeiro em França e, depois, um 
pouco por toda a parte. No início dos anos 60 uma equipa liderada por 
Hugues de Varine-Bohan transforma todo um território económica 
e socialmente degradado no Ecomuseu de Cresot com a participação 
da população. (Provavelmente nasceu então o termo e constituiu-se o 
conceito de Ecomuseu).

Experiências semelhantes desenvolveram-se, então, na Europa e no 
continente americano. Aproveitando as especificidades latino-americanas 
e o momento particular que então se vivia no Chile, o ICOM promove em 
1972 a Mesa Redonda de Santiago significativamente dedicada ao tema 
“O desenvolvimento e o papel dos Museus no mundo contemporâneo”.

Logo aí, no tema mesmo da Mesa Redonda, se introduzem duas 
ideias inovadoras no que respeita à museologia, aos seus fins e métodos: 
por um lado, a ideia de que o desenvolvimento dos povos é algo que tem 
a ver também com os museus e, por outro, a ideia de que o Museu não é 
apenas repositório de colecções do passado mas que a sua acção tem que 
ver com a contemporaneidade.
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A declaração final afirma “a necessidade de uma tomada de 
consciência pelos Museus da situação presente e a necessidade para estes 
de desempenhar um papel decisivo num mundo em transformação”, ao 
mesmo tempo que lembra que a abordagem da realidade socio-cultural 
deve ser multidisciplinar e interdisciplinar. Abrem-se, então, as portas à 
existência de um Museu de novo tipo que se adapte e sirva as pequenas 
comunidades locais e regionais.

A esta museologia de cariz popular a declaração chama Museu 
Integral e define-a como vocacionada para “situar o público no seu mundo 
para poder tomar consciência da sua problemática enquanto indivíduo e 
homem-social”.

Do mesmo modo, as experiências estimuladas pela Mesa Redonda 
de Santiago, visavam transformar o Museu num organismo vital para 
a Comunidade e num instrumento eficaz para o seu desenvolvimento 
integral, como vinte anos mais tarde, reconheceram os participantes do 
Seminário de Caracas.

O desenvolvimento de tais experiências museais, um pouco por todo 
o mundo, levou à primeira reunião internacional da Nova Museologia 
que teve lugar no Quebéc em 1984. Pouco tempo depois, realizou-se no 
México uma reunião que juntou alguns dos participantes do Quebéc a 
outros latino-americanos. A declaração final desta assembleia, conhecida 
como Declaratoria de Oaxtepec, é da máxima importância porque 
define claramente o novo tipo de Museu, adaptado aos novos tempos, 
assimilando os conceitos de ecomuseologia e da nova museologia 
e pondo a tónica no desenvolvimento e no equilíbrio ecológico. Aí se 
afirma: “O museu tradicional produz-se num edifício, com uma colecção 
e para um público determinado. Trata-se agora de ultrapassar estes 
princípios substituindo-os por um território, um património integrado e 
uma comunidade participativa.”

Mais se afirmava então, que um tal museu constituía um “Acto 
pedagógico para o ecodesenvolvimento”.

Estamos, de facto, perante uma nova concepção de Museologia e um 
novo tipo de Museus e não se trata já de adaptar ou ampliar as funções do 
museu tradicional.
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A escassez do espaço disponível não permite uma análise cuidada 
dos pressupostos e das conclusões das duas declarações em apreço, mas 
não podemos deixar de sublinhar, pela síntese que representa, o seguinte 
ponto da Declaratoria de Oaxtepec: “É necessário fortalecer e desenhar 
acções que integrem vontades políticas conscientes, a fim de preservar a 
cultura viva, o património material, o desenvolvimento sócio-económico 
e a dignidade humana”.

Curiosamente, mas mais tarde, em 1987, durante o IIIº Atelier 
Internacional da Nova Museologia, reunido em Aragão, René Rivard, 
retomou as mesmas ideias ao afirmar que “A nova museologia tem 
essencialmente por missão favorecer por todos os meios, o desenvolvimento 
da cultura crítica no indivíduo e o seu desenvolvimento em todas as 
camadas da sociedade como melhor remédio para a desculturização, a 
massificação ou a falsa cultura”. E mais adiante: “Dependendo do tipo de 
instituição na qual opera, a nova museologia, utiliza, então, as culturas 
etnológicas e as culturas eruditas para proporcionar o desenvolvimento 
desta cultura crítica que permite adquirir o sentido da qualidade, libertar-
se dos estereótipos e portanto, assegurar ao maior número uma estratégia 
de vida individual e colectiva do mesmo modo que uma identidade mais 
forte”. (Museologie et Cultures, p.p. 3/4. Sublinhados do autor).

Para o desenvolvimento desta consciência cultural e patrimonial 
como meios de desenvolvimento integral, os participantes da Assembleia 
de Oaxtepec recomendavam:

. “Formação de promotores seleccionados no próprio meio.

. Criação de estruturas associativas.

. Criação de uma museografia popular, incluindo inventariação, 
conservação, apresentação, valorativa e difusão.

. Preparação e participação de profissionais para um diálogo consciente 
com a comunidade”.

O que, definido que está o Novo Museu, implica que se encontre 
para ele o perfil do profissional adequado.
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III. O Nascimento do Novo Museólogo

1 - O Desenvolvimento - Novo Desafio dos Museus.

A Mesa redonda de Santiago do Chile sublinhava com ênfase a 
“orientação eminente social do papel da museologia”. Tal directiva foi 
assumida e reforçada em Oaxtepec. Esta declaração vai mesmo mais 
longe ao terminar afirmando ver na “museologia um instrumento para o 
livre desenvolvimento das comunidades”.

Duas décadas decorridas, os participantes reunidos em Caracas 
reafirmam esta função social do museu atribuindo-lhe uma nova 
dimensão que “é a de ser protagonista do seu tempo” e conclamam os 
trabalhadores do museu a “assumir a dinâmica da mudança e a preparar-
se para enfrentar com êxito o desafio”.

Entretanto, em Portugal, inúmeros textos, sobretudo da última 
década, dão igualmente conta desta preocupação. É que, também entre 
nós, o desenvolvimento passou a estar no centro das preocupações dos 
museus. Pode bem dizer-se que o desenvolvimento é agora o novo desafio.

Em praticamente todos os Encontros celebrados desde 1985 até 
aos nossos dias (Jornadas Sobre a Função Social do Museu: Encontros 
Nacionais sobre Museologia e Autarquia) encontramos temáticas, 
comunicações, conclusões e recomendações que versam o problema do 
desenvolvimento das comunidades. Tal reflexão teórica, que não cabe 
aqui analisar exaustivamente, chegou a definir os contornos do modelo 
de desenvolvimento que se requer - desenvolvimento integrado por 
oposição ao simples crescimento económico - e a posicionar perante 
esse desafio os vários intervenientes: população, museólogos, poder 
autárquico, poder político central. Bem como, a redefinir os elementos 
constituintes do Museu.

Maria Madalena Cordovil
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2 - O Papel do Museólogo no Museu Tradicional

Em comunicação apresentada às Ias Jornadas Sobre a Função 
Social do Museu, Rui Parreira dá conta dos equívocos que envolvem a 
designação de Museólogo. De facto, no museu tradicional, o Museólogo 
era identificável ao Conservador. Ora, nesse tipo de instituições, o 
conservador tem a seu cargo a preservação da colecção, o seu equilíbrio 
físico e químico, uma vez que os objectos estão deslocados do seu 
contexto ambiental e histórico e a sua apresentação a um público, que se 
pretende vasto.

Isto equivale a dizer que o conservador é um especialista, com 
formação académica adequada, na administração, na conservação e no 
restauro de peças. Raramente se ocupa da investigação aprofundada 
do património que tem à sua guarda e por vezes, realiza actividades de 
extensão cultural.

Como já atrás demos conta, o novo conceito de Museu, definido a 
partir da Mesa Redonda de Santiago, deitou abaixo as barreiras, entre 
o objecto e os seus utentes ao substituir o conceito de público pelo de 
população e comunidade; deixou de sacralizar o objecto ao mantê-lo no 
seu enquadramento histórico e ambiental, falando-se agora de património 
integrado, humanamente valorizado; e aboliu mesmo o conceito e a 
necessidade do edifício, substituindo-o por todo o território em que a 
comunidade exerce a sua actividade e influência. Desde logo, a função 
do conservador deixa de ter, neste tipo de Museu, o enquadramento 
anterior. Não só as tarefas são diversas, como há que contar, aqui, com 
a intervenção de outros agentes - a comunidade, e ainda, o destino e o 
usufruto do património assumem um carácter distinto daquele que têm 
no Museu tradicional.
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3 - O Novo Museólogo

Ao novo Museu incumbem então diferentes funções, muito para 
além da tradicional conservação de uma colecção. O IV Atelier da 
Nova Museologia define como objectivos comuns do Museu a favor das 
populações:

* favorecer a tomada de consciência, contribuir para o despertar 
da dimensão política, cultural e social com vista à reapropriação do 
território, do património para um autodesenvolvimento individual e 
colectivo;

* estimular a criatividade em função de uma qualidade de vida, da 
felicidade e do prazer;

* favorecer as trocas culturais reconhecendo o saber das populações. 
(Cadernos de Minom, nº1, p. 13).

Por outro lado, é claro que esta acção se faz com as populações 
e para elas, pondo sempre a tónica na liberdade e na criatividade das 
próprias comunidades. Tais intenções ressaltam nas conclusões do 
grupo III das citadas Ias Jornadas, quando se afirma que “a museologia 
(... instrumentos...) a par de outros, de desenvolvimento integral das 
populações e com as populações”. (p. 33).

E mais adiante: “nesse sentido, o que há de novo nas práticas da 
Nova Museologia é a demonstração da capacidade (e a prática disso) 
de as populações se auto-organizarem para gerir o seu tempo e o seu 
futuro”. Ou ainda “a acção da N. M. supõe a acção criadora da população 
no seu próprio desenvolvimento, ainda que haja a consciência de que essa 
participação se manifesta de modo vário, respeitando a diversidade de 
interesses, o grau de desenvolvimento e as necessidades em número de 
participantes em cada projecto (...)”.

E a finalizar: “o novo Museu é um agente de desenvolvimento através 
de um trabalho criador e de sentido libertador feito pela população (em 
que se integra a equipa museal), para a população (...)”, (p.34).

O mesmo documento dá um assinalável contributo para a definição, 
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o enquadramento e o papel do museólogo ao afirmar que se reconhece 
“o carácter mais vasto da acção do museu e do museólogo que não pode 
confinar-se à acção cultural (que no entanto é essencial) e ao espaço 
local, mas reveste muitas vezes o carácter de intervenções nos domínios 
do social, do económico e até, do político (...)”. Adiante e nas mesmas 
conclusões, afirma-se: “Na perspectiva do desenvolvimento integral da 
população a primeira obrigação do Museu e da equipa museal é detectar 
as carências do meio e responder-lhes de modo correcto e eficaz (...) na 
detectação e resposta a esses problemas têm papel fundamental os técnicos 
(museólogos, investigadores, animadores, agentes de desenvolvimento...) 
cuja acção se desenrola em ligação com os restantes elementos que 
integram o projecto e tem de ser sempre orientado para a resolução dos 
interesses da população. Nesse sentido o Museu é um centro de formação 
de criadores”.

Do que acima fica transcrito ressalta que o museólogo do novo 
Museu é um profissional de tipo novo, que, além do domínio das áreas 
tradicionais da museologia (que me parece não deverem ser esquecidas), 
tem de ser capaz de detectar e gerir os problemas com que se defronta a 
comunidade, de responder a solicitações variadas que vão das questões 
culturais às socio-económicas e políticas.

Tem de ser capaz de integrar uma equipa que tome as decisões aos 
vários níveis, empreender, incentivar ou coordenar os vários trabalhos de 
investigação que decorram na área do Museu e finalmente, gerir o Museu.

Tal perfil implica um museólogo capaz de se integrar na população 
e se manter com ela um diálogo permanente. Um profissional deste 
tipo tem naturalmente de ser polivalente e de possuir uma formação 
transdisciplinar.

O que põe, finalmente, o problema da formação de museólogos para 
criar museus.
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4 - Comunicação e Linguagem

Sejam quais forem os problemas concretos com que se defronta 
cada projecto museal, os museólogos sabem que “a função museológica 
é, fundamentalmente, um processo de comunicação que explica e orienta 
as actividades do museu (...)”. (Declaração de Caracas, p.6). A linguagem 
específica do museu deve merecer ao museólogo e a toda a equipa um 
cuidado especial.

De facto, as linguagens utilizadas devem ser variadas e facilmente 
descodificáveis por todos os públicos de modo a que a comunicação 
seja eficaz e tenha utilidade. Além de que a comunicação no museu 
deve ser sempre entendida como um processo multidireccional e 
interactivo capaz de manter “um diálogo permanente que contribua para 
o desenvolvimento e o enriquecimento mútuos e evite a possibilidade de 
manipulação ou imposição de valores e sistemas de qualquer tipo”. (id. 
p.7). Semelhante ideia já tinha de resto, sido afirmada nas Conclusões das 
Ias Jornadas Sobre a Função Social do Museu.

Os principais textos teóricos da Nova Museologia, nomeadamente 
a Declaração de Caracas, insistem ainda em que o museu dirija o seu 
discurso para o presente, mostrando que os objectos têm significado na 
cultura e na sociedade contemporânea e são por elas iluminados, e não 
apenas como meros testemunhos da produçaõ cultural do passado, para 
concluir que, “nesse sentido o processo importa mais do que o produto” 
(id. p.8)

Quanto às tecnologias ou informação, que estão omnipresentes no 
mundo actual, a Declaração de Caracas aponta para que se aproveitem 
os seus benefícios e ensinamentos, utilizando-os de modo crítico, ao 
mesmo tempo que se aproveita a sua utilização para desmistificar o uso 
de tecnologias sofisticadas sempre que seja em proveito do homem na 
sua integridade.

Eis, pois uma nova vertente do perfil do novo museólogo.

Maria Madalena Cordovil
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IV - A Formação dos Novos Museólogos

Definidos que estão o novo museu e o perfil do novo museólogo, não 
queremos terminar sem abordar uma questão que nos parece essencial: 
a formação dos novos profissionais à qual as instituições tradicionais não 
poderiam ter dado resposta.

Já as Declarações de Santiago e de Oaxtepec insistiam em dois ítems 
fundamentais no que respeita ao pessoal dos museus: por um lado, uma 
participação acrescida da população que gradualmente deverá dominar 
as técnicas e o saber museológico e por outro, a formação de novos 
profissionais, sensíveis à problemática acima enunciada, capazes de se 
integrar nas comunidades, partilhar com elas as responsabilidades e a 
gestão de projectos museais e dotados de um saber pluridisciplinar.

Coloca-se então, claramente o problema da formação profissional 
do novo museólogo.

Não deixa de ser sintomático que logo nas Ias Jornadas do Minom 
um dos temas em debate tenha sido “A profissão do museólogo no quadro 
de uma nova Museologia”.

Nas conclusões desse grupo de trabalho, de que este texto é 
largamente tributário, assinala-se no ponto 7:

“Perante a impossibilidade de as instituições actuais darem 
resposta cabal à formação dos profissionais de museus de acordo com as 
necessidades actualmente sentidas, justifica-se uma formação alternativa.

Recomenda-se que saia destas Jornadas uma Comissão encarregada 
de constituir um Centro de estudos para uma Nova Museologia que 
tenha nos seus objectivos a formação de novos profissionais, a criação de 
ateliers práticos locais e a formação permanente e que se assuma como 
interlocutor válido junto das Universidades e Institutos que  promovem 
ou possam vir a promover a formação profissional.”

Cremos que terá sido aí dado um primeiro passo para a resolução 
deste problema.
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V - Conclusão

No respeito dos princípios acima enunciados que contemplam o 
enquadramento do novo museu e o perfil do novo museólogo, poderá 
o Museu ser então, o espaço privilegiado para que toda a comunidade 
se possa expressar, onde possa rever-se no seu passado comum e em 
conjunto, tomar em mãos o seu futuro.

É que, como afirmou Mário Moutinho em comunicação às IIas 
Jornadas Sobre a Função Social do Museu, «A relação entre o Museu e o 
seu público ou utilizador tem vindo a ser modificada no sentido de maior 
implicação deste no trabalho museológico, orientado cada vez mais para 
a satisfação das suas necessidades individuais e colectivas. Esta relação, 
passa pelo acesso à propriedade sobre o meio e consequentemente sobre 
o museu, flexibilidade do museu para funcionar como um utensílio de 
intervenção social, pela valorização das competências, por estruturas de 
gestão não hierarquizadas e participadas.» («Museologia e Economia», in 
Textos de Museologia, p.66, Cadernos do Minom, nº1.)..

O que em última análise, implica com a capacidade e o trabalho de 
dinamização que o museólogo for capaz de transmitir à comunidade em 
que se desenvolva o seu trabalho.

Maria Madalena Cordovil
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O Primado do Discurso 
Sobre o Efeito Decorativo

Luís Menezes

Trata-se nesta abordagem de pôr à discussão os modos de 
exposição nos museus, apresentando em maquete o exemplo de vitrinas, 
um suporte cuja forma substantiva exprime o uso do vidro-matéria prima 
de construção de algo que se pretende constituir como uma barreira entre 
o objecto exposto e o meio ambiente.

De imediato, diga-se que uma exposição não se improvisa. Ela 
funda-se sobre imperativos científicos, que determinam um programa e 
um projecto. Todavia, programa e projecto não devem corresponder só 
às necessidades de exploração científica das colecções de um museu, mas 
também pela sua pertinência, devem saber destacar os valores inerentes 
à comunidade em que se inserem, como situar-se no âmbito das suas 
necessidades.

Um programa, é assim um acto científico, na medida em que 
constitui a armadura ideológica da exposição, e o projecto nesta acepção, 
o acto de conceber as estruturas de exposição, selecção e apresentação, a 
propósito de dados científicos e sua interpretação.

Assim, a estrutura da exposição, através dos diferentes espaços 
estabelecidos pelo projecto, deve ser proporcional à importância do 
discurso museológico pré-definido. A sua elaboração prevê a escolha dos 
objectos e disposição, segundo os imperativos do discurso programático.

Partindo do princípio que a museologia vive entre a tensão do 
desejo de mostrar e de dizer, como diria Henri Georges Rivière - o colocar 

Luís Menezes



Cadernos de Sociomuseologia Volume I36

em valor e o colocar em situação - um projecto museológico tem de 
encontrar os meios e processos de exposição, e este suporte materializado 
é inerente,explícita ou implicitamente, a uma concepção museológica.

No sentido de colocar em situação, entende-se a concepção 
de itinerários, em função de uma estrutura racional resultante da 
investigação prévia do que se pretende expôr, que define como preservar 
e musealizar. Utilizar a relação e comparação entre objectos, colocá-
los no seio de conjuntos significantes, de forma a que seja acessível e 
simplificada a percepção da mensagem, são items que derivam em última 
instância, da predominância do programa sobre o modo de emprego no 
espaço das colecções. Colocar em situação é, em síntese, estabelecer os 
percursos adequados à transmissão de uma imagem concreta do discurso 
museológico.

Colocar em valor, é por seu turno, projectar para uma 
exposição, ao nível da sua arquitectura e composição interna, os meios 
de apresentação para uma melhor apreensão possível dos objectos e 
documentos. É dar resposta a esta função primeira, sem perturbações 
por parte dos equipamentos, e dando resposta às permissas do programa 
de exposição.

Mediante este entendimento, não oferece discussão a necessidade 
técnica de um suporte expositivo, enquanto preocupação da museologia 
tradicional ou da nova museologia, mas sim a forma de utilização ou o 
trabalho museográfico que lhe é subjacente.

Questões de protecção ou segurança, resguardo de agentes fisícos 
ou químicos, a subtileza de dignificação ou valorização de uma peça em 
exposição, não estão aqui em discussão, mas a forma como se apresenta 
este trabalho e as suas implicações sobre o discurso museológico, relação 
que não é tão secundária como uma primeira leitura possa sugerir.

Para elucidação da questão levantada, vejamos em primeiro lugar, 
e de forma breve, a evolução operada desde que surgiram os museus, 
salientando as implicações entre a museografia e o discurso museológico.

A forma de apresentação dos objectos desde o nascimento 
dos gabinetes de curiosidades ou dos quartos maravilha no séc. XV, 
resultante da eclosão do espírito de colecção, e evocando a imagem de 
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uma filosofia humanista ou o microcosmos dos conhecimentos humanos, 
projecta-se como exposição permanente e de tudo. Uns mais artísticos, 
outros mais naturalistas e etnográficos, revelam sobre a sua aparência de 
bric-à-brac a necessidade pré-enciclopédica de comparar e explicar, por 
parte dos seus realizadores particulares.

Depois, só a partir de 1750, com a sequência de diversos 
acontecimentos históricos de impacte universal, os museus reflectem 
uma alteração importante.

Com o apogeu do tempo das “luzes”, as implicações políticas 
e culturais da Revolução Francesa, a revolução industrial e a sua 
propagação gradual na Europa e América do Norte, a intensificação das 
empresas coloniais por parte dos poderes europeus, o movimento das 
nacionalidades e o acesso à independência dos países da América anglo-
saxónica e latina, e a emergência da burguesia como classe dominante, 
se encontra uma alteração significativa na instituição museal, reforçando 
a sua missão de educação e protecção do património, ao mesmo tempo 
que se generaliza na Europa a estatização do processo de musealização.

Dá-se uma impulsão irreversível no mundo internacional dos 
museus nesta época, em que os povos tomam a consciência da sua 
identidade, - museus de arte e arqueologia, artes e ofícios, história natural, 
de pintura, artes decorativas, etnologia, etc. -, a par da inauguração da 
primeira exposição internacional em 1851, em Londres, espaço por 
execelência simbólico da nova era, com o fim de promover a indústria.

Já a partir do séc. XVIII, a este novo movimento se liga 
uma preocupação de classificação dos objectos e selecção do que se 
apresenta ao público, reproduzindo em síntese uma evolução da própria 
museografia, sem contudo se abandonar o espírito de colecção. Com a 
classificação, vem a necessidade de uma outra forma de apresentação, 
cujo testemunho é o surgimento das vitrinas nos museus, por inspiração 
nas montras, onde se arrumam as unidades seleccionadas segundo um 
princípio de uma nova racionalidade cientifíco-disciplinar, ainda que se 
assista a uma exposição exaustiva.

Todavia, já esta evolução operada a partir do séc. XVIII, 
simboliza a passagem de uma museologia da observação para uma 
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museologia do discurso. No caso dos museus de arte ou das ciências e 
técnicas, nascidos após a revolução industrial, as exposições revertem-se 
na pretensão de serem o espelho do progresso, como ideologia triunfante, 
como para finais do mesmo século, e vulgarmente no século seguinte, 
com o desenvolvimento dos museus de etnologia, as exposições de armas 
e artefactos de tribos colonizadas, constituem o veículo ou o meio de 
expressão ideológica do Poder, num contexto de disputas coloniais e a 
discussão sobre os direitos históricos das potências ocidentais sobre os 
territórios conquistados.

Neste âmbito, o objecto transforma-se num emblema, quando a 
forma de apresentação retira o objecto da sua força evocativa, para repôr 
como suporte de um discurso de valores ideológicos.

Não obstante, no séc. XIX se evidencie ainda o príncipio 
exaustivo de apresentação, marca o nascimento do museu racional, 
cuja etapa inaugural constitui a criação de espaços específicos para 
colecções, acompanhando a diferenciação das diversas disciplinas que 
vão enriquecer a museologia.

Ainda no séc. XIX, dá-se início a outras práticas museológicas, 
como o dos museus de etnologia e ciências naturais, com as restituições ou 
reconstruções de ambientes numa tentativa de aproximação à realidade. 
Sucedem-se os casos dos parques zoológicos, por iniciativa americana, 
das falsas vilas na Suécia - museus de pleno ar -, as exposições universais 
onde a vida rural e colonial encontram a sua verdadeira vitrine, como 
a ilusão procurada pela museografia, a exposição como uma “mise en 
scène”.

Já entrado o século XX, e ainda antes da I Guerra Mundial, a 
museografia tende cada vez mais a desprender-se do objecto, e a colecção 
propriamente dita a distanciar-se. Acompanhando o passo dado pela 
museografia através do primado do discurso, a abstração leva até ao 
surgimento das maquetes e modelos mecânicos nos museus, e à própria 
interactividade - quando a lei científica se entende como o objecto do 
trabalho museográfico - em que é já o público por si mesmo a tornar-
se o objecto de experiências, de apresentação e exposição. Refira-se o 
exemplo pioneiro de interactividade do museu de modelos mecânicos 
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de Munique, inaugurado em 1905, como posteriormente a inauguração 
do Planetarium de Paris em 1913, o grande instrumento de explicação 
do cosmos.

Ao mesmo tempo que surgem neste período os primeiros museus 
pedagógicos e da ciência, constata-se a orientação ecológica dos museus 
de história natural.

Como afirmava Georges Henri Rivière, é este o ponto em que o 
discurso museológico se interioriza, “...o que conta é a experiência vivida 
por cada um no museu”.

No período subsequente, entre as duas guerras, reflectindo 
a instituição museal o confronto ideológico de dois mundos, após a 
Revolução de 1917, verifica-se uma cada vez maior especialização dos 
museus, como o reforço da tendência ecológica dos museus de história 
natural, em simultâneo nos países fascistas à exaltação da pátria de 
forma teatral, como no Museu do Império em Roma, dos anos 30, cuja 
apresentação de árvores geneológicas servem para justificar o racismo.

Não obstante, na primeira metade do séc. XX, um novo modelo 
de apresentação faz apelo a três princípios: a selecção, a informação e, 
pela estética, a sobriedade. Três aspectos relacionados com o trabalho 
museográfico, que pretende facilitar a concentração sobre o objecto ou 
documento, traduzido pela criação de uma ambiência neutra, que por 
seu turno é geralmente preconizada pela cor cinzenta, vitrines pouco 
visíveis e etiquetas discretas.

Após a II Guerra, enquanto os serviços educativos e culturais 
dos museus ganham cada vez mais recursos e maior eficácia, e a noção 
de museu-laboratório posto em prática pelos museus de história natural 
estão em franco desenvolvimento, como a expressão museológica da 
geologia e da biologia, e os museus de arte contemporânea passam a 
acolher a fotografia, e meios audio visuais, os museus de arte em geral 
não sofrem alterações significativas na sua forma de apresentação.

Actualmente a tendência da museologia é para a animação e para 
a interdisciplinariedade, cujo exemplo paradigmático desta é o ecomuseu 
nascido nos anos 70, mas não deixa contudo de se lhe colocar o desafio 
perante a evolução dos meios de animação e difusão cultural, e uma cada 

Luís Menezes



Cadernos de Sociomuseologia Volume I40

vez maior massificação e comercialização cultural.
Dentro desta problemática, e ao apresentarmos estes exemplos 

de suportes expositivos, não pretendemos realçar, senão caricaturar, 
um caso pontual ilustrativo da relação existente entre a museologia e a 
museografia, perspectivando aqui o texto como ao longo da história dos 
museus se foram encontrando outras formas e meios de apresentação ou 
exposição.

O paradoxo que se pretende evidenciar aqui, é o da primazia da 
estética num processo museográfico, ou na forma de estruturação de um 
espaço museológico, convertendo o suporte expositivo num elemento 
ilustrativo de si próprio, como um fim em si mesmo.

Esta justaposição, ferindo a coerência material e formal de uma 
apresentação, entende-se como inversa à consciência de que a qualidade 
de uma exposição depende em primeiro lugar de tratamento do tema, e 
não do detalhe dos seus acessórios. O mesmo será dizer, de forma banal, 
que a consideração de um bom livro não depende da sua capa ou papel 
de impressão, mas do seu conteúdo.

Os meios de apresentação numa exposição devem ser 
judiciosamente seleccionados em função da sua eficácia, e não por 
razões decorativas, ou motivos de divertimento, uma vez que toda a 
forma de exposição induz sentimentos e valores que transformam o 
objecto em análise. Por outras palavras, não devem expôr-se entre o 
objecto e o público como elementos decorativos, embora a museografia 
deva estar consciente dos modernos processos tecnológicos disponíveis 
para uma mais eficiente e eficaz divulgação e informação cultural, deve 
estar ao mesmo tempo consciente de que isso pode reverter-se numa 
nova obsessão pelo espectáculo, em detrimento da perda dos princípios 
de seriedade cultural e científica da museologia, ou da identidade do 
discurso museológico.

Conclui-se, que um projecto de exposição deve determinar a 
organização do espaço, definindo as distâncias espaciais ou museográficas 
que correspondem à hierarquia das ideias do discurso apresentado. Aos 
experts na matéria, cabe por fim conceber um projecto que responda 
com eficácia a uma pontuação do espaço, adequado à organização 
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ideológica da problemática a transmitir, sem exibir os meios operativos, 
ou procurando o seu “anonimato” e neutralização perante o objecto 
focalizado na exposição.

Luís Menezes





43

Conservador e Museólogo: 
abordagem de conceitos   

José Manuel Brandão

A proliferação de Museus regionais e locais bem como de parques, 
reservas e áreas protegidas a que se tem vindo a assistir um pouco por 
toda a parte, é sintoma do despertar de um novo interesse pelas questões 
da preservação e salvaguarda do património natural e cultural.

Este movimento, mais nítido nas duas últimas décadas, é também 
corolário da revalorização do papel que os Museus têm vindo a 
desempenhar na sociedade, fruto sobretudo, da tomada de consciência 
do valor intrínseco que as exposições têm, tanto para o desenvolvimento 
de capacidades e aptidões dos indivíduos, como para a sua própria 
integração social.

O nosso país não tem sido estranho a esta movimentação, que, pode 
dizer-se, despoletou subitamente com o novo clima social criado pelo 25 
de Abril e tem vindo a amadurecer ao longo dos anos, ultimamente de 
uma forma mais pensada.

Assim se justifica que encontremos já um quadro legal bem 
definido, em que a par de regulamentos, definição de carreiras e outras 
recomendações específicas, se definem os Museus como “...instituições 
permanentes ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, sem fins 
lucrativos e abertos ao público, que fazem investigação sobre os testemunhos 
materiais do Homem e do seu ambiente, ao mesmo tempo que os adquirem, 
conservam e expoem para fins de estudo, educação e recreio” (Dec-Lei 
45/80 de 20 de Março).

José Manuel Brandão
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Para a prossecução dos objectivos a que se propõem os Museus, a 
legislação define um quadro de pessoal técnico e de apoio, no qual os 
conservadores são assumidos como os principais intervenientes na 
elaboração das políticas de actuação das respectivas instituições.

Velhas e Novas Práticas

A tomada de consciência da força que as mensagens “passadas” 
pelos Museus têm, como contributos para o desenvolvimento integral 
dos cidadãos, permitiu reequacionar o seu posicionamento social 
destas organizações, concluindo-se que na sociedade actual as funções 
que os Museus devem desempenhar já não são consentâneas com as 
exposições-repositórios de curiosidades tradicionalmente produzidas e 
mantidas, nem mesmo os espaços que tradicionalmente lhes têm sido 
atribuidos, isto é os edifícios (independentemente da sua funcionalidade 
e equipamento).

É nesta perspectiva que muitos Museus têm vindo a defender, 
ao entenderem que a função museológica é fundamentalmente um 
processo de comunicação que serve para estabelecer uma interacção 
da comunidade com os processos e os produtos culturais. Assim, 
fazendo apelo a novas museografias, recorrendo às novas tecnologias de 
comunicação e revalorizando o significado dos materiais exibidos têm 
vindo a renovar completamente as suas exposições, e o modo como estas 
são concebidas e montadas, criando de si próprios uma nova imagem.

Quando nos propomos analisar o conjunto de Museus que 
conhecemos, deparamos sem grande dificuldade com a existência lado 
a lado com dois grandes tipos de Museus, que perseguindo diferentes 
objectivos e atingindo diferentes públicos, podemos, em certa medida, 
assimilar as duas diferentes facetas ou correntes da Museologia: por um 
lado a visão clássica da função museal, na linha da qual são produzidas 
e mantidas exposições “científicas” sobre as mais variadas matérias; por 
outro uma “nova Museologia”, prática emergente da verificação de que 
os Museus contém os elementos que possibilitam a consciêncialização das 
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comunidades em que se inserem e que os Museus devem estar ao serviços 
da sociedade (Declaração de Santiago, 1972).

Pautando-se pelas linhas tradicionais, vamos encontrar os grandes 
Museus tutelados pelos Governos ou ligados a grandes instituições 
culturais: seguindo a outra linha de trabalho, vamos encontrar alguns 
Museus de âmbito local, muitos deles de menores dimensões, que embora 
não dispondo do “mediatismo” dos anteriores estabelecem fortes laços 
com a população e “passam” mensagens com muito maior facilidade.

Em contraste temos pois, Museus centrados no engrandecimento 
das suas colecções, canalizando para elas os recursos necessários à sua 
preservação, conservação e exibição, e os Museus de comunidade, em que 
a acção se desenvolve não sobre os objectos mas sobre as pessoas que os 
criaram e os utilizam; noutra perspectiva poderia dizer-se que o contraste 
se nota também pelas exposições surgem não para “dar ar às peças” ou 
para mostrar o que valem os seus conservadores, mas pela produção de 
exposições que resultam duma necessidade sentida e participada pela 
comunidade, que nelas se revê”.

Em ambos os casos há necessariamente uma diferença abismal 
entre o conteúdo das mensagens e da sua formalização, havendo 
apenas em comum, o rigor que as duas respeitam. No primeiro caso 
temos uma linguagem hermética, codificada, atigindo apenas públicos 
determinados; no segundo, as mensagens são simples e abrangentes, de 
forma que qualquer pessoa as possa apreender e interiorizar.

Este contraste é ainda mais nítido no caso específico dos recentes 
ecomuseus, onde em vez de um espaço limitado se tem toda uma região e 
em vez de uma colecção se tem toda uma comunidade com o património 
que a caracteriza.

José Manuel Brandão
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Conservadores ou Museólogos ?

A assunção de que os Museus, devem constituir-se em instrumentos 
eficazes para o fortalecimento da identidade cultural das populações e 
fomentar a consciencialização destas para os problemas da preservação 
do meio ambiente, filosofia subjacente aos conceitos de ecomuseu e/
ou museu de comunidade, fizeram emergir a necessidade de novos 
profissionais, cujo perfil se distancia do perfil do conservador que 
conhecemos.

Estes novos agentes de acção museológica, têm sobretudo por função 
conciliar novas formas de gestão dos recursos à sua disposição com uma 
profunda democratização da sua utilização, de modo a que possa ser 
revalorizada a vivência das comunidades às quais estão intimamente 
ligados.

Claro que esta perspectiva, marca uma situação de tensão ou mesmo 
rotura entre dois tipos de profissionais da museologia: os conservadores 
tradicionais e os “novos” museólogos.

Investigador, animador, cenógrafo, são apenas alguns dos atributos 
que à primeira vista nos parecem fundamentais no perfil deste “novo” 
profissional, a quem se exige ainda a visão de que o Homem, a Natureza 
e a Cultura formam um conjunto harmónico e indivisível (Declaração 
de Caracas, 1992). Entre as suas principais preocupações deverá estar 
portanto a problemática do Homem enquanto que ser eminentemente 
social.privilegiada

Ao museólogo cabe a tarefa priveligiada de promover amplas e 
profundas investigações sobre a comunidade em que está inserido o 
Museu, procurando nela a fonte de conhecimentos para a compreensão do 
seu processo cultural e social e envolvendo-a nos processos e actividades 
museísticas desde a investigação e colheita até à sua preservação e 
exposição.

Como cenógrafo, cabe-lhe a missão espinhosa de conceber e 
aproveitar os espaços e recursos à sua disposição, para provocar o 
total envolvimento e identificação dos utilizadores do Museu com 
as exposições concebidas, sabendo que a ambiência é um dos mais 
importantes passos para captar a atenção e assim conseguir “fazer passar” 
mensagens. Entenda-se esta ideia de uma forma suficientemente elástica 
para que nela tanto possam caber as exposições realizadas em espaços 
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tradicionais como a exposição dos objectos e actividades na sua própria 
ambiência comunitária, isto é o local e o “clima social” inerente a cada 
um dos objectos museológicos.

Em oposição a este perfil profissional, temos o conservador “clássico”, 
a quem tem competido além de tarefas mais específicas ligadas à sua 
área de especialidade (nomeadamente a investigação, a conservação e o 
restauro das peças que constituem o acervo das respectivas instituições), a 
responsabilidade da aquisição e gestão das colecçõe, além do planeamento 
das actividades e a liderança de grupos em visitas guiadas.

Em muitos casos, têm sido os conservadores a assegurar a gestão 
da instituição a que se encontram vinculados, desempenhando em 
simultâneo com a sua missão principal, um papel de programador, 
educador, gestor etc., enfim tarefas para as quais nem sempre estão 
muito vocacionados ou possuem o perfil adequado, e que decorrem em 
detrimento das acções mais estritamente ligadas à sua esfera de actividade.

Compatibilidade ou Incompatibilidade ?

Mesmo no quadro de acção da “Nova Museologia”, ou melhor 
no quadro de uma “Museologia comunitária”, o conservador pode ter 
um importante papel a desempenhar, mas numa esfera de acção mais 
específica e técnica, cabendo-lhe a delicada tarefa de conservação de 
peças cujo valor é com frequência elevadíssimo.

Como especialista, cabe-lhe ainda aprofundar a investigação no 
sentido de poder fornecer tanto aos Museólogos como aos utentes dos 
Museus, a informação necessária à compreensão das peças e ao seu 
enquadramento temporal e espacial, dando deste modo aos materiais 
estudados a sua dimensão cultural, histórica e humana. O conservador 
está também, à partida, bem posicionado para participar na definição da 
política de aquisições do Museu.

José Manuel Brandão
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Formação Profissional

A profissionalização dos trabalhores dos Museus é uma tarefa 
fundamental e prioritária, para que estas instituições possam 
efectivamente contribuir para o desenvolvimento das comunidades.

De entre os vários intervientes, sem dúvida que os Museólogos e 
os conservadores são os protagonistas principais, devendo-se assim uma 
particular atenção e termos de formação e valorização profissional.

A formação ministrada a estes agentes, deve poder capacitá-los 
para desenvolver as tarefas interdisciplinares inerentes às exigências dos 
Museus actuais, isto é dotá-los dos instrumentos indispensáveis para 
exercer uma liderança social, uma gestão de recursos eficiente, uma 
comunicação eficiente e um fornecimento adequado de respostas às 
necessidades das comunidades.
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Conservador e Museólogo: 
abordagem de conceitos   

Ana Maria Lousada

Museólogo/Conservador: realidades idênticas com nomes diferentes? 
profissões com funções diferenciadas mas que indiscriminadamente se 
confunde a terminologia? conservador actualizado será um museólogo?

Tentar clarificar estas questões, ou pelo menos contribuir para uma 
equação da sua problemática é o propósito da nossa exposição.

A ambiguidade dos termos Museólogo/Conservador decorre no 
desenrolar de uma nova concepcão museológica. Na década de 60/70 
estruturam-se os princípios de uma Nova Museologia por oposição a uma 
Museologia tradicional existente. É repensado o papel e a funcão social 
e política do Museu. Este deixa de ser olhado como um “belo armazém” 
estático, centrado exclusivamente nos objectos e virado para um tempo 
passado - mais ou menos glorioso - mas passivo, em detrimento dum 
tempo presente e até futuro.

O Museu é agora encarado como um espaço activo, com capacidade 
de intervenção no mundo em mudança que está inserido. Não perdendo, 
porém, as tradicionais funções de reunir, conservar e divulgar as colecções 
com o intuito enriquecimento de estudos e conhecimentos mas também 
de deleite e prazer.

A nova Museologia ultrapassa esses princípio, equacionando um 
espaço museólogico que deverá problematizar, questionar e intervir 
criticamente na complexa estrutura socio-cultural. Mas como? A grande 
chave desta Error! Reference source not found. está na comunidade. A 
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acção da nova museologia vira-se para o meio físico e humano envolvente. 
A comunidade é um agente activo que trabalha em conformidade com 
o Museu. Este reflecte o sentir, o evoluir e até o transformar da sua 
população envolvente. Esta relação homem-meio acaba definitivamente 
com o monólogo museográfico possibilitando, pelo contrário, um diálogo 
crítico e profundo do património envolvido, no fundo das memórias 
colectivas. Neste sentido este novo Museu, denominado também como 
Error! Reference source not found. só consegue sobreviver recorrendo 
à prática da interdisciplinaridade, sobretudo das ciências humanas, e 
aqui entra a questão central desta exposição - Que técnico de Museologia 
vai entrar na formação do Error! Reference source not found.? O 
Conservador, dirigente dos velhos postulados da museologia tradicional?

Se limitarmos o papel do Conservador ao técnico que tem por 
funções inventariar, conservar e expor as colecções está obviamente 
desajustado do novo Museu. Tal como se deu uma transformação 
ao nível dos objectivos da Museologia, têm também que operar-se 
transformações ao nível das mentalidades e formação dos técnicos dos 
Museus. Os conservadores - personagens centrais de uma museologia 
tradicional - ou mantêm-se unicamente como técnicas de conservação 
ou urge a necessidade de uma reciclagem e adaptação aos novos rumos 
da Museologia.

Uma Museologia de tipo novo pressupõe técnicos com outra 
formação e com outro tipo de requesitos. E aqui surge: o Muséologo 
-técnico da nova museologia que ultrapassa e subverte as típicas funções 
do técnico Conservador.

Vejamos; uma vez que a Museologia de tipo novo pressupõe um 
campo de actividade interdisciplinar constituindo um palco de acção 
transdisciplinar é necessário clarificar o perfil profissional do Museólogo:

Museólogo-Comunicador.

Somos de opinião, que um dos campos privilegiados do Museólogo 
é a intervenção socio-cultural. A linguagem escolhida como o processo 
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de comunicação com a comunidade deve aprofundar a consciência crítica 
do indivíduo, criar espaços de reflexão dos tempos contemporâneos; 
aprofundar diálogos e conhecimentos quer do ponto de vista emocional 
quer do afectivo. Para atingir tais resultados a nova metodologia do 
Museólogo deve ter, portanto, como grande postulado uma investigação 
participativa (em que entra a comunidade e os técnicos do Museu) 
que permita responder às novas necessidades sociais do novo tipo de 
Museologia ditadas pela comunidade envolvente. 

Muséologo-Gestor 

Gestor social no sentido que tem de trabalhar como todo um sector 
de recursos humanos (inserido-se aqui a comunidade envolvente, mas 
também todos os trabalhadores dos Museus).

 Nesta função de gestor social, o museólogo tenta igualmente 
aprofundar a relação Museu/ Meio, explorando um recurso importante 
que é o potencial humano que trabalha nos Museus e que usufrui destes 
mesmos Museu.

Além disso apesar dos museus serem denominados instituições 
sem fins lucrativos, é importante existir da parte do museólogo um 
conhecimento das necessidades económicas da sua casa no sentido de 
poder minimamente rentabilizar o seu produto cultural.

O  Museólogo gestor consegue ainda uma abordagem muito mais 
sistematizada do Museu enquanto instituição, permitindo-lhe noções 
mais exactas das potencialidades recursos e necessidades do projecto que 
pretende levar a cabo.

Também neste Sector o Museólogo gestor deve recorrer a uma gestão 
em que participa a própria comunidade envolvente responsabilizando-a 
pelo produto cultural.

Ana Maria Lousada



Cadernos de Sociomuseologia Volume I52

Museólogo-Animador 

Na nossa opinião, o Museólogo deve deve ser também um 
transformador de espaços, objectos e mensagens.

Quando falamos na vertente da animação no trabalho do museólogo, 
não nos estamos a referir à produção de espectáculos propagandísticos, 
descaracterizados, mas a  programas  organizados para públicos 
específicos, pedidos mesmo pela comunidade ou por sectores mais 
restritos que são, por exemplo, as escolas. Neste sector, somos de opinião, 
que o museólogo e as instituições escolares têm que conjugar esforços 
e evoluir em sentidos paralelos estimulando públicos mais jovens a 
desenvolver o espírito crítico e sobretudo demonstrar-lhe que um museu 
pode ser um espaço de inteira liberdade: visto, pensado e trabalhado das 
formas mais variadas consoante “gostos e apetites”.

Museólogo e a pluridisciplinaridade 

Como já foi referido a nova museologia recorre a um vasto campo 
de intervenção pluridisciplinar, com isto não pretendemos retratar o 
museólogo como “o homem dos sete instrumentos”, mas sim um técnico 
de museologia com determinado perfil que quando tem necessidade 
recorre trabalho de outros especialistas dos mais variados ramos 
científicos. É fruto deste trabalho de interdisciplinaridade que nascem as 
produções da nova corrente da museologia.

Esta necessidade e preocupação pela formação dos técnicos dos 
museus, foi desde sempre sentida pelos movimentos da nova museologia. 
No último seminário internacional - Declaração de Caracas 16 de Janeiro 
a 06 de Fevereiro de l992 - foi mesmo referênciado um item respeitante 
exclusivamente à formação profissional dos trabalhadores dos museus 
“  ... a sua formação deve possibilitar-lhe o desempenho de uma tarefa 
de interdisciplinaridade própria do museu actual dando-lhe ao mesmo 
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tempo elementos indispensáveis para exercer uma liderança social, uma 
gerência efectiva e uma comunicação acertada”(1).

Neste mesmo documento pontualizam-se projectos de acções para 
o enriquecimento da formação do museólogo.

Posto isto e em jeito de conclusão,  gostaríamos de destacar algumas 
ideias:

Museólogo/Conservador - uma questão que  ultrapassa o plano 
académico e se prende com questões reais, de caracter prático associados 
a problemas bem concretos. Vejamos:

- O Conservador - técnico da inventariação, catalogação, 
conservação e exposição - personagem central das correntes tradicionais 
da museologia foi ultrapassado pelo Museólogo - técnico da comunicação 
em estrita ligação com a comunidade, técnico animador, técnico gestor 
enfim agente quase pluridisciplinar das novas correntes da museologia 
social.

- A ruptura verificada entre conservador e museólogo acentua-se 
cada vez mais quando entramos nos princípios metodológicos de cada 
um. O conservador recorrendo a métodos de investigação centrados 
exclusivamente no objecto a expôr; o museólogo introduzindo a gestão 
participada da comunidade com as suas memórias colectivas passadas 
e vividas presentemente. Por consequência, o raio de acção que o 
conservador e que uma museologia tradicional pretende atingir limitam-
se ao público que visitará a sua exposição. Por oposição, o museólogo e 
a nova museologia derrubam os muros do museu indo ao encontro da 
comunidade, ela própria produtora e produto deste museu.

Nota

In Declaração de Caracas, Caracas 16 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 1992, p. 13.

Ana Maria Lousada



Cadernos de Sociomuseologia Volume I54

Bibliografia

MOUTINHO, Mário, Museus e Sociedade, Monte Redondo, 1989
RIVIÈRE, Georges Henri, La Muséologie, Bordas, Paris, 1989
Textos de Museologia, Jornadas sobre a função Social do Museu, cadernos do 
MINOM, nº 1, Lisboa 1991 
“Resolution adopted by the round table of Santiago (Chile)” In Museum, nº 3, 
Unesco, Paris, 1973
Declaration de Quebec 
Declaration de Oaxtepec 
Declaração de Caracas



55

Museologia e Comunicação

Francisco Clode Sousa

O esgotamento de um modelo tradicional, que condicionou os 
campos da museologia, tende hoje, inexoralmente a afirmar-se.

A Museologia e o Museu tradicional, se é que se pode falar de 
“tradição”, construíram sobre a sociedade uma organização conceptual, 
plena de informação, num frenezim constante para tipificar e arrumar 
correntes, civilizações, programar o futuro, pela construção de modelos.

Este fenómeno acumulativo, tem levado até certo ponto, a uma 
preservação dos conceitos, pela disponibilização de meios técnicos, que 
fazem harmonizar acessos a uma informação, que anula diferenças, e 
mais do que isso, banaliza os problemas da sociedade à beira do século 
XXI.

Equacionada sobre esta ânsia acumulativa, pode hoje falar-se 
numa sobreacumulação de informações, em cemitérios de tecnologia 
informativa, à espera de utilizações impossíveis, num afastamento 
progressivo do homem, contextualizado pela sociedade, na percepção 
dos seus problemas, resultado das dificuldades crescentes em comunicar, 
pela rigidez insuportável dos códigos, e messianismo dos critérios.

Todos sabemos como vai o Mundo “através da média”, isto é, 
ninguém conhece realmente o que se passa, o que não sai na televisão, ou 
nos circuitos especializados da informação, não existe para nós...  . Das 
realidades fizemos próteses.

As dificuldades crescentes do “terceiro mundo”, em gerir informação 
que lhe era estranha, fez aparecer mais cedo do que no “primeiro mundo”, 
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o problema da aferição dos códigos de informação à sociedade, e as 
dificuldades crescentes em construir modelos para comunicar.

O equacionamento de novos referentes sociais têm ao longo da 
segunda metade do século, sido várias vezes posta, com crescente 
actualidade, na busca por exemplo, da construção de novos veículos de 
comunicação.

Neste processo, lembremos aqui alguns momentos, em que estes 
novos problemas se puseram.

A Mesa Redonda de Santiago do Chile em 1972, organizada pelo 
ICOM (Concelho Mundial dos Museus) a pedido da Unesco, dava 
a continuidade a outras reuniões, como as de Nova-Deli e de Bagdad, 
reunidas nos anos 60.

Para a fixação dos problemas da museologia, pediu-se aos 
museólogos que se encontrassem com não-museólogos, clarificando 
conceitos, na busca de princípios que levassem o Museu para além do 
seu quadro tradicional.

Desse encontro saíu uma Declaração, que revela necessidades e 
problemas, dificilmente detectáveis se os Museus tivessem mantido uma 
atitude sobranceira em relação à sociedade.

Situados à partida no “terceiro mundo”, os problemas da Museologia, 
são muito mais gerais do que se pensava, e o que primeiro se sentiu nestas 
partes da terra, está também presente do outro lado, sendo a raiz das 
dificuldades, comum: desajuste entre as necessidades e os códigos de 
comunicação do Museu e os da sociedade.

Nos considerandos afirma-se: (...) “A técnica permitiu à civilização 
material a concretização de gigantescos progressos, sem equivalentes no 
domínio cultural (...).

Que: (...) “Os problemas que se põem ao progresso das sociedades 
no mundo contemporâneo devem ser equacionados de forma global e 
serem vistos nos seus múltiplos aspectos.”

Que “a escolha das soluções a adoptar e a sua aplicação não devem 
ser apanágio de um grupo social, mas exigindo que todos os sectores da 
sociedade participem desse processo”.

Mais se afirma que: “o Museu é uma instituição ao serviço da 
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sociedade, sendo dela parte integrante, permitindo-lhe participar na 
formação da consciência das comunidades” (...) “situando a sua acção 
num quadro histórico permitindo esclarecer os problemas actuais”.

Na construção de novos pressupostos e na abertura a novas estruturas 
para rentabilizar a sua acção: (...) “abertura do museu as disciplinas fora 
do seu domínio tradicional”. (...)

Sugere-se à partida a construção de um novo sentido para a 
comunicação, na criação de novos instrumentos: (...) “que as técnicas 
museográficas tradicionais devem ser modernizadas a fim de permitir 
uma melhor comunicação” (...)

Mais se afirma a necessidade dos Museus: (...) “estimularem o 
desenvolvimento tecnológico, tendo em conta a situação actual da 
comunidade (...)”, assim como o “(...) emprego dos Museus na difusão 
dos progressos realizados nesses domínios.(...)”

No entendimento de um novo sentido para comunicação e o 
posicionamento do Museu nesse processo, reconhece-se ainda a 
importância do Museu” (...) como agente incomparável de educação 
permanente da comunidade(...)”. Para poder desenvolver esse papel 
procura listar-se alguns meios a incentivar: “A criação de serviços 
educativos (...) permitindo-lhe agir dentro e fora do Museu, a existência 
de uma política nacional de ensino, incentivo à utilização de meios audio 
visuais, o primado da descentralização, a existência de programas da 
informação, etc.

Como recomendações finais a Mesa Redonda de Santiago do 
Chile adianta a necessidade de reequacionar, definir e lançar uma nova 
concepção de acção dos Museus, na criação do Museu integral.

A Declaração de Santiago, ponto de fixação de propostas em 
amadurecimento, reconhece antes de mais a necessidade de reajustar o 
papel do Museu face à sociedade contemporânea.

A passividade que havia caracterizado a Museologia tradicional, fez 
arrastar o Museu, na difusão de imagens tipo que o caracterizaram, para 
longe da vida.

Definindo campos específicos de actuação, congelando a História, 
estruturando lugares de acção interna e externa, organizou-se para 
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esclarecer, não para problematizar, afastando a sociedade da “construção” 
de si.

Instituições à partida ligadas a arquétipos como edifícios de 
arquitectura quase sempre clássica - naquilo que em cada região quis 
dizer classicismo, criou públicos que só tinham direito a assistir ao 
espectáculo.

O desassossego só se instala, quando cada vez mais se assiste à 
inutilização destes pressupostos, pelo esvasiamento destas organizações, 
sobreviventes, apenas quando se intensificam campanhas de “marketing”.

Preso a lógicas de natureza elitista, e nela às ciências do 
património, não soube converter-se pela percepção de outros campos do 
conhecimento, na reequação dos seus processos de comunicação.

A busca de um novo sentido do Museu passa, e se recordarmos 
Hughes de Varine, como nos afirmou no Iº Encontro da Nova Museologia 
no Quebec em 1984, pela necessidade: “(...) de fazer apelo a especialistas 
de outras disciplinas, particularmente daquelas que tratam do presente 
e do futuro das sociedades (...), na medida em que o, (...) “público é em 
primeiro lugar a própria população; os melhores modelos são aqueles que 
são elaborados pelos próprios interessados e os especialistas exteriores 
são, no melhor dos casos, inúteis e, no pior, perigosos”.

Hughes de Varine, levanta no seu documento “La participation de la 
population”, nas III jornadas sobre a função social do Museu, no Monte 
Redondo, Vilarinho das Furnas, em Portugal, 1990, a preocupação de 
George Henri Rivière, sobre a “fadiga dos Museus”, na certeza de que 
a criação de novos conceitos sobre a gestão e espaços e condicionantes 
museográficas são o cerne do problema.

Varine lança a possibilidade, do problema ser bem mais profundo. 
Reconhece o esgotamento progressivo de um modelo que, revertia 
a própria presença dos objectos museológicos perante outros apelos 
informativos.

A mudança de conceitos, como a passagem do Museu, lugar de 
despejo de públicos, para projecto que diz respeito a uma população, a 
uma comunidade, tende a rever os modelos teóricos sobre as referências 
dos Museus, e a presença da população, de uma comunidade num “Museu-
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enquanto-processo”, introduz a possibilidade do agenciamento de novos 
circuitos, de um novo entendimento dos códigos de comunicação.

A construção dinâmica do museu novo, deve assim assumir-
se como processo que diz respeito a uma comunidade, que definirá a 
melhor forma de se afirmar.

Afirmação aqui entendida como forma a construir, não propriamente 
na revisão do conceito de Museu na sociedade contemporânea, e da 
invenção ou conversão de novas formas de comunicação na construção 
do presente e do futuro.

Se a sociedade contemporânea trouxe o primado da informação, ela 
deve ser entendida, antes de mais, pela forma e sentido como é veículada, 
na certeza que o poder de decisão se remete para a comunidade que a 
incorpora.

Para além da “Declaração de Santiago do Chile”, um outro 
documento, saído do Seminário “La Mision del Museo en Latino 
America hoy: nuevos retos”, realizado pelo ICOM, em Janeiro de 1992, 
em Caracas, Venezuela, põe à nossa disposição alguns dos princípios e 
desafios fundamentais do Museu contemporâneo.

Baseada na observância da maioria dos problemas levantados 
vinte anos antes em Santiago do Chile, como o reconhecimento do 
êxito de algumas experiências que visem: (...) “transformar o Museu 
num organismo vital para a comunidade e um instrumento eficaz de 
desenvolvimento integral”.

A aceleração do processo histórico, o fim de barreiras políticas e 
ideológicas julgadas intransponíveis, o acentuar das clivagens entre os 
vários mundos económicos, o desenvolvimento impensável da ciência e 
da tecnologia, trouxe consigo o estigma da “sociedade da comunicação” 
pelo aproximar das distâncias que fez acelerar a standartização cultural, 
pela difusão de paradigmas, perante os meios tecnológicos, que elegeram 
a realidade virtual, como processo de informação intercontinental.

Não faz assim sentido, o Museu manter uma atitude passiva, perante 
a aceleração da história, e talvez por isso, um dos pressupostos, ou reptos, 
do papel do Museu na sociedade contemporânea levantada em Caracas 
seja precisamente “Museu e Comunicação”.
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Os declarantes de Caracas afirmam que: “(...) a função museológica 
é fundamentalmente, um processo de comunicação, na acepção de que 
o seu papel ultrapassa largamente o seu estatuto tradicional, enquanto 
fonte de informação ou instrumento de educação, mas sobretudo a sua 
definição enquanto espaços e meios de comunicação, num processo 
interactivo da própria comunidade, que o elege como instrumento e não 
como fim.

Assim deve antes demais constatar-se que o museu como 
instrumento de comunicação, equaciona problemas, com referências a 
objectos ou ideias e que essas mensagens, são à partida próximas a uma 
linguagem não verbal. É que o primado da linguagem verbal, cerceia 
outros campos de intervenção.

Se a comunicação pressupõe a interacção de dois pólos, a liberdade 
de construção dos códigos ou linguagens, que definem essa comunicação, 
devem ser à partida um processo livremente escolhido pelo homem 
enquanto ser social.

Espaço de comunicação, o Museu não deve intentar na elaboração 
de códigos de comunicação que se encontrem desenquadrados com a 
realidade social em que estão integrados, na certeza de que um processo 
de comunicação não é unidireccional, mas interactivo, dificultando 
acções de manipulação ou controlo.

Na declaração de Caracas, toma-se consciência de uma das 
dificuldades de empreender a comunicação como processo interactivo, 
pelo desajustamento entre as linguagens e os códigos do Museu e os da 
população, não tendo na maioria dos casos consciência do seu enorme 
potencial de comunicação se reelaborados, na sua aproximação ao que 
mais interessa às populações.

Se se aceitar a importância do museu, enquanto integrada num 
processo educativo do indivíduo, deve compreender-se a variedade dos 
campos que constituem as acções educativas, na constatação da urgência 
em abarcar os campos da educação não formal, participativa, interactiva, 
que ponha em evidência a criatividade.

Como recomendações saíram do encontro de Caracas, a percepção 
mais aprofundada do papel do Museu como meio privilegiado de 
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comunicação, sobretudo como assumir-se num espaço de relação 
dos indivíduos e das comunidades com a sua própria identidade, na 
construção interactiva de processos de comunicação, suficientemente 
versáteis, que sejam eles mesmos reflexo da enorme diversidade do 
homem.

Que se assuma o Museu como portador de potencialidades 
comunicacionais e como portador de linguagens e métodos que lhe 
sejam próprios.

O apelo à interdisciplinariedade, e a passagem dos museus do gheto 
da Cultura, para o conjunto da actividade humana, pode fazer entrar 
para a museologia novas capacidades até então desprezadas.

Se a aceleração do mundo contemporâneo é uma constante cada 
vez mais visível, o Museu como processo interactivo, deve focar as suas 
prioridades no presente e no futuro, na certeza de que com a construção 
de novas linguagens e códigos, deve situar-se como instrumento 
privilegiado de comunicação, posto à disposição da sociedade, enquanto 
construção criativa.

Assim o agenciamento dos instrumentos postos à disposição dos 
homens, integrados numa determinada comunidade, se colocados de 
forma correcta, servem de veículo de accionamento de comunicação, 
entendida como processo, e não como resultado a fixar.

Contrariando a polarização e dirigismo, assumidos pelos meios 
de comunicação contemporâneos, pela força de avanços tecnológicos e 
códigos simplistas de referências, o Museu deve situar-se como ponto 
de encontro, como processo crítico de auto-identificação de homens, na 
construção de uma comunidade, em que se integram.

O problema da standartização dos padrões culturais, posto em 
afirmação pela construção dos preconceitos e formas de conduta, sente-
se pela criação cada vez mais acentuada, de referentes tecnológicos que 
nos levam a uma realidade virtual, desenraizadora.

As tecnologias e os instrumentos científicos postas à disposição do 
Museu, devem ser equacionados de forma a permitirem a valorização 
das experiências e não como tirania, na circulação de informação, onde o 
homem não tem voz activa como criador, mas apenas enquanto elemento 
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onde também circulam mensagens, que ele não controla.
À beira do século XXI, o papel do Museu, deve equacionar-se, perante 

a observância de tantos exemplos de total desajuste entre a comunidade 
em que se encontra e os seus objectivos, não tanto na descoberta de mais 
um meio de angariar públicos, mas na reflexão da sua posição enquanto 
instrumento posto à disposição de uma comunidade que delimitou o seu 
próprio território.

A criação de novos meios de comunicação passa então pela 
recuperação de poderosos processos que se estendem para além da 
palavra, na conversão dos circuitos de informação, e na constatação que 
a circulação de informação, ela mesma, é um processo em construção, 
que resultará na invenção constante das formas de comunicação 
contemporânea.

Se os circuitos tradicionais de interacção do Museu com a sociedade, 
construíam-se por uma ordem de causa e efeitos, a criação de novos 
pressupostos de construção do Museu, como processo de homens de 
uma determinada comunidade num determinado território, passa 
obrigatoriamente pela conversão dos impulsos. que de causa e efeitos, se 
assumirão como permanentes causas e efeitos, onde se agencia a própria 
comunidade.

O Museu enquanto memória, vive de ausências, de 
desenquadramentos entre a população e as suas urgências, no tempo e 
no espaço.

O Museu como processo de construção do presente e do futuro, 
enquadra o homem como ser inteligente e criador capaz de reconhecer-
se no seu próprio dinamismo.

Ao longo do século XX as concepções de espaço, as noções de 
território e de poder, a organização da memória, o sistema da “verdade”, a 
casuística do bem e do mal, adquiriram por construção tal robustez, que 
só agora no fim do século nos atrevemos a tentar desconstruir, na certeza 
de que agora seremos corresponsáveis também de todas as derrotas.

Hoje deve assumir-se que a construção do Museu enquanto processo 
de comunicação, deixou de entender a reconstituição da memória e o 
primado da memória cultural, como estratégia inevitável, por via de 
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linguagens de sentido único.
Se o Museu tradicional, sempre temeu, desprezando as tecnologias, 

e se constituiu como reserva onde está assegurada a sua ausência, mais 
não tem feito do que construir robots, em que o “hardware” destrói, 
esmagando o “software”.

A descoberta de novos meios e formas de comunicação, do Museu 
na sociedade trará obrigatoriamente a dimensão do homem como autor, 
e o do Museu como instrumento de trabalho.

O assunto - disse Roland Barthes - não é senão um efeito de 
linguagem. A sua operacionalidade, ou utilidade só se põe se se der aos 
homens a capacidade de gerir a sua oportunidade.

A entrada em cena, da intromissão das populações na definição dos 
modelos de comunicação, trará consigo, o dinamismo, o empenhamento, 
e aceitação do papel dos museus como espaços de comunicação, se a 
entendermos como forma em construção e poderosos instrumento para 
a criatividade.

Francisco Clode Sousa





65

Museologia e Comunicação

Teresa Azeredo Pais

Sem ter a pretensão ou o objectivo de criar um texto original ou 
cientificamente elaborado sobre o tema “Museus e Comunicações”, este 
trabalho constitui um instrumento de reflexão sobre questões levantadas, 
no âmbito da disciplina “A Função Social do Museu”, do curso de pós-
graduação em Museologia Social.

A escolha do tema deveu-se ao facto de considerar ser esta a questão 
principal e o maior desafio que se coloca aos museus na actualidade. 
Reflectir sobre ela, é em última análise, questionar, reavaliar todos os 
domínios, práticas e conceitos da actividade museológica.

Metodologicamente, este trabalho tem como ponto de partida a 
referência e análise dos dois documentos “Resoluções adoptadas pela Mesa 
Redonda de Santiago do Chile” e a “Declaração de Caracas”, considerados 
dois marcos fundamentais na mudança que se pretende para os museus, 
e na génese de novas correntes e instituições museológicas.

Ambas tiveram como objectivo comum reflectir sobre a missão 
actual do Museu como um dos principais agentes do desenvolvimento de 
uma região ou comunidade.

Estes documentos revelam algumas interrogações e preocupações 
face ao evoluir da sociedade contemporânea, cada vez mais caracterizada 
por antagonismos e preconceitos de ordem política, económica, racial, 
cultural e religiosa.

A fome, a guerra, a destruição de vidas, cidades inteiras e 
consequentemente de todo um património, são algumas das imagens com 
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que diariamente somos confrontados através dos meios de comunicação 
social.

O profundo desequilíbrio e desajustamento económico e 
tecnológico que separa as sociedades desenvolvidas dos países em vias 
de desenvolvimento, de que nos fala a declaração de Santiago, em 1972, 
torna-se hoje cada vez mais evidente.

Por tudo isto, torna-se necessário perguntar:
Como se posicionam os museus face a todos estes problemas?
Para que servem os Museus?
Querem os museus e os profissionais da museologia, ser responsáveis 

pela transmissão de ideias exactas, correctas, mas perfeitamente 
desenquadradas da realidade?

Eis algumas questões para as quais urge dar resposta.
Para uma melhor estruturação do trabalho, a abordagem do tema 

desenvolveu-se em três pontos:
  1 - Da Mesa Redonda de Santiago à Declaração de Caracac
       2 - Educação - Comunicação - Desenvolvimento

        3 - Novas Referências Museológicas
 

1 - Da Mesa Redonda de Santiago à Declaração de Caracas

Organizada sob os auspícios da Unesco, em 1972, realizou-se em 
Santiago do Chile uma “Mesa Redonda” consagrada ao papel dos museus 
na América Latina, que marcou ao nível regional uma viragem radical no 
domínio da museologia.

Esta reunião caracterizou-se pelo encontro de pessoas ligadas aos 
museus com especialistas de várias áreas das ciências naturais, sociais e 
aplicadas.

A aproximação e o estabelecimento de práticas interdisciplinares,  
único processo que convém à realidade contemporânea, conferiram a 
este encontro um carácter de seriedade e cientificidade.

Esta metodologia permitiu o desenvolvimento da ideia de que 
os museus têm uma missão social particularmente importante a 
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desempenhar, e a formulação de uma definição de museu na sua 
globalidade, - o Museu Integral.

Considera-se que a “Mesa Redonda” de Santiago foi pioneira 
e reveladora de novas ideias, preocupações e sobretudo de novos 
posicionamentos do museu face à comunidade.

Analisados e identificados os profundos desajustamentos e a 
inadequação dos museus face à realidade sócio-económica e cultural da 
sociedade latino-americana, os participantes desta “Mesa”, partiram para 
novos postulados museológicos, trilharam novos caminhos, marcando 
a diferença que aparece na concepção de Museu enquanto Instituição 
Cultural ao serviço de uma sociedade:

«Que le musée est une institution au service de la société dont il 
est partie intégrante et qu’il possède en lui-mème les élèments que lui 
permettent de participer à la formation de la conscience des communautés 
qu’il sert; qu’il peut contribuer à entrainer les communautés dans l’action 
en situant leur activité dans un cadre historique qui permette d’eclairer 
les problémes actuels, c’est-à-dire en ratachant le passé au présent, en 
s’engageant par rapport aux changements de structure, en cours et en 
provoquant d’autres changements à l’intérieur de leur réalité nationale 
respective.»1

Esta definição de Museu, que é aplicável em qualquer contexto, 
exigiu, ao nível regional, uma reavaliação e transformação do papel da 
instituição museal, bem como um agenciamento e equacionamento dos 
problemas e conceitos no âmbito da actividade museológica.

De instituições estáticas e distantes, principalmente dirigidas para 
a conservação e inventário científico de património artístico, natural ou 
edificado, alguns museus, já sob influência dos novos ventos soprados 
de Santiago do Chile, têm progressivamente realçado o desafio que 
consiste em colocar esse património ou patrimónios ao serviço do 
desenvolvimento cultural contemporâneo.

Apesar desta abertura e consciêncialização por parte dos museus 
e seus profissionais, a grande maioria vive ainda hoje, em função do 
passado, fazendo dele a sua razão de ser. Conservam, classificam e 
expõem as obras, que apenas reflectem áreas culturais muito restritas, 
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sem grandes preocupações de as apresentarem no seu contexto histórico.
No decurso deste Encontro, depois de aceite que o museu se deve 

integrar e ser um agente privilegiado no desenvolvimento geral da 
sociedade, foi decidido inverter o sentido do “seu vector temporal”, cujo 
ponto de partida se situa num momento qualquer do passado, mas cuja 
finalidade e objectivo é compreender o momento presente e perspectivar 
o futuro.

Pede-se assim, que os museus se “desamarrem” do passado e, 
como agentes potenciais de comunicação, desenvolvimento e prazer, se 
transformem em mensageiros de esperança, paz e criatividade.

É curioso notar que decorridos 20 anos sobre a realização da «Mesa 
Redonda» de Santiago do Chile muitas das suas resoluções, reafirmadas e 
desenvolvidas na Declaração de Caracas, realizada em 1992, mantêm-se 
fundamentalmente actuais e por aplicar na maioria dos museus.

Geradores de novas ideias, de novas correntes e sobretudo de novas 
situações museológicas (Ecomuseologia; Nova Museologia) que se 
manifestam em vários pontos do globo, comprovam o impacto destes 
dois encontros que extravazou as fronteiras do próprio continente latino-
americano.

É visível a preocupação cada vez maior de colocar o Homem no 
centro da acção museológica e situá-lo num contexto global da sociedade.

Impõe-se aos museus e a outras instituições afins, um importante 
papel de mediar e divulgar a importância das implicações do conceito de 
Identidade Cultural, sobretudo ao nível de alguns países europeus, onde 
a diversidade étnica e religiosa fundada sobre patrimónios e “memórias” 
de diversas origens e diferentes contextos, originam frequentemente 
momentos graves de conflito.

É importante constatar que os museus podem e devem ajudar 
na formação e no reforço da personalidade duma nação, destacando 
aspectos do seu passado com vista à criação de uma unidade nacional.

Ao analisar a “Declaração de Caracas” e mais especificamente 
o capítulo referente a Museus e Comunicação constata-se que, para 
além das muitas considerações importantes, já manifestadas na “Mesa 
Redonda de Santiago,” outras sobressaem pelo seu carácter inovador e 
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pelo desafio que constituem à museologia actual;
“...que los museos no son sólo fuente de información o instrumentos 

de educación, sino espacios y medios de comunicacion que sirvam 
para estabelecer una interacción de la comunidad con el proceso y los 
productos culturales.”2

“Que el proceso de comunicación no es unidireccional, sino un 
proceso interactivo, un diálogo permanente entre emisores y receptores, 
que contribuye el desarrolo y enriquecimiento mutuo, y evita la 
posibilidade de manipulatión o imposición de valores y sistemas de 
cualquier tipo.”3

Isto significa que os museus, como instituições de interesse público 
e patrimonial, devem estar abertos e disponibilizar os seus próprios 
espaços para a realização de outras experiências comunitárias, outros 
saberes, que não os que derivam das suas colecções e da sua própria 
natureza.

Que esta interacção só é autêntica se estabelecida, no quadro de uma 
ampla participação e responsabilidade dos “promotores” envolvidos no 
processo.

Que ela sugere novas perspectivas, novos equilíbrios, na forma 
de comunicar, através do diálogo e do intercâmbio conseguido entre a 
Instituição museal e a comunidade.

Estas questões, constituem, de facto, um desafio e apontam para 
uma total reconversão de valores tradicionalmente pré-concebidos na 
actividade museológica.

Não será muito arriscado concluir que o maior contributo da Mesa 
Redonda de Santiago e posteriormente da Declaração de Caracas, foi o 
alerta, a sensibilização dirigida aos museus e seus responsáveis, para a 
necessidade urgente de ajudar as populações a adquirir uma consciência 
social e política que se projecte no futuro de uma forma positiva.
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2 - Educação - Comunicação - Desenvolvimento

«Un jour, deux hommes faisaient un voyage en ballon lorsque une 
brusque tempête les fit dévier de leur route. Lorsqu’elle se calma, ils 
réalisèrent qu’ils étaient complètement perdus. Par chance, ils aperçurent 
un homme qui cheminait au-dessus d’eux. «Holà! crièrent-ils, où 
sommes-nous?» - «Vous êtes dans un ballon» répondit, du sol, la petite 
silhouette. Les deux hommes se regardèrent, et l’un dit : «Il doit s’agir 
d’un conservateur de musée» - «Qu’est-ce qui te fait dire cela ?» demanda 
l’autre. «C’est que l’information qu’il nous a donné est parfaitement 
exacte, mais totalement inutile!» (4)

Esta “história” reflecte bem a imagem e a realidade da maioria dos 
nossos museus.

No quadro diversificado de instituições culturais, cujas fronteiras se 
tornam cada vez mais indefinidas, os museus afirmam-se como lugares 
privilegiados para a preservação e representação da nossa “memória 
colectiva”. 

Esta afirmação não deixa de ser verdadeira. Mas, se prestarmos bem 
atenção, O que vemos representado nos nossos museus ? Os museus 
transmitem uma imagem real, verdadeira, da diversidade cultural da 
nossa sociedade ? Que critérios são usados ?

Obedecendo a uma longa tradição museográfica e a uma lógica 
herdada do passado, os museus, durante muito tempo, limitaram-se 
a preservar e “mostrar” objectos, vivências decorridas e realizadas em 
momentos passados da nossa história, não totalmente representativos de 
um povo na sua globalidade.

Só os objectos de grande valor artístico ou histórico e socialmente 
reconhecidos, é que se tornaram dignos de ascender à categoria de “obras 
de arte” e expostas num museu. A integridade do objecto constituía a sua 
principal preocupação.

Contudo, podemos afirmar que, presentemente, motivados por 
novas concepções e práticas museológicas, muitos museus apresentam já 
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diferenças substanciais, na perspectivação de novas preocupações sociais.
É verdade que, no decorrer dos últimos anos, a pesquisa e a 

conservação se estenderam a uma multiplicidade de aspectos respeitantes 
aos diversos períodos da História, às várias categorias sociais, às 
diferentes actividades humanas. Assiste-se progressivamente a uma 
maior especialização por parte dos museus.

Por outro lado, a protecção do património cultural ultrapassa, hoje 
em dia, a própria competência dos museus.

O alargamento da noção de “património museal” e a complexidade 
de funções e responsabilidades sociais atribuídas aos museus, coloca 
grandes interrogações a todos os profissionais ligados à museologia.

Todas estas preocupações reportam-nos, de maneira evidente para 
a 16ª Conferência Geral do ICOM, realizada no Canadá, no decorrer do 
ano de 1992 e dedicada ao tema: “Os Museus: Quais os seus limites? 
Onde começa e acaba a função e responsabilidade do Museu?

O que se pede aos museus é que saibam comunicar as diferentes 
experiências do passado em função de uma maior clarificação de 
situações presentes, e que se assumam como veículos de desenvolvimento 
das populações.

É este diálogo permanente entre passado, presente e futuro, ou seja, 
na compreensão global do processo histórico, que deverá constituir o 
fundamento da organização e a natureza do  “Novo Museu”.

Os museus favorecem o passado em detrimento de realidades 
presentes e futuras, não apresentam uma imagem correcta da História, e 
negam o seu próprio dinamismo.

«La communication, avant même d’education, est maintenant 
considerée comme l’objectif primordial des musées. Est-ce aussi notre 
avis à nous, muséologues”(5)

A forma insistente com que se fala da missão ou serviços educativos, 
e num sentido mais amplo, do museu enquanto agente de comunicação, 
explica-se pela importância vital que estes aspectos vêm assumindo 
na vida dos museus, tidos para uns, como factores da sua própria 
sobrevivência, e para outros, como meios de expansão e prosperidade.

Acontece que os “serviços educativos”, desajustados da própria 
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realidade, raramente são sinónimos de comunicação, enquanto agentes 
potenciadores de diálogo.

«Le rôle éducatif du musée doit être repensé si l’on veut qu’il atteigne 
sa vraie dimension. Mais (et ceci constitue l’un des point les plus forts de 
mon approche du problème) cette transformation ne peut être realisée 
para le service éducatif. Si elle n’est pas partie intégrante de la nouvelle 
approche de l’institution muséale dans sa totalité, rien de vraiment 
nouveau ne pourra advenir.»(16)

Da necessidade da justificação da sua própria existência enquanto 
instituições culturais, no meio envolvente, e com responsabilidades 
perante a comunidade onde estão inseridos, os museus reorganizam-se 
e reestruturam-se na tentativa de captar novos públicos, suscitar novas 
emoções, assegurando assim, a sua continuidade.

No sentido de uma maior divulgação e democratização do acesso aos 
seus espaços, muitos são já os museus que empreendem e multiplicam as 
suas actividades culturais e lúdicas, que modificam ou constroem novas 
estruturas de apoio e maior conforto para os utilizadores, na tentativa de 
cumprirem e corresponderem às expectativas para que foram criados.

Contudo, a eficácia de uma política de comunicação e divulgação 
só resulta se corresponder realmente a uma mudança de mentalidade 
da própria instituição, se for fruto de um trabalho contínuo, realizado 
quotidianamente e conjuntamente com a população.

A gestão de uma instituição cultural, apostada na qualidade e 
desenvolvimento deverá estar permanentemente atenta e reflectir sobre 
as mudanças efectuadas no seu meio envolvente, e sobre os interesses do 
público a que destina.

Existem já algumas experiências realizadas por museus, que fazem 
apelo à “educação sensorial”, recusando assim, um serviço educativo, 
tradicionalmente estruturado e realizado como prolongamento do 
ensino formal, de cariz racionalista como o praticado nas nossas escolas.

Para combater o “estigma” dos museus tradicionais, é necessário 
encetar novas formas de comunicar com o público, aceitando, em 
primeiro lugar, o seu desencantamento em relação às instituições 
museológicas, que durante muito tempo, se mantiveram ausentes e 
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isolados das comunidades e dos seus problemas.
A imagem que o museu transmitia era a de um lugar sacralizado, 

onde se expunham objectos raros, preciosos, usando uma linguagem 
demasiadamente erudita e pouco acessível à maioria da população.

Não se pretende com isto dizer, que esses, objectos, deixem de 
ser importantes, enquanto representantes das correntes e produções 
artísticas nacionais ou internacionais, e até mesmo como veículos 
geradores de “encontros” puramente pessoais e estéticos, cujo fim é o 
prazer da contemplação da própria “obra de arte”.

O que é importante salientar, é que, no entendimento da nova 
museologia, os fins, os objectivos, deixaram de se centrar nos objectos, 
para se colocarem ao serviço do Homem, enquanto membro activo de 
uma sociedade.

Os programas e as actividades do museu devem reflectir mais 
as preocupações e os interesses do público e do “não público”, do que 
privilegiarem os próprios objectos.

O museu para comunicar, para conquistar novos utilizadores, tem 
de se tornar cúmplice na pesquisa, na identificação dos seus dilemas, 
frustrações, qualidades, ajudando a situá-las no decurso da sua própria 
experiência histórica, clarificando, ou se possível, respondendo à questão 
que todos nós procuramos: Quem somos nós?

É claro que temos que ser realistas e apercebermo-nos quanto é 
difícil para muitos museus, falar ou idealizar novas imagens, diversas 
formas de comunicar, enfim, de serem diferentes, sem ter em conta que 
o seu contexto exterior, ou seja, as fortes dependências administrativas, 
políticas e financeiras que tutelam a maioria destas instituições, 
continuam inalteráveis.

Esta situação agrava-se quando as próprias políticas culturais 
seguidas e estipuladas pelos governos, negam na prática e desvirtuam 
o próprio conceito de cultura, que não deve centrar-se exclusivamente 
sobre as artes ou a criação artística, mas sim ser o reflexo de tudo aquilo 
que nós fazemos e pensamos.

Aos museus é “permitido” transparecer e associar-se, de certa 
maneira, com ideias de democraticidade, inovação e desenvolvimento, 
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mas desde que elas não ultrapassem a própria lógica e natureza do poder 
instituído.

3 - Novas Referências Museológicas

Os pressupostos teóricos em que assenta a nova museologia, 
centram-se no interesse das comunidades e na identificação dos seus 
problemas. Utilizam a museografia como instrumento privilegiado de 
comunicação e intervenção social.

Ao colocar à luz do dia, problemas e questões pertinentes e 
sucessivamente adiadas, a nova museologia, provocou ao nível da 
instituição museal tradicional graves interrogações e inquietações.

Considerada por alguns como um “heresia”, a verdade é que esta 
se vem afirmando em alguns sectores do público, como um movimento 
capaz de corresponder à mudança necessária, a uma imagem renovada 
do museu, avaliada por novos condicionalismos sociais, culturais e 
económicos.

Ela propõe-se transformar radicalmente as finalidades do museu 
e da ciência museológica, e consequentemente, apela a uma profunda 
mudança de mentalidade e de atitude do “museólogo” ou do conservador.

São evidentes as diferenças que separam os dois conceitos de museu 
e do seu papel na sociedade contemporânea.

O museu tradicional, assente numa lógica de preservação e 
valorização dos objectos artísticos e circunscrito ao espaço físico de um 
edifício, vê com alguma dificuldade a aplicação destes novos princípios à 
prática museológica.

O programa museológico do novo museu preferencialmente voltado 
para as ideias e os problemas que quer transmitir, (Museus de Ideias, Museu 
de Problemas), adopta o conceito de “museu descentralizado”, promove o 
alargamento da noção de objecto museal, defende a conservação “in situ” 
e a racionalização da gestão do museu.

O reconhecimento, por parte da nova museologia, de que o 
desenvolvimento dos museus se processa “fora dos grandes orçamentos 
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estatais ou de ricas fundações privadas, e fora também de uma equipa 
técnica omnipotente, privilegiando o factor humano, relegando objecto 
para a condição de utensílio da acção museal e já não como fim dessa 
mesma acção”(7), “subverteu” por completo a ideia tradicional da 
museologia e do museu.

A nova museologia reconhece ainda, que não há modelos exclusivos 
a seguir, mas que é junto das populações ou da comunidade que se deve 
procurar as soluções mais convenientes e ajustadas à realidade, tendo em 
vista um desenvolvimento harmonioso e global.

No IV Encontro Internacional da Nova Museologia, organizada pelo 
MINOM, realizada em Espanha, em 1987, Alpha Konaré, na qualidade de 
convidado, constacta a necessidade da mudança e considera que: «le museé 
doit permettre à l’homme de travailler pour son propre développement 
social; le personnel du musée, en tant qu’animateur social, doit pouvoir 
bénéficier d’une structure administrative permettant une permutation 
des cadres afin de pouvoir rester à l’ecoute des populations.»(8)

No entender de Hugues de Varine ( antigo director do ICOM) 
também presente neste Encontro, «l’exposition, seul véritable mode 
d’expression du musée, est un bon outil s’il est crée avec et pour celui 
qui doit s’en servir: la communauté qui doit inventer son propre 
développement, son propre musée».(9)

A introdução destes novos conceitos e a sua discussão nos 
organismos que tutelam a orientação da prática museológica actual, 
conduziu, à partida, a uma reflexão e uma reavaliação dos problemas que 
afectam o dia a dia dos museus.

Estas diferenças de atitudes que separam as duas correntes 
museológicas, constatadas a partir da realização da “Mesa Redonda” de 
Santiago e desenvolvidas desde então, não concorrem para a supressão 
dos chamados museus tradicionais, mas têm contribuído, isso sim, 
em muitos casos, para a modificação das relações tradicionais Museu/
Público, propondo novas formas de comunicar e promovendo um maior 
sentido de responsabilidades sociais da instituição.

Numa tentativa de se adaptar aos novos postulados, vemos muitas 
vezes, os museus clássicos surgirem com uma nova terminologia, própria 
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do novo museu (novo no sentido em que representa novos ideais), sem 
que isso signifique uma alteração substancial dos seus objectivos, das 
suas estruturas e das suas actividades.

Julgo ser pertinente aqui questionar, em que medida as grandes 
ou mesmo pequenas instituições museológicas, que se encontram 
fortemente dependentes e pressionadas por um sistema administrativo 
e financeiro, demasiadamente rígido, podem “sobreviver”, quebrar o seu 
próprio “isolamento” e se adaptar a uma nova realidade.

Ao promover um novo processo de distribuição e participação 
comunitária das tarefas e responsabilidades na gestão e organização dos 
recursos culturais e patrimoniais, os novos mentores da museologia, 
preconizam uma maior aproximação desta a outras áreas científicas, 
nomeadamente a economia, pela existência de factores comuns entre 
estas duas disciplinas.

“(.  .  .) O aprofundamento das questões museológicas passará pelo 
reconhecimento da necessidade permanente de alargar o estudo da 
museologia ao mundo da economia. De certa forma, trata-se de retirar a 
museologia do gheto da cultura.”(10)

Assim, a museologia deve beneficiar das experiências inovadoras 
que o mais recente pensamento económico transpôs para um novo tipo 
de empresa, de organização, que reconhece no indivíduo e nas suas 
capacidades de criatividade, o seu principal “capital”.

Observar-se que são os próprios museus que não têm sabido 
adaptar-se às novas condicionantes políticas e sócio-culturais.

Falar de comunicação não faz muito sentido se a situação estratégica 
dos museus continua a mesma.

É necessário que os museus se mostrem interessados e preocupados 
pelos grandes problemas de desenvolvimento e da informação no mundo 
actual. Só assim a comunidade se identificará com o espaço/museu e com 
as suas actividades.

O museu deverá servir de catalizador de desenvolvimento 
programado pelos próprios governos, explicando quais os seus objectivos 
e participando nos seus próprios projectos de desenvolvimento, de 
maneira que estes se tornem melhor adaptados à sociedade presente e 
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futura.
Muitas vezes os organismos de tutela, não querem ou não podem 

assegurar os mecanismos financeiros ou administrativos de forma a 
permitir que o museu cumpra com as suas responsabilidades. Necessário 
se torna a discussão pública destas questões.

Por outro lado, importa que as autoridades responsáveis reconheçam 
a gravidade da situação e manifestem vontade política para iniciar a 
mudança.

Isto é particularmente importante para as instituições (mais 
antigas), que, muitas vezes negligenciadas ou esquecidas e isoladas do 
meio ambiente, atestam com o seu silêncio, a sua própria “certidão de 
óbito”.

Parece, à primeira vista, ser bem mais difícil “dar vida” a uma 
instituição clássica e ultrapassada, do que criar um novo museu.
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A Evolução de Conceitos entre as Declarações 
de Santiago e de Caracas

Luís Menezes

O confronto analítico que aqui se preconiza entre a Declaração de 
Santiago do Chile e a Declaração de Caracas, não pode alhear-se dos 
momentos conjunturais em que ambos foram produzidos, como da 
realidade sobre a qual se debruçam de forma particular, a América Latina.

Em primeiro lugar, o mundo contemporâneo da Declaração 
de Santiago, início dos anos setenta, é um tempo em que na maioria 
dos países da América Latina se travam violentos combates para a 
institucionalização da democracia, constituindo essa luta política uma 
condição prévia para a superação da sua profunda crise económica e 
social, enquanto a Declaração de Caracas se insere num contexto em 
que as esperanças depositadas como o estabelecimento dos regimes 
democráticos já em grande número daqueles países, não resultou numa 
alteração das condições económicas e sociais pré-existentes, antes pelo 
contrário, o ensaio de modelos político-económicos desenquadrados das 
realidades sócio-culturais a que se dirigiam, frustraram as expectativas e 
agudizaram essa crise, inerente a uma acelarada alteração de valores e à 
desintegração sócio-cultural das comunidades.

Em segundo lugar, o processo de transformações a que se assistiu 
no mundo no intervalo de tempo de vinte anos, que separa a Declaração 
de Santiago da Declaração de Caracas, saldou-se por um maior contraste 
entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou tomando o 
modelo de Wallerstein sobre o sistema da economia-mundo capitalista, 

Luís Menezes



Cadernos de Sociomuseologia Volume I80

entre os países do centro e da periferia, quando os progressos científicos e 
tecnológicos e a superação das fronteiras político-ideológicas auguravam 
uma época de maior justiça, igualdade e solidariedade universal, cujo 
conceito de “globalização” procurava corporizar essa ironia do destino.

Os antagonismos expressos nesta viragem do século, não se colocam 
com tanta acuidade em 1972: o fortalecimento dos blocos económicos 
que cavam cada vez um maior fosso entre os ricos e pobres; o progresso 
da ciência e técnica que arrasta consigo desequilíbrios do ecossistema 
e complexos problemas relativos à sobrevivência da humanidade; os 
fenómenos de massificação e uniformização cultural produzidos por esta 
nova era da comunicação, que geram actos de aviltamento da identidade 
dos povos e das comunidades.

Reconhecendo ambas as declarações, que o avanço da ciência e 
da técnica permitiu à civilização material grandes progressos, mas sem 
equivalência no domínio cultural, a reflexão feita na Declaração de 
Caracas sobre a conjuntura actual da sociedade latino-americana já nos dá 
conta de uma cultura da violência que se instalou com a crise económica, 
contra o homem e a natureza, fruto da urbanização descontrolada, das 
migrações campesinas em direcção às áreas urbanas, o desmedido afã 
do lucro, a corrupção generalizada, o tráfico de drogas, a lavagem de 
dinheiro, etc..

No fundo, de uma para outra declaração assiste-se ao aprofundar da 
crise nos países latino-americanos, o nos países da periferia dos sistemas, 
cuja degradação acelarada das condições de vida daqueles povos levanta 
hoje uma questão de natureza política complexa, a que põem já em causa 
a consciência da necessidade de liberdade, i.e., o próprio fundamento do 
regime democrático.

Em síntese, quer a Declaração de Santiago quer a Declaração 
de Caracas, têm a grande coragem e o lúcido mérito de denunciarem 
a situação de desigualdade e de injustiça que se vive no mundo, e 
concretamente nos países da América Latina, ... os desequilíbrios entre os 
países com um elevado desenvolvimento material e os restantes à margem 
desta expansão e que, mesmo, os têm servido no decurso da sua história 
(Declaração de Santiago do Chile, v. 2.1 - Considering).
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Assim, ambos os documentos encetam uma reflexão sistemática 
sobre a missão das organizações museológicas na América Latina 
a partir de um diagnóstico sobre a realidade amarga do mundo 
contemporâneo, e embora os momentos conjunturais da sua produção 
sejam diferentes, persistem idênticos problemas estruturais, o que explica 
que na Declaração de Caracas se reconheçam como actuais os postulados 
essenciais firmados na Declaração de Santiago.

Porém, os acontecimentos políticos, sociais e económicos que 
se sucederam posteriormente ao ano de 1972 na América Latina, as 
transformações do mundo desde então e as novas problemáticas que se 
levantaram, obrigaram a uma nova reflexão sobre a função do museu e a 
forma de acção por que se deve pautar para cumprir a sua missão como 
instrumento de desenvolvimento integral da comunidade - (...) Vinte anos 
depois ... deveis actualizar conceitos e renovar os compromissos adquiridos 
como aquela oportunidade. (Declaração de Caracas, v. Antecedentes) - o 
que procuraremos inferir do confronto entre aqueles dois documentos, 
pilares essenciais da Nova Museologia.

Evolução Conceptual

Em ambos os documentos se reconhece o museu como uma 
instituição ao serviço da comunidade. Instituição que tem como missão 
crucial participar na formação da consciência da comunidade que 
serve, de forma a que esta apreenda através de um quadro histórico 
os problemas do seu presente, do homem que enquanto indivíduo e, 
enquanto ser social.

Ambos transferem para o museu um papel de protogonismo social, 
enquanto atento ao sistema ambiente que o circunda, como o dever de 
desempenhar um papel de liderança na formação de uma consciência 
pública sobre a defesa do património cultural e natural dos povos 
latino-americanos, ou constituir-se como um instrumento eficaz de 
desenvolvimento integral da comunidade onde se insere.

Neste ponto, é importante realçar que o museu devendo jogar 
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um papel fundamental como meio de descoberta de soluções para os 
problemas presentes da comunidade, se deve colocar como um espaço 
catalizador da comunidade para a acção, não dirigista e interclassista, 
i.e., um espaço aberto que envolve a participação de todos os sectores da 
sociedade.

Em ambos os documentos em análise, se reivindica para o museu 
um papel de vanguarda de transformação social, por via do processo 
interactivo que desenvolve com a participação da comunidade na tomada 
de consciência dos seus problemas e da forma de os solucionar.

O museu projecta-se não só como um instrumento de 
desenvolvimento e fortalecimento da identidade do indivíduo e da 
comunidade, mas também como espaço dinâmico que propicia e estimula 
a consciência crítica.

É nossa convicção, que entre uma e outra declaração não existe 
uma evolução do conceito de museu e da sua missão como agente de 
transformação sócio-cultural, nem da noção de património, existe, isso 
sim, é uma evolução conceptual relativamente à forma e aos meios que 
o museu deve pôr ao seu serviço para cumprir a sua missão, enquanto 
organização cultural que deve trabalhar em interacção com a comunidade, 
que problematiza o seu quotidiano e se insere como pólo dinamizador do 
seu desenvolvimento.

Isto não significa, que os participantes da mesa redonda de Santiago 
do Chile não tenham reflectido sobre esta questão. No capítulo das suas 
resoluções, aponta-se mesmo para a necessidade de actualizar as técnicas 
museológicas tradicionais, como processo de melhorar a comunicação 
entre objecto e o visitante1, considerando que a onerosidade dos meios 
não deveria conduzir o museu a um gasto incompatível com a situação 
dos países latino-americanos, como também, sobre a necessidade dos 
museus se abrirem a especialistas de diferentes áreas disciplinares, 
como uma necessidade inerente aos problemas novos e complexos 
das sociedades contemporâneas, de modo a se obter uma visão global 
dessa realidade multifacetada, compreende os aspectos técnicos, 
sociais, económicos e políticos, e como processo que permitindo novas 
abordagens ou diferentes leituras, levantasse novas problemáticas e fosse 
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gerador de novas dinâmicas.
Todavia, a Declaração de Caracas abordando esta questão, 

projecta-a agora para um outro campo de análise, no âmbito de uma 
nova contextualização do museu, onde se apreende a necessidade de 
explorar de forma sistemática as vias e os meios de que dispõe o sistema 
da economia de mercado e a nova era da comunicação.

Infere-se, de que a reinvidicação para o museu de um papel de 
protagonismo social, como factor e meio de transformação, passa 
pelo domínio dos modernos sistemas de gestão das organizações, ou 
melhor, pela definição de uma estratégia de apropriação dos modernos 
instrumentos de gestão de que dispõem as empresas no mercado 
concorrencial.

Perante as novas circunstâncias da sociedade latino-americana da 
década de 90, deve o museu apetrechar-se dos conhecimentos de outras 
ciências para alcançar com maior eficácia e eficiência os objectivos da sua 
missão, e este processo passa pela inovação e consolidação de modernas 
estratégias de gestão.

Aponta-se assim na Declaração de Caracas, para utilização pelo 
museu de estratégias fortes de mercado, sem contudo desvirtuar os seus 
princípios éticos e alterar a sua missão. A eficácia na materialização dos 
seus objectivos, concebe-se então como inerente à sua capacidade de 
optimização dos seus recursos humanos, financeiros e técnicos, através 
da elaboração de um planeamento de acções a curto, médio e longo prazo, 
segundo um diagnóstico prévio do seu sistema ambiente que determina 
qual o seu espaço social de actuação, e como forma de conseguir a 
autonomia de gestão e desempenhar um papel de liderança efectiva no 
processo de recuperação e sociabilização dos valores da comunidade.

Em síntese, podemos dizer, que se a Declaração de Santiago corporiza 
a ruptura epistemológica no âmbito da ciência museológica, ao inverter 
o seu objecto tradicional prioritário, a colecção, secundarizando-o 
em relação à comunidade, o campo por excelência operativo da Nova 
Museologia - quando não é o objecto que justifica por princípio a 
existência de uma organização cultural como o museu - a Declaração 
de Caracas toma esta ruptura e leva-a mais longe, direccionando a sua 
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reflexão essencialmente para os meios e processos de que a organização 
museológica deve dispôr para uma gestão mais eficiente e eficaz.

Enquanto na Declaração de Santiago, a concepção do museu como 
instrumento e agente de transformação social, era naturalmente inerente 
a um posicionamento político-ideológico de oposição a um sistema 
económico capitalista e a regimes ditatoriais na maioria dos países da 
América Latina, cuja possibilidade de utilização dos meios ou processos 
de gestão das organizações com fins lucrativos, típicas do sistema, não se 
colocava, por se entender como um processo contraditório ou corruptível 
dos princípios morais ou éticos de uma organização cultural com aquela 
missão, já na Declaração de Caracas, esta possibilidade não só é assumida 
claramente como é exigida, percebendo-se de que a melhor forma de o 
museu desenvolver a sua missão e assumir um papel de liderança social 
no seio de um mercado fortemente concorrencial, é munir-se das mesmas 
‘armas’ estratégias que os outros parceiros sociais, sem que isso implique 
a alteração dos seus princípios e objectivos.

Esta a evolução conceptual fundamental que entendemos reproduzir 
a Declaração de Caracas, explicada, em parte, por uma reflexão política 
e ideológica que se generalizou a partir da década de 80, forçada pela 
degradação e ruptura de sistemas e regimes paradigmáticos da era 
contemporânea, como o sistema socialista e capitalista, enquanto modelos 
de desenvolvimento económico-social, ou os regimes de democracia 
liberal ou popular, enquanto estruturas político-institucionais de 
legitimação do Poder, ainda que modelos com nuances conforme os seus 
espaços geográficos e sócio-culturais de implantação.

Notas

1. Expressão a nosso ver pouco feliz, uma vez que o termo “visitante” nos parece 
desadequado relativamente à concepção museológica expressa.
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A Evolução de Conceitos entre as Declarações 
de Santiago e de Caracas

Francisco Pedroso de Lima

1 - A Declaração de Santiago do Chile

«On dirait que l’humanité ignore ce que sont les musées et à quoi ils 
servent réelment.»

Mário E. Teruggi, um dos animadores da Mesa Redonda de Santiago 
do Chile de Maio de 1972, é o autor desta frase publicada num artigo 
da revista Museum dedicado à América Latina e que me parece que de 
alguma maneira reflecte a situação dos museus perante a sociedade, nos 
inícios dos anos setenta. De facto, esta reunião internacional, que juntou 
pela primeira vez museólogos com outros especialistas para discutir o 
papel dos museus na América Latina, foi considerada por Raymonde 
Frin como uma nova experiência no que respeita a este tipo de encontros 
internacionais promovidos pela UNESCO.

O carácter interdisciplinar desta reunião, fez com que os museólogos 
fossem confrontados com outros problemas, levantados pelos outros 
participantes, como as condições de vida das populações na América 
Latina o que obrigou aqueles a tomarem consciência do muito pouco ou 
quase nada que se tem feito nos museus sobre esta área e revelar de facto 
o divórcio existente entre o Museu e a Comunidade.

Por outro lado, os museólogos sentiram que o seu trabalho 
produzido nos museus, não era insensível às questões económico-sociais 
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como servia essencialmente para sua satisfação, e não era propriamente 
acessível às populações a quem se destinavam.

Esta mesa redonda, organizada pela Unesco em 1972, produziu 
alguns documentos que vamos em seguida analisar. Comecemos pelos 
princípios de base do Museu Integral, que uma participante, Grete 
Mostny Glaser, definiu assim: «Nous avons pu définir le type de musée 
qui s’adapte à notre situation: le musée intégral, c’est-à-dire un musée qui 
participe à la vie du pays et présente les objects dans leur contexte recrée». 
No que respeita às resoluções adoptadas pela mesa, destacamos no 1º 
ponto - Para uma mudança do museu na América Latina, os seguintes 
considerandos:

- Que as transformações sociais, económicas e culturais são um 
desafio à museologia.

- Que a humanidade atravessa um período de crise profunda, e 
que o grande avanço tecnológico não tem sido acompanhado por um 
desenvolvimento cultural, o que provocou grandes assimetrias entre 
países desenvolvidos e sub-desenvolvidos.

- Que o problema do desenvolvimento das sociedades deve ser 
reflectido globalmente por todos os sectores da sociedade e não só por 
uma ciência ou um grupo social.

- Que o museu como instituição ao serviço de uma comunidade 
pode contribuir para a reflexão desta problemática.

- Que este contributo não vai desvalorizar os princípios tradicionais 
dos museus, mas sim enriquecê-los, porque vai obrigar os museólogos a 
abrirem os seus domínios a outros especialistas de outras áreas.

- Que por estas características, o novo tipo de museu - museu integral 
- será um espaço mais vocacionado para uma região ou uma localidade.

Depois destes considerandos propôs-se o seguinte:
1 - A necessidade de abrir os museus às disciplinas que não entram 

tradicionalmente nas suas competências, para haver uma melhor 
compreensão sobre o desenvolvimento das nações sul-americanas.

2 - Os museus devem intensificar o seu trabalho na recuperação do 
património cultural e usá-lo para fins sociais a fim de o melhor preservar.

3 - Os museus devem tornar o seu espólio acessível não só aos 



87

investigadores mas a todos os interessados.
4- As técnicas museográficas devem ser modernizadas para 

melhorar a comunicação objecto - público.
5 - O museu deve criar os seus sistemas de avaliação para verificar a 

eficácia da sua acção na Comunidade.
6 - Aperfeiçoar e desenvolver a formação e reciclagem do pessoal 

dos museus.
Refere ainda em relação ao meio rural, a divulgação de tecnologias 

capazes de melhorar a vida comunitária, assim como soluções para os 
problemas do ambiente. Em relação ao meio urbano, os problemas do 
seu crescimento desenfreado. No campo do desenvolvimento científico 
e técnico, os museus devem estimular o desenvolvimento tecnológico 
adequado à comunidade e serão potenciais difusores desses progressos 
através de exposições itinerantes, contribuindo ao mesmo tempo 
para a descentralização da sua acção e impacto. Na área da educação 
permanente, propõe-se criar serviços educativos para actuar no interior 
e exterior do museu; os museus estarão integrados nas políticas nacionais 
de ensino com serviços específicos e através de meios audio-visuais 
difundirão conhecimentos nas escolas e meios rurais.

A criação de uma Associação Latino-Americana de Museologia 
(ALAM) com o fim de melhor resolver os problemas museológicos desta 
região.

Finalmente apresentam um III capítulo com um conjunto de 
recomendações dirigidas à UNESCO:

- Para que este organismo internacional, divulge esta nova 
concepção de acção dos museus - museu integral - destinado a fornecer à 
comunidade uma visão global do seu ambiente natural e cultural.

- A UNESCO deve continuar a intensificar a formação e reciclagem 
dos recursos humanos dos museus.

- A UNESCO deve recomendar aos Ministérios de Educação e 
Cultura, assim como aos organismos responsáveis pelo desenvolvimento 
científico, técnico e cultural, de considerarem os museus como um meio 
de difusão dos progressos realizados nessas áreas.

Para finalizar não deixa de ser curioso reflectir nas palavras de 
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Mário Teruggi na revista museum acima citada: “...il est fort probable que 
les conséquences de La Table Ronde de Santiago auront une répercussion 
profunde et durable dans le monde de la museologie. Non seulement à 
cause de lá conception du musée intégral qui en est resulté, mais aussi 
parce qu’il semble que ce soit une très bonne politique d’inviter à l’avenir 
aux réunion de muséologues des personalités éminentes de diférents 
domaines du savoir. Jusqu’à présent, seuls les éducateurs y ont participé 
fréquemment...» .

 
II - Declaração de Caracas

Em 1992, integrado no Programa regular de Cultura da Unesco para 
a América Latina, e sob o título La mision del museo em Latino América 
hoy: nuevos retos, realizou-se um seminário em Caracas, Venezuela.

Os aspectos mais importantes discutidos neste seminário foram:
- A inserção de políticas museológicas nos planos do sector da 

Cultura e a importância que poderão ter no desenvolvimento dos povos.
- Reflexão sobre a acção social do museu. Análise dos propósitos 

teóricos dos museus do futuro.
- Estratégias para captação e controle de recursos financeiros.
- O perfil dos profissionais para as instituições museológicas.
- O museu como um meio de comunicação.
Dentro destes aspectos foram tratados com profundidade os 

seguintes pontos:
- Museus e comunicação
- Museus e gestão
- Museus e recursos humanos
- Museus e património
Nos antecedentes, reconhece-se o papel fundamental da Mesa 

Redonda de Santiago - esa reflexion fue el fundamento para un nuevo 
enfoque en la acción de los museos en la region. Constata-se a vigência dos 
seus postulados essenciais, assim como a realização em duas décadas, 
de experiências de muito valor no sentido de transformar o museu 
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num instrumento eficaz para o desenvolvimento integral. No entanto 
reconhece-se igualmente que a época em que nos encontramos e a sua 
multifacetada problemática requer uma nova reflexão assim como acções 
imediatas e adequadas para que o museu cumpra a sua missão social.

Devem-se pois actualizar os conceitos e renovar os compromissos 
adquiridos naquela oportunidade (Santiago, 1972).

A situação no mundo, e particularmente na América Latina, também 
não melhorou, senão vejamos:

- Aprofundam-se as brechas entre os países do 1º mundo e dos 
outros em vias de desenvolvimento.

- O desenvolvimento extraordinário da ciência e tecnologia abriu 
inúmeras possibilidades, mas ao mesmo tempo insondáveis abismos que 
podem provocar desequilíbrios irreversíveis.

- Estamos na época das comunicações. As distâncias foram reduzidas 
substancialmente, no entanto esta possibilidade pode standarizar o 
homem e uniformizar a sua cultura, mediante a difusão de paradigmas.

- Os modelos económicos e tecnicistas aplicados nos anos setenta na 
América Latina sofreram um rotundo fracasso, porque se encontravam 
desajustados da sua realidade socio-cultural. Em consequência, o nível 
de vida baixou e entre 46% e 60% da população se encontra nos limites da 
pobreza crítica. A dívida externa da A. Latina ascende a mais de 400.000 
milhões de dólares, o que implica cada ano 30.000 milhões de dólares.

- Intimamente ligado com o problema económico, verifica-se uma 
degradação de valores morais - corrupção, tráfico de drogas, violência 
sobre o homem e o ambiente, urbanização descontrolada, etc., que podem 
levar a uma crise política e pôr em risco a democracia tão arduamente 
conquistada nesta região.

- A tendência para a privatização e de confiar à sociedade civil 
responsabilidades até agora atribuídas ao Estado e que podem pôr em 
perigo o património cultural.

Apesar de este panorama negativo, reconhece-se que a A. Latina 
é depositária de uma grande riqueza humana espalhada por um vasto 
território com imensos recursos culturais e naturais.

Perante estes novos antecedentes pode-se afirmar que o museu 
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terá hoje uma missão transcendental a cumprir na A. Latina: Debe 
constituirse en instrumento eficaz para el robustecimento de la 
identidad cultural de nuestros pueblos y para su conocimento 
mutuo - fundamento de la integracion - Tiene tambien un rol 
essencial en el processo de demitificación de la tecnologia, para su 
asimilación al desarrolo intergral de nuestros pueblos. Por fin, un 
papel imprescindible para la toma de conciencia de la preservation 
del medio ambiente, donde hombre, naturaleza y cultura forman un 
conjunto armónico e indivisible.

Depois de analisar a profunda crise que atravessa a A. Latina, os 
participantes consideraram este Seminário, ocasião inadiável para 
analisar os novos desafios propostos aos museus e postular as acções para 
enfrentá-los.

O museu na A. Latina enfrenta os desafios impostos pelo meio social 
onde se insere, pela comunidade a que pertence e o público com quem 
comunica. Para enfrentá-los é necessário:

- Potencializar a sua qualidade de espaço de relação entre os 
indivíduos e o seu património onde se propicia o reconhecimento 
colectivo e se estimula a consciência crítica.

- Estabelecer relações entre o Museu e o poder político, para este 
melhor compreender e comprometer-se com a acção do museu.

- Desenvolver a especificidade da linguagem museológica como 
mensagem aberta, democrática e participativa.

- Lutar pela valorização social do trabalhador do museu, em termos 
de reconhecimento, estabilidade e remuneração.

- Adoptar o inventário como instrumento básico para a gestão do 
património.

III - Museus hoje: novos desafios

Confrontando as duas declarações, poderemos dizer que se a 
declaração de Santiago é a tomada de consciência de que os museus 
poderão contribuir de alguma maneira para a desenvolvimento da 
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sociedade e para a melhoria da sua qualidade de vida, a declaração de 
Caracas é já uma posição de consolidação da museologia no seio da 
sodiedade e para o desenvolvimento da sociedade e para a melhoria 
da sua qualidade de vida, a declaração de Caracas é já uma posição de 
consolidação da museologia no seio da sociedade. Na realidade, em 20 
anos não se poderá dizer que a museologia não evoluiu e não ganhou 
expressão nas nossas vidas. Os ecomuseus, o aparecimento de um 
movimento para a nova museologia (MINOM), um maior interesse 
pelo património cultural e o proliferar de associações para a defesa do 
património são um e exemplo disso.

Evidentemente que o mundo mudou muito em 20 anos, e 
provavelmente a museologia não evoluiu tanto como poderia ou deveria. 
Talvez por isso, no início da declaração de Caracas se afirma: “Hemos 
entrado ya en un nuevo siglo: la história se acelera. Viejos dogmas que 
parecían inamovibles caen y con ellos los muros que marcaban fronteras 
ideológicas y políticas.

No entanto, os participantes deste seminário em Caracas, não deixam 
de revelar alguma maturidade quando afirmam que a nova dimensão do 
museu na A. Latina na viragem do século, é a de ser protagonista do 
seu tempo, e aqui apelam a todos aqueles que trabalham nos museus 
para enfrentarem condignamente este desafio. Não podemos deixar de 
confrontar esta atitude, revelada em Caracas, com a angústia demonstrada 
por Mário E. Teruggi em 1972, quando escreve que os museus na A. 
Latina, muito pouco ou nada tinham a ver com os problemas sociais 
económicos e ambientais daquela parte do mundo. Hoje certamente as 
coisas já não estarão no mesmo ponto. Poderá então perguntar-se: Os 
museus na A. Latina serão já um instrumento eficaz na valorização da 
Identidade cultural das suas populações? Muitos concerteza que já de 
alguma maneira, preencheram essa função. No entanto o que se propõe 
em Caracas, tem outro alcance, quando se afirma que o museu não só 
é a instituição idónea para a valorização do património, como também 
um instrumento útil para levar a cabo um desenvolvimento humano, 
equilibrado e um maior bem estar colectivo.

Direi ainda que ao ler o documento onde é apresentada a declaração 
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de Caracas, tomei conhecimento de alguns problemas socio-económicos 
que afectam a América Latina. Há 20 anos atrás se eu lesse algum 
documento relacionado com alguma conferência ou seminário de 
museólogos não teria certamente conhecimento sobre, por exemplo, 
aspectos económico-sociais de uma região. Este facto é sem dúvida, um 
indicador de que pelo menos alguns museólogos se encontram num 
bom caminho, ou seja, que a museologia é por excelência uma área 
interdisciplinar e ou se afirma como tal ou estará irremediavelmente 
condenada.

Para reforçar esta ideia terminarei com um extracto da obra de 
Henri-Pierre Jeudy “Memoires du Social”, que me parece revelador do 
papel da museologia hoje e das suas potencialidades futuras.

Non seulement la muséologie se veut interdisciplinaire mais elle 
montre, à travers le dynamisme de ses investigations, comment on peut 
réfléchir sur le sens de cette interdisciplinarité dans un contexte social 
complexe en répondant à des sciences passera-t-elle des laboratoires de 
recherche aux nouveaux musées? Au Canada, en Italie et dans d’autres pays 
encore, les écomusées, les centres d’interprétation de la nature s’adjoignent 
déjà de grands laboratoires de recherche et d’expérimentation.
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A Evolução de Conceitos entre as Declarações 
de Santiago e de Caracas

 
João Paulo Medeiros Constancia

A “nova museologia”, alvo de inúmeras reflexões durante as 
últimas décadas, tem despertado atenções e ganho adeptos, não só entre 
museólogos e especialistas, mas também entre o cidadão comum que nas 
suas acções se vê envolvido.

Numa análise sumária, pretende-se traçar as linhas gerais da evolução 
conceptual relativa aos fundamentos propostos para a museologia, que 
desde a mesa redonda de Santiago do Chile, têm vindo a tomar a forma e 
a consistência de um corpo teórico.

Sem dúvida uma das primeiras reflexões no âmbito de uma 
mudança radical de atitudes nos museus, a Declaração de Santiago 
surge num contexto inequivocamente propício ao debate sobre a missão 
social dos Museus e sobre o seu papel num desenvolvimento integrado 
das comunidades. Não terá sido por acaso que esta declaração emerge 
de uma Mesa Redonda realizada em Santiago do Chile, no seio de uma 
América Latina conturbada, onde eram crescentes as injustiças sociais, os 
problemas económicos e humanos e onde não eram, de todo, respeitados 
os mais elementares princípios de liberdade e democracia.

A UNESCO, em 1972, incumbindo a Mesa Redonda de Santiago do 
Chile o tema “Papel do museu na América Latina de hoje”, e demonstrando 
uma preocupação de interdisciplinaridade, fazendo reunir especialistas 
de vários domínios, procura uma avaliação da capacidade dos Museus 
em se adaptarem aos problemas postos pelo desenvolvimento da cultura 
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social e económica, da América Latina de então. Este espírito iria 
reflectir-se, não só numa análise profunda do papel dos museus, como 
viria a traduzir-se num conjunto de recomendações concretas, visando 
uma mudança de atitudes nos Museus.

A preocupaçao de interdisciplinaridade demonstrada pela 
organização da Mesa Redonda, que constituiu, no dizer de Teruggi, uma 
inovação ao programa tradicional, procurou a formação de um grupo 
autogerador de motivações alimentadoras de discussão em torno do 
tema em causa. Este será por certo um dos factores circunstanciais da 
Mesa Redonda de Santiago que se reveste de importância fundamental. 
A consciência emergente de que a museologia deve ser encarada como 
uma ciência interdisciplinar, integradora de conhecimentos das mais 
variadas áreas, reflecte-se na profundidade da análise conseguida e nas 
recomendações propostas, claramente traduzidas na declaração final.

Assim, a Declaração de Santiago deixa transparecer uma reflexão 
de cariz sociológico, bem patente no enfoque dos problemas sociais, 
económicos e culturais da América Latina. De um modo global, poder-
se-à dizer que esta declaração se afirma como uma nítida rejeição à 
usual introspecção dos museus, mais característica de um coleccionismo 
individual mesquinho, e preconiza uma atitude de intervenção social 
que terá de ter em conta os desafios inerentes às grandes transformações 
mundiais, bem como os cenários produzidos por um desenvolvimento 
tecnológico acelerado, não acompanhado por um desenvolvimento 
cultural, principal responsável pelo desequílibrio cultural e sócio-
económico entre os países.

Fruto de uma profunda reflexão multidisciplinar, numa atmosfera 
de preocupação pelos problemas da América Latina, a Declaração de 
Santiago do Chile concretiza uma nova concepção de Museu - o Museu 
Integral. Este novo conceito assenta sob o postulado de que os Museus 
são instituições ao serviço da sociedade e que contêm elementos que lhes 
permitem ajudar a moldar a consciência das comunidades em que estão 
inseridos, estimulando o seu desenvolvimento, através da ligação de um 
passado/memória a um presente/realidade e procurando projectar em 
antevisão, um futuro/vontade.
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Assim, cortando radicalmente com a usual perspectiva histórica 
direccionada para o passado, é proposta uma reformulação do discurso 
museal, que, assente numa visão dinâmica da dimensão temporal, reverte 
o sentido do direccionamento dos museus, fazendo-os partir do passado 
e projectando-os no presente e no futuro. Nesta perspectiva os museus 
são enquadrados num processo de desenvolvimento das comunidades, 
constituindo-se como uma consciência colectiva, força motriz de uma 
evolução sustentada. Deste modo pretende-se que seja equacionada 
a problemática do homem enquanto indivíduo e do homem enquanto 
ente social, integrado e identificando cada um com o seu meio natural e 
humano.

Esta nova concepção assume para os museus uma função 
social que até então lhes era negada, e procura a sua adequação aos 
problemas e aspirações das comunidades, intervindo activamente 
no seu desenvolvimento. O museu passa a ser sede de preocupações 
pertinentes de um presente/realidade, onde os problemas ambientais, 
de saúde pública, de analfabetismo, de nutrição, de gestão dos recursos 
naturais, e tantos outros, irão constituir alvos privilegiados, norteadores 
da actuação/intervenção dos museus.

Estamos perante novos conceitos que não constituem, contudo, 
uma negação dos museus existentes, nem mesmo pretendem uma 
mudança teórico-operatória que constitua uma ruptura epistemológica 
fundamental com a museologia. Desta forma, continua subjacente aos 
novos conceitos a existência de objectos, ou num sentido mais amplo - um 
património colectivo, que por reformulação, adequação e actualização 
da museografia serão instrumentos privilegiados de intervenção. Uma 
negação do objecto, ou de um património museológico, consistiria no 
estabelecimento de uma ruptura tendente a originar um outro qualquer 
tipo de missão social. É requerida a desmistificação do objecto mas é 
aceite que sobre ele se edifica a museologia como ciência estruturada.

As novas correntes de pensamento da museologia, que aqui 
encontram os seus fundamentos de partida, tão somente pretendem que 
os museus assumam a sua função social e que, fazendo uso de um discurso 
museal de intervenção, participem activamente no desenvolvimento das 
comunidades.

João Paulo Medeiros Constancia
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A “nova museologia”, emergente das ideias geradas em Santiago 
do Chile, tem vindo a adquirir, não sem controvérsia, um corpo teórico 
e uma estruturação dos seus conceitos. Assim, tem-se assistido a uma 
evolução conceptual traduzida numa melhor definição de objectivos, de 
campos de acção e de meios.

Responsabilizados os museus pela sua função social, vêm alargados 
os seus horizontes, passando a considerar-se, em vez de um edifício um 
território, em vez de colecções um património colectivo, em vez de um 
público uma comunidade. O carácter de intervenção dos museus passa a 
pretender-se actuante, a nível do indivíduo e do colectivo, e é procurado 
através da participação e do envolvimento comunitário.

Nos últimos vinte anos testemunha-se a evolução do conceito de eco-
museu e o surgimento de inúmeras reflexões de carácter teorizante que 
vão edificando a nova museologia. De acordo com René Rivard (1987) a 
nova museologia tenderá a constituir-se como meio de desenvolvimento 
de uma cultura crítica no indivíduo, através das culturas populares e das 
culturas eruditas inerentes a cada tipo de museu. Desta forma,o discurso 
da nova museologia, valorizando o saber individual, deverá incrementar 
o espírito crítico, moldando o indivíduo e tornando-o um ser menos 
vulnerável.

O papel do museólogo, neste novo contexto, será o de organizar o 
discurso museal, gerar formas de comunicação, promover a participação 
comunitária, avaliar as acções do museu. O discurso museal, entendido 
numa perspectiva alargada, englobará os vários aspectos de uma 
linguagem museográfica, bem como todo um conjunto de acções e 
programas. Este discurso, como um intuito de adequação aos problemas 
da comunidade e que tenderá a constituir-se em formas de comunicação 
permanentemente renovadas, será tão mais rico quanto maior for a sua 
capacidade de equacionar questões e promover a reflexão.

Duas décadas depois da reunião de Santiago do Chile, novamente 
na América Latina, a missão social dos museus volta a ser discutida, 
numa perspectiva semelhante. A declaração agora produzida, conhecida 
por Declaração de Caracas, reitera a validade dos postulados essenciais 
da Mesa Redonda de Santiago e reflecte, claramente, a evolução dos 
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conceitos dela emergentes.
Assente na necessidade de que os museus Latino-americanos devem 

cumprir a sua missão social, a Declaração de Caracas, propõe também 
uma reflexão do papel dos museus, integrada numa análise social 
política e económica da América Latina. São levantados e actualizados 
os problemas inerentes ao mundo actual, como sejam o desequilíbrio 
profundo entre países, o desenvolvimento científico e tecnológico, a 
era das comunicações, o descalabro económico dos países em vias de 
desenvolvimento, as questões da cultura e do ensino... . A todos os 
desafios postos pelos problemas da actualidade, os museus devem saber 
estar atentos, adequar-se e dar resposta.

Assim, e continuando a considerar o museu como um agente 
privilegiado de desenvolvimento integral da Região, a Declaração de 
Caracas reflecte, incontestávelmente, muitos dos conceitos que nos 
últimos anos têm vindo a ser aceites pelas correntes de pensamento da 
Nova Museologia.

O museu é reafirmado como um domínio de intervenção, onde a 
comunidade, definida no espaço social do próprio museu, deve encontrar 
um lugar para se exprimir. Nesta declaração é bem patente a importância 
que têm sido dada à participação comunitária no discurso museal, e ao 
coneito de museu, como resultado da inter-relação de um espaço, de uma 
comunidade e de um património. É igualmente bem clara a reafirmação 
da necessidade dos museus serem promotores de uma consciência crítica 
na comunidade, tal como havia proposto Henri Rivard.

Em termos formais é aceite que os museus são poderosos meios 
de comunicação, bidireccionais, tendentes a tornar-se veículos de um 
processo interactivo onde não haja manipulações ou imposições de valores 
ou de sistemas de qualquer tipo. Neste sentido, o museu terá de ser capaz 
de um discurso museal de linguagem aberta, democrática e participativa. 
Só assim a mensagem poderá ser acessível, amplamente compreendida, e 
transformada em enriquecimento individual, conducente por sua vez, a 
uma transformação da sociedade.

Relativamente ao património museológico, peça em torno da qual 
se escreve o discurso museal, não restam dúvidas da sua importância. 
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É defendido que o objecto, sem valor intrínseco, assume valores e 
significados nas várias linguagens culturais em que está inserido. Deste 
modo é valorizado o objecto e a sua circunstância. O inventário do 
património deverá continuar a ser um instrumento da sua gestão.

Nesta declaração são focados, com especial atenção os problemas 
relativos aos recursos humanos e à gestão e administração dos recursos 
materiais. Assume-se claramente que não podem ser descurados estes 
aspectos, indispensáveis à concretização dos objectivos. Esta visão 
pragmática é fundamental, numa perspectiva de adequação às condições 
sócio-económicas e na integração em questões de poder político.

Em face do exposto, pensa-se que a Declaração de Caracas pode 
ser vista como a tradução obrigatória de duas décadas de reflexão e de 
amadurecimento da museologia. Em todo o caso, esta declaração não é 
apenas um reflexo de uma evolução conceptual, mas constitui, também, 
para a museologia, uma notável contribuição em termos formais e 
operatórios.
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Evolução de Conceitos entre as Declarações
de Santiago e de Caracas

Otília Morgado F. Jorge

“Eu tenho uma antena parabólica na minha casa e sei tudo o que se 
passa na Europa, mas não sei quem mora no meu prédio, nem conheço 
bem a minha rua.”

Anónimo, IV Jornadas MINOM 1991, in Boletim Informativo do 
MINOM, nº 4 , Jan. 1992.

Pensar o Museu nos nossos dias é pensar numa organização 
perfeitamente integrada na comunidade para a qual existe. Desta forma, 
o Museu não poderá encerrar-se no espaço físico do seu edifício nem 
centrar as suas investigações nas colecções que possui, mas alargar-se 
a um campo de investigação multidisciplinar relacionado com a região 
onde se insere. Assim, o Museu deixará de ser um mero depósito da 
memória e passará, a par de outras instituições, a porpôr alternativas 
para o desenvolvimento local.

Esta maneira de sentir o Museu consubstanciou-se na declaração 
de Santiago do Chile, após uma reflexão conjunta acerca do “Papel 
dos Museus na América Latina”. Na Mesa Redonda efectuada naquela 
cidade evidenciou-se que a resolução dos problemas dos países latino-
americanos passava através do entendimento pela comunidade dos 
aspectos políticos, técnicos, económicos, sociais, culturais e naturais que 
os envolvem. Neste campo o Museu seria, além de um espaço, um veículo 
para a tomada de consciência por parte da população não só da sua 
verdadeira situação bem como da intenção de a resolver através de uma 
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acção participativa e dinâmica de forma a beneficiar com essa resolução.
A realização desta Mesa Redonda inseriu-se no contexto de uma 

tomada de consciência de que se por um lado a humanidade tinha atingido 
um substancial desenvolvimento científico e tecnológico, o mesmo 
não acontecia em termos de bem estar económico, cultural e natural. 
Verificou-se igualmente a existência de um notório desequilíbrio entre os 
países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento, para além de que 
a resolução deste desequilíbrio não se encontrava numa única ciência ou 
disciplina, mas sim numa “visão de conjunto e tratamento integrado dos 
seus vários aspectos”. Dentro desta visão de conjunto o Museu, sem negar 
a importância e o valor dos existentes, deveria ultrapassar os seus fins 
tradicionais de recolha, conservação, investigação e divulgação do seu 
acervo, e abrir-se a um novo conceito de Museu que passaria a ter não só 
uma função cultural mas igualmente uma função social.

Este Museu activo e participativo teria, de acordo com a sua função 
social, de recorrer a saberes multidisciplinares de forma a poder ser um 
veículo não só de promoção de uma maior consciencialização por parte 
da população da importância da salvaguarda da sua herança cultural, 
patrimonial e natural mas igualmente de disseminação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos com a finalidade de melhorar o bem estar 
económico, físico, social, cultural e natural da comunidade onde está 
inserido. Assim o Museu deve:

1. Conjuntamente com a população que serve e para a qual existe, 
intensificar esforços de recuperação da sua herança cultural, patrimonial 
e natural;

2. Actualizar as técnicas museológicas e museográficas de forma 
que os objectos expostos sejam melhor compreendidos pelo público/
população;

3. Utilizar técnicas que levem o Museu a aperceber-se da 
receptividade na comunidade das acções por si realizadas;

4. Promover a educação permanente da comunidade;5. Estimular o 
desenvolvimento tecnológico baseado nas condições reais da população.

Com a declaração de Santiago, museólogos de outras regiões do 
globo, encontram novas perspectivas de acção bem como resposta a 
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determinadas questões que a museologia especializada não consegue 
responder. Perspectiva-se, em suma, o carácter social e globalizante da 
acção e função do Museu.

Vinte anos mais tarde, novo encontro se efectua na América Latina. 
Caracas acolherá um conjunto de pessoas interessadas em reflectir em 
conjunto sobre “a missão actual do Museu como um dos principais 
agentes de desenvolvimento integral da região”, bem como em actualizar 
“os conceitos e renovar os compromissos estabelecidos em Santiago do 
Chile”.

Esta actualização prende-se com as mutações que o planeta sofreu 
no campo ideológico, económico e ambiental ao longo destas duas 
décadas agudizando os problemas do globo: agravamento do fosso 
entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, catástrofes 
ambientais, má repartição dos alimentos, corrupção e violência, tráfico 
e consumo de drogas para além de uma preocupante inversão e perda 
de valores. Mutações estas, que servem para mostrar que o modelo 
económico  utilizado com a finalidade de melhorar as condições de vida 
das populações dos países em vias de desenvolvimento não resultou, 
pelo contrário as agravou; já que estes países passaram de receptores a 
exportadores de capital, consequência da sua crescente dívida externa, 
removendo capitais que poderiam ser aplicados na melhoria do nível de 
vida das populações ou seja no seu desenvolvimento integral. Igualmente 
a queda do muro de Berlim, símbolo da divisão ideológica do globo abre 
as portas ao “paraíso” que parecia vir a ser o conceito de globalização. 
Conceito que encontra resistências em diferentes regiões do globo, já que 
por todos os continentes se vão afirmando as noções de nacionalismo e 
de regionalismo. Assiste-se ainda, no mundo urbano, a um isolamento 
das populações no “ghetto” que se transformou o seu apartamento, 
perdendo o contacto directo com a realidade envolvente, passando esta 
a ser quase exclusivamente aquilo que se passa na sua televisão. Perante 
todos estes problemas que afectam a sociedade em geral, o Museu como 
local privilegiado “no sentir” destas realidades deve afirmar-se como 
um agente principal para a sua tomada de consciência por parte das 
populações que serve, visando para além do seu desenvolvimento integral 

Otília Morgado F. Jorge
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o da região onde se inserem. Utilizando as palavras de João Moreira 
(Museologia e Desenvolvimento - Jornadas sobre a Função Social do 
Museu - cadernos do MINOM nº 1) “O desenvolvimento local e regional 
não é agora visto como derivando de desenvolvimento global do país, 
mas sim precisamente o inverso. Na prática, uma tónica fundamental é 
posta na região e no local, olhados agora como os espaços privilegiados 
do desenvolvimento”. Assim “os novos museus vão ser a expressão do 
novo modelo de desenvolvimento descentralizado”, situando-se “na 
vanguarda da recuperação/reformulação estrutural do capitalismo”. 
Além disso, o modelo económico desenvolvido na década de setenta, 
apoiado essencialmente no capital, foi ultrapassado ao longo da década 
passada por outro recurso considerado de grande importância para o 
desenvolvimento das organizações; a informação. Ora, sendo o Homem 
possuidor, por excelência, de informação caminhamos a passos largos 
para uma revalorizaçao dos recursos humanos.

Perante todas estas questões/problemas, o Museu tem de se assumir 
como um verdadeiro protagonista do seu tempo - a era da informação 
- e abrir novos caminhos de desenvolvimento assentes em aspectos 
considerados prioritários:

1 - A Comunicação. O Museu é o palco ideal para estabelecer esta 
comunicação na sua relação com os indivíduos e a comunidade. Através 
de uma linguagem multidisciplinar possibilita-lhes o enriquecimento, 
não só relativamente ao conhecimento do seu passado bem como na 
utilização de meios tecnológicos e científicos que contribuirão, no 
presente, para o seu desenvolvimento integral;

2 - O Património. Neste campo o Museu deve manifestar a sua 
preocupação perante o património cultural, natural e ambiental existente 
no seu país sublinhando a urgência da feitura de legislação para a sua 
preservação e salientar o papel do Estado como o garante idóneo nessa 
protecção sem, contudo, descurar a importância que as populações 
assumem na preservação do património que as envolve;

3 - A Liderança. O Museu deve assumir o seu papel de liderança 
“no processo de recuperação e socialização dos valores da comunidade”. 
Para isso o Museu integral deve possuir um conhecimento pleno da 
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realidade envolvente de forma a poder intervir de uma forma eficaz. 
Igualmente os Museus especializados devem assumir a sua liderança nas 
áreas temáticas que dominam. O objectivo será formar uma consciência 
crítica respectivamente na comunidade e no público;

4 - A Gestão. A Gestão do Museu deve estar ligada à sua função 
na comunidade. Função esta que será elaborada após ter sido feito um 
diagnóstico do ambiente externo. Esta função manifestar-se-à num 
programa de acções/intervenções a curto, médio e longo prazo. O sucesso 
desta gestão está relacionado com a capacidade de se conseguir responder 
às solicitações do ambiente externo; de um óptimo aproveitamento dos 
recursos financeiros, técnicos e humanos; e da existência de boas relações 
com o poder e outras organizações;

5 - Os Recursos Humanos. Uma das novas atitudes de uma boa 
gestão do Museu será a de dar ênfase aos recursos humanos, já que são 
estes os possuidores da criatividade e do conhecimento, noções tão caras 
a quem faz depender o verdadeiro sucesso de uma organização do seu 
recurso informação. Assim o Museu, terá de propôr formação ao seu 
pessoal, orientada não só na valorização deste recurso bem como na 
importância da multidisciplinaridade para se conseguir ter uma acertada 
forma de comunicação com a comunidade para quem as suas acções 
existem.

Em suma, pretende-se que o Museu seja cada vez mais o utensílio 
e não o fim da acção museal, que passará a pertencer à informação. Só 
assim o Museu será um verdadeiro protagonista do seu tempo; valoriza o 
seu papel na sociedade e assume-se como um dos principais agentes para 
o desenvolvimento integral do Homem.
                 

Otília Morgado F. Jorge
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International Summer School of Museology
(ICOM/UNESCO)

2 a 30 de Julho de 1993

José Manuel Brandão
Museu Nacional de História Natural

R. Esc. Politécnica, 58
1294 LISBOA codex

Desde há sete anos que o ICOM, através do ICOFOM (comité 
para a formação), vem a desenvolver actividades de formação intensiva, 
de âmbito internacional, destinadas ao aperfeiçoamento dos quadros 
técnicos dos Museus, dando assim cumprimento às resoluções tomadas 
durante os trabalhos da 23ª Conferência Geral do ICOM. Estes cursos, 
patrocinados pela UNESCO, têem decorrido no departamento de 
Museologia da Universidade Masarik em Brno, República Checa, com o 
apoio do Museu da Morávia.

Durante o mês de trabalho, os estudantes participam num intenso 
programa de conferências, seminários e visitas de estudo a museus e 
exposições, conduzidos pelos responsáveis dos cursos e por um grupo 
internacional de convidados, especialistas nos vários domínios da 
Museologia.

É dificil resumir um intenso mês de trabalho em meia dúzia de 
páginas; deixamos no entanto algumas notas sobre os pontos altos do 
curso em que participámos.

José Manuel Brandão
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1 - A Universidade de Masarik 

Fundada em 28 de Janeiro de 1919, a Universidade de Masarik é 
a segunda maior Universidade Checa; conta actualmente com seis 
Faculdades (Artes e Letras, Medicina, Pedagogia, Direito, Ciências 
Naturais  e Economia e Administração), onde estudam cerca de 40 000 
alunos.

O Departamento de Museologia, foi criado em 1963 no seio do 
Departamento de Filosofia (Faculdade de Artes e Letras) e desde então, 
tem vindo a promover cursos de pós-graduação para a globalidade do 
pessoal técnico dos museus checos e eslovacos. Actualmente, funcionam 
também neste departamento, além dos cursos de pós-graduação, 
Mestrados e Doutoramentos em Museologia. 

É convicção dos responsáveis pelo Departamento, que a imposição 
da Museologia como disciplina científica, tem uma importância 
fundamental não apenas na afirmação do papel dos Museus na sociedade 
contemporânea, como também como factor condicionante do seu 
próprio futuro.

2 - O Museu da Moravia

 O Museu da Morávia em Brno, é o segundo maior da República 
Checa e um dos mais antigos Museus da Europa central; comemora 
presentemente 175 anos. 

Sediado no palácio Dietrichstein, importante monumento da 
arquitectura barroca e renascentista, é constituído por sete departamentos 
espalhados por outros tantos edifícios, cobrindo os diversos ramos da 
História Natural e das Ciências Humanas, contando com um acervo 
global de cerca de à milhões de objectos.
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3 - Actividades Lectivas

3.1 - Conferências e Seminários

As conferências e seminários realizados durante o Curso, procuraram 
abarcar a globalidade dos principais temas nas diversas áreas de trabalho 
e correntes da Museologia. Poderíamos agrupar os principais tópicos 
abordados da seguinte forma:

3.1.1. Formação profissional

Ao Coordenador científico do Curso, Dr. Vinos Sofka, Vice-
presidente do ICOM e Presidente do ICOFOM, coube fazer o ponto 
da situação no que respeita ao enquadramento da Museologia (e dos 
Museus) na sociedade actual e a abordagem da problemática da formação 
profissional do pessoal dos Museus.

Neste domínio, verificou-se que, a nível internacional, de um modo 
geral, a formação específica dos profissionais dos museus é relativamente 
pobre, sendo ainda poucas as oportunidades de ensino universitário no 
domínio da Museologia. 

No domínio da formação, salientou-se o papel do ICOM/ICOFOM, 
tendo sido apresentados materiais de trabalho resultantes das suas 
diversas conferências, nomeadamente os cadernos ISS (ICOFON Study 
Series, 1983-1991), MuWoP (Museological Working Papers) e MN 
(Museological News). 

José Manuel Brandão
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3.1.2. Metamuseologia

O Director do Curso, Prof. Dr. Zbynek Stránsky(1), leccionou 
o módulo “Introdução à Museologia”, durante o qual desenvolveu um 
modelo teórico em que a Museologia  foi apresentada como uma ciência 
de carácter trans-disciplinar, com um objecto muito preciso, apoiando-
se numa metodologia própria e desenvolvendo-se em várias áreas de 
trabalho.

Para Z. Stránsky, a Museologia constitui um sistema de 
conhecimentos específicos, e, por isso, deve ser objecto de uma 
explicação teórica, contextualizada do ponto de vista social, histórico e 
(meta)científico. O investigador propõe assim a utilização da expressão 
METAMUSEOLOGIA, para referir a teoria cujo objecto é em si mesmo, 
a própria Museologia.

Considerando que a Museologia é o “estudo das relações específicas 
entre o Homem e a realidade” De acordo com este esquema, Z. Stránsky 
considera a Museologia como um sistema, que compreende vários sub-
sistemas, que se cararcterizaram muito resumidamente:

* MUSEOLOGIA HISTORICA
A missão da Museologia Histórica é a descoberta e o conhecimento 

da origem, nascimento e evolução do fenómeno museal;
* MUSEOLOGIA SOCIAL
A vocação da Museologia Social é a descoberta da motivação da 

musealização e da sua importância para os indivíduos e a sociedade.
* MUSEOLOGIA TEORICA
A Museologia teórica constitui a essência do conhecimento 

museológico. O objectivo desta disciplina é a descoberta da motivação da 
relação específica do Homem com a realidade, através da sua apropriação 
material e contextualizada.
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Teoria da Selecção

Envolve a problemática da recolha e da definição de objecto  
museal, e a problemática da localização temporal da documentação.

Teoria da “Thesaurisação”

Numa segunda fase, a Museologia tende para a constituição duma 
colecção, pilar fundamental para a preensão e exploração dos valores 
culturais a preservar (os “thesaurus”ou colecções).

Teoria da “Apresentação”

O sentido da “musealização” da realidade consiste na manipulação 
dos “thesaurus” no sentido de agir sobre a consciência social; é necessário 
ter em conta que o valor museal não gira em torno do objecto em si 
mesmo, mas nas relações objecto-sujeito.

* MUSEOLOGIA APLICADA (MUSEOGRAFIA)
O objecto da Museografia é a descoberta dos processos, técnicas 

e tecnologias que permitem a apropriação da realidade. É uma área 
multidisciplinar, na qual se aplicam saberes específicos de outras 
disciplinas, modificados no sentido da prossecussão das finalidades da 
Museologia.

Principais domínios específicos: Management, Arqui-tectura, 
Conservação, Informação, Exposição, Relações públicas e Publicidade.

A apresentação e discussão deste modelo, prolongou-se durante 
quase todo o mês, sendo as restantes conferências e seminários específicos 
articulados em cada um dos diferentes níveis do módulo. 

Problema muito discutido e que ficou em aberto é o da premente 
necessidade de elaboração de um glossário de termos museológicos, 

José Manuel Brandão



Cadernos de Sociomuseologia Volume I110

de modo a uniformizar o emprego da linguagem técnica fundamental. 
A inexistência de léxicos museológicos, com a definição dos conceitos, 
acarreta sérias dificuldades que nós próprios também sentimos 
durante as discussões; se muitos dos termos propostos são comuns à 
nossa linguagem corrente, diferenças significativas há no que respeita 
aos conceitos envolvidos, dificuldade que em nosso entender se deve 
sobretudo à falta do reconhecimento da Museologia como uma Ciência 
entre as outras Ciências. Aliás pode acrescentar-se que a produção de 
um substrato teórico da Museologia é ainda relativamente escassa, 
se comparada por exemplo, com a produção de textos no domínio da 
Museologia Aplicada.

3.1.3. A sociedade na hora actual
 
Conferências:
 Dr. V. Sofka - A Humanidade no final do século XX. 
 Prof.Dr. P. Horak(2)   - Pós-moderno contra moderno.
 Prof.Dr. K. Muller (3)- Ciência, cultura e Humanidade.
Abordagem das grandes linhas do pensamento contemporâneo; a 

mudança dos sistemas económicos, valores e as transformações sociais; 
reflexos na temática e prática museológicas. 

3.1.4. Museus, museologia e políticas museológicas
 
Conferências:
      Dr. A. Desvallés (4) - Museus e sociedade
                                - Políticas museológicas 
 Drª M. Bellaigue (5)  - Museus e museologia
                                      - Nova Museologia e Ecomuseus
Abordagem diacrónica do papel da museologia, alternativas 

de intervenção e adequação dos Museus às realidades sociais 
contemporâneas. Museus de sociedade e Ecomuseus; apresentação e 
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discusão das experiências levadas a cabo em França, com as comunidades 
de Creusot e Montceau-les-Mines.

3.1.5. Comunicação e Pedagogia nos museus
 
Conferências:
 Dr. J. Hainard (6) - Expomos... perturbamos
                       - Objectos manipulados
      Dr. M. Van Praet (7)   - Contacto com os públicos
                                             - Didáctica dos Museus
Problemática da concepção das exposições. Construção do discurso 

museológico, percursos, modos de exposição e estudo do comportamento 
dos visitantes. Animação e “ateliers” para grupos escolares nos Museus.

3.1.6. Documentação e informatização 
 
Conferências:
 Engº F.Gale(8) - Tratamento informático das colecções.
Organização dos sistemas de arquivo e gestão de colecções. 

Utilização de meios informáticos nos museus. 
 Este tema foi ainda tratado em visitas de estudo ao centros de 

documentação e informática do Museu da Morávia, onde pudemos 
tomar contacto com os programas de inventário e segurança que ali estão 
a ser desenvolvidos para todos os museus checos.

3.1.7. Museografia
 
Engº F. Gale - Management e marketing dos Museus
 Dr. P. van Mench(9) - Museus: de que têm necessidade? Como 

dirigir um Museu?
 Engº A. Morgos(10) - Introdução aos problemas da conservação

José Manuel Brandão
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 Arqº. M. Ghafouri(11) - A arquitectura dos Museus
Abordagem genérica dos problemas em cada uma destas áreas 

específicas, nomeadamente: Museus como organizações sem fins 
lucrativos; estrutura e organização dos Museus; Políticas culturais; 
promoção da imagem de marca dos Museus; conservação e restauro de 
obras de arte; arquitectura de interiores em Museus; design e iluminação 
das exposições. 

3.2- Visitas de estudo

No decorrer do curso foram efectuadas diversas visitas de estudo 
a Museus, nomeadamente em Brno, Praga, Bratislava e Viena, tendo 
nalgumas delas sido também visitados os laboratórios de conservação e 
restauro e as reservas.

Em Praga, o grupo foi recebido pelo Director-Geral dos Museus 
(Ministério da Cultura) e pela Presidente do Comité nacional do ICOM, 
que fizeram um breve historial dos Museus Checos e um levantamento 
das principais dificuldades e desafios postos na presente situação de 
transição para a democracia.

3.2.1. Os museus Checos e Eslovacos

O nascimento e evolução dos Museus Checos e Eslovacos está 
intimamente ligada à história nacional e cultural dos dois povos. A 
semelhança de muitas outras instituições semelhantes, muitos dos 
actuais museus surgiram a partir de importantes colecções eclesiásticas e 
profanas, reunidas desde a idade média, como por exemplo as colecções 
dos imperadores Carlos IV e Rudolfo II, no castelo de Praga (actual 
Galeria Nacional).

Os primeiros museus remontam aos séculos XVIII e XIX; entre os 
mais antigos, contam-se os de Brno (1817) e Praga (1818).  

A República Checa possui actualmente uma rede de 187 Museus e 
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Galerias tuteladas pelo Ministério da Cultura, que no conjunto perfazem 
um acervo global de cerca de 10 milhões de objectos, ocupando um total 
de cerca de 5 000 funcionários. O grupo mais numeroso de museus, é 
constituído pelos museus regionais, muitos dos quais instalados em 
lugares históricos, ou consagrados a personalidades importantes da 
história e da cultura. No seu conjunto, perfazem um número total de 
visitantes entre 8 e 10 milhões/ano.

Na Eslováquia, existem presentemente 89 Museus e Galerias, 
tutelados pelo Ministério da Cultura, autoridades locais e empresas,  
que  empregam  cerca  de 1800 trabalhadores. A mais importante destas 
instituições é o Museu Nacional Eslovaco, fundado em 1893, que conta 
entre os vários pólos (Ciências Naturais e Ciências Humanas), com um 
acervo de cerca de 3 milhões de objectos. Visitam-no anualmente cerca 
de 700 000 pessoas, das quais aproximadamente 20% são estrangeiros. 

3.2.2.. As exposições

Com poucas excepções, as exposições permanentes visitadas estão 
organizadas segundo técnicas tradicionais. Salientem-se no entanto, pela 
elevada qualidade museográfica, por exemplo em Praga, a exposição 
sobre os povos da Oceania no Museu Etnográfico, que concilia uma 
sugestiva concepção dos expositores climatizados, com a utilização de 
recursos audiovisuais fundamentais para a contextualização das peças 
expostas. Com a abertura desta exposição o Museu recebeu a Menção 
Honrosa da EMYA em 1992.

Excepção também é a exposição permanente do pequeno museu 
da cultura judaica em Bratislava, que a par de uma criteriosa escolha 
das peças expostas, conseguiu um sugestivo design que sala após sala, 
conseguem levar o visitante a uma integração perfeita na ambiência dos 
ritos culturais da comunidade judaica. 

Constituíu de certa forma uma decepção, a visita da exposição “Jan 
Amos Comenius(12), contribuição para a Humanidade”, inaugurada em 
1992 no âmbito das comemorações internacionais dos 400 anos sobre o 

José Manuel Brandão
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seu nascimento. Preparada com recurso a grandes meios, esta exposição 
mostra-se insatisfatória, quer pelo projecto de arquitectura escolhido, 
quer pela informação prestada; ressalvem-se no entanto os excelentes 
programas audiovisuais, infelizmente apenas acessíveis na sua plenitude, 
a quem domina língua checa.

Esta exposição tinha sido escolhida pelos responsáveis do curso para 
um “estudo de caso”, tendo o gupo de estudantes tido acesso ao projecto 
de arquitectura, guião e demais documentação da exposição.

Merece também destaque muito particular, a nova exposição 
permanente sobre os povos da Polinésia e as culturas Maia e Asteca, 
no Museu Etnográfico de Viena, quer pela cenarização utilizada, quer 
pelos excelentes programas audiovisuais (diaporamas e computadores) 
disponíveis. 

Particularmente interessante foi a visita ao Museu da Boémia 
Central (Roztoky), onde funciona um Centro de Conservação e Restauro, 
estabelecido no início da década de oitenta, que presta assistência ao 
conjunto dos museus Checos, no controlo e eliminação de pragas pelo 
emprego de radiações gama. Trata-se como é sabido, apenas de uma 
intervenção curativa, no entanto de grande interesse face à enorme 
quntidade de peças fabricadas com materiais orgânicos, existentes nos 
museus.

4 - Nota Final

Embora fundamentalmente teórico, o Curso da ISSOM, revelou-se 
muito interessante, tanto pela abordagem modelizada que proporcionou, 
sistematizando claramente as diferentes áreas de intervenção da 
Museologia, integrando-as  no contexto mais vasto da compreensão 
do fenómeno museológico em si mesmo, como pelos seminários sobre 
problemas específicos, nomeadamente nos domínios da estrutura 
e organização dos Museus, organização e avaliação de exposições e 
arquitectura e design de exposições.

Embora seja discutível, estamos convencidos que o estudo da teoria 
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da Museologia - etapa fundamental no treino profissional dos quadros 
dos Museus -, constitui um suporte básico da pratica museológica, pelo 
desenvolvimento de uma orientação social crítica e contribuindo atrvés 
das bases da compreensão do fenómeno museal, para a resolução de 
problemas concretos. A Museologia teórica pode também desempenhar 
um papel importante tanto no desenvolvimento de políticas culturais 
adequadas às realidades sócio-económicas de cada país/região.  

Muito enriquecedor foi também o trabalho realizado em grupo, 
durante e paralelamente às actividades lectivas. Vindos de 13 países 
diferentes(13), o grupo de participantes teve oportunidade de partilhar 
experiências e ideias, proceder ao levantamento dos principais problemas 
profissionais que se colocam em cada um dos países e apreciar e discutir 
projectos em curso ou a concretizar a prazo. 

As visitas de estudo realizadas, permitiram obter uma perspectiva 
geral do trabalho desenvolvido na globalidade dos Museus, tendo os 
responsáveis pelo curso tentado cobrir os diferentes temas da rede 
museológica internacional; foram assim, visitados, museus de Belas 
Artes, Museus históricos e arqueológicos, Museus Etnográficos, Museus 
da Ciência e da Técnica e Museus de História Natural.

1 Director do Dep. de Museologia, Universidade de Masarik.
2 Dep. de Filosofia, Univ. de Masarik, Brno.
3 Academia da Ciências, Universidade Karluv, Praga.
4 Direcção dos Museus de França, Paris.
5 Direcção dos Museus de França, Paris.
6 Museu de Etnografia de Neuchatel.
7 Museu Nacional de Historia Natural, Paris.
8 Universidade Marsarik e Museu da Morávia.
9 Academia Reinwardt, Amsterdão.
10 Museu Nacional da Hungria, Dep. de Conservação.
11 Arquitecto, Consultor ICOM.
12 J.A.Comenius (1592-1670), foi uma das mais ilustres 

personalidades Checas, cujo trabalho como historiador, filósofo e 
pedagogo se projectou na cultura Europeia do século XVII. Durante a 
sua atribulada vida, numa Europa central repartida entre várias correntes 
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filosóficas e religiosas, J. Comenius viveu e trabalhou na Moravia, em 
Inglaterra, na Polónia, na Suécia, vindo a falecer na Holanda onde se 
radicara em 1656. O seu trabalho inspirou e influenciou o pensamento 
de várias gerações e a sua mensagem humanista sobre a paz no mundo 
ainda hoje permanece viva.

13 Participantes da ISSOM 93: Egipto 6, Eslovénia 2, Estónia 1, 
Finlândia 1, Grécia 1, Letónia 1, Lituânia 1, Malta 1, México 1, Portugal 
1, República Checa 2,  Roménia  1, Suécia 1.
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Estágio de Museologia no Centre International 
en Formation Écomuseale, Quebeque: 

O Balanço de Quatro Estagiárias

1.

 O curso de pós-graduação de Museologia Social, ministrado 
pelo ISMAG, proporciona aos finalistas vários estágios em instituições 
museológicas portuguesas e estrangeiras.

 De entre estes, destacamos o estágio no Centre International 
en Formation Écomuséale, orientado pelo Prof. Pierre Mayrand, da 
Universidade do Quebeque, a que as signatárias deste artigo tiveram 
acesso.

 À partida, este estágio constituía uma promessa de contacto com 
a  PRÁTICA  museológica (depois da aprendizagem TEÓRICA do curso 
de Museologia Social em Portugal), em instituições de uma qualidade 
verdadeiramente modelar, a todos os níveis, e com a colaboração de 
excelentes profissionais.

 Estas expectativas vieram a confirmar-se por inteiro. Além disso, 
o estágio veio a revelar-se como uma oportunidade única de contacto 
com personalidades e instituições conhecidas internacionalmente pelo 
seu mérito profissional e pelo seu vanguardismo e espírito de inovação 
no chamado movimento da Nova Museologia.

 Fazemos aqui questão de salientar o papel do Prof. Pierre 
Mayrand, que nos orientou e acompanhou ao longo deste estágio com 
uma sapiência e com uma amizade  que jamais poderemos esquecer.

 Para ele e para Renée Rivard, que nos acolheu de braços abertos, 
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os nossos sinceros agradecimentos, assim como para Michel Noel, Nicole 
Lamontaigne, todos os colaboradores do “Écomusée de la Haute Beauce” 
e, de um modo geral, todos os profissionais ligados à museologia com 
quem contactámos e que tão bem nos receberam.

 Por último - last but not least ! - a estagiária  Leonor Sá gostaria 
de agradecer o estímulo e o apoio que lhe foram dados pelo director 
do Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais, Dr. Ferreira 
Antunes, sem o qual o Museu Criminalístico não teria beneficiado desta 
oportunidade única de aprendizagem e experiência.

2.
 
A estrutura do estágio revelou-se extremamente útil e eficaz em 

termos de resultados, tendo como base dois vectores principais:
 - por um lado, o estipular de locais de trabalho bem precisos e 

definidos e a obrigatoriedade de cumprimento de tarefas e prazos;
 - por outro lado, uma grande liberdade de acção, que permitiu 

uma abordagem multifacetada e optimizada de toda uma vasta quantidade 
de informação.

 O trabalho efectuado ao longo do estágio no Centre International 
en Formation Écomuséale (13.7.93 a 23.8.93) dividiu-se em três grandes 
momentos:

 - Observação activa, crítica e dirigida a um número apreciável 
de instituições museológicas canadianas e norte-americanas:

Montréal: Musée d’Art Contemporain, Musée des Beaux Arts, 
Mc Cord Museum; cidade do Quebeque: Musée de la Civilization, 
Centro de Interpretação da cidade; Boston: Children’s Museum, 
Museum of Science; Nova Yorque: Museum  of Modern Art, 
Metropolitan Museum, Guggenheim;  Estado do Quebeque no geral: 
Musée des Civilizations (Hull); Museus regionais de Charlevoix e 
da Gaspésie; Economuseus do bronze (Inverness), do vidro (cidade 
do Quebeque) e do papel (Papeterie St.Gilles); Parques naturais de 
Forillon e du Bic.
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- Contactos com personalidades da museologia do Quebeque.
- Integração nas equipas de trabalho em diferentes núcleos do 

Écomusée de la Haute Beauce.
A partir da recolha de informação e de documentação efectuada 

em todos estes momentos, foram elaborados e apresentados vários 
trabalhos, em três fases sucessivas:

 - 1ª fase - 

- Relatórios críticos sobre a Maison du Granit e sobre o Centre 
de St.Evariste (Ecomusée de la Haute Beauce), apresentados a 7. 8. 93 ao 
coordenador do estágio, Prof. Pierre Mayrand.

  - 2ª fase - 

- Balanço geral e propostas de trabalho relativamente ao 
Écomusée de la Haute Beauce, apresentados a 22. 8. 93 ao coordenador 
do estágio, Prof. Pierre Mayrand.

- Organização de uma Soirée Cultural Portugal-Quebeque (a 21. 
8. 93) noticiada pela imprensa local (ver anexo 2).

 
- 3ª fase -

- Relatório final apresentado ao coordenador do curso de 
Museologia Social, Prof. Mário Moutinho.

  Para acompanhamento da estrutura do estágio, ver documentos 
dos Anexos.
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3.
 
Gostaríamos de salientar os seguintes contactos estabelecidos, 

por se terem revelado particularmente interessantes e profícuos:
- Pierre Mayrand, Professor de Museologia da Universidade 

do Quebeque, coordenador do Centre International de Formation 
Écomuséale e fundador do Écomusée de la Haute Beauce.

- Renée Rivard, consultor especialista e teórico da Nova 
Museologia.

- Michel Noel, Secretário Geral do MINOM internacional.
- Michel Laurent, conservador responsável pelo sector das 

reservas do “Musée de la Civilization”.
- Gilles Gagné, museólogo responsável pelo Economuseu do 

Bronze, em Inverness.
- Os elementos das equipas de trabalhadores que integram o 

Écomusée de la Haute Beauce, particularmente as directoras do “Centre 
de St. Évariste” e da “Maison du Granit”, respectivamente Nicole 
Lamontaigne e Ginette Gagnon.

4.

 De um modo geral, vimo-nos confrontadas no Quebeque com 
uma realidade museológica a todos os títulos notável, resultado de uma 
acção cultural empenhada e eficaz que não se  tem poupado a esforços, 
principalmente nas três últimas décadas, como teremos ocasião de 
especificar num próximo artigo. 

 Por todo lado e a cada passo nos defrontámos com os sinais visíveis 
de uma acção efectiva com vista à  conservação e divulgação sistemáticas 
do património natural e cultural canadiano. Com efeito, apesar da 
exiguidade relativa da sua história, de uma densidade populacional 
das mais baixas do mundo e da vastidão dificilmente abarcável do seu 
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território, o Canadá (e, mais especificamente, o Quebeque), conseguiu 
valorizar o seu património de um modo que poderemos considerar 
dificilmente excedível.

Verificámos também que esta valorização encontra pleno eco no 
público, que acorre em massa a diversas destas instituições museológicas, 
tanto no Canadá como nos Estados Unidos, apesar do elevado custo de 
algumas entradas, se confrontado com os preços praticados no nosso 
país. (Políticas de redução de preços para crianças, estudantes, grupos 
escolares, famílias, a chamada “idade de ouro”, etc., ou direccionadas 
para horários muito específicos facilitam a entrada dos economicamente 
mais vulneráveis, assim como a vulgarização de esquemas associativos 
de amigos dos museus permitem uma optimização dos custos para os 
visitantes mais assíduos).

Defrontámo-nos, portanto, com verdadeiros hábitos de 
frequência dos museus, em camadas etárias e sociais muito diversas. 

  A esta realidade comum ao conjunto dos museus analisados 
(tanto museus tradicionais como museus inovadores) não são, com 
certeza, alheios factos tão conhecidos como a dignidade dos espaços 
arquitectónicos escolhidos, a qualidade das colecções e de todo o 
trabalho subjacente de conservação, de investigação e de museografia; a 
grande importância dada às exposições temporárias, patente na elevada 
percentagem de espaço que lhes é destinada (em termos de espaço 
arquitectónico global), e na rotação constante de diferentes exposições; 
ou a existência de serviços educativos / de animação  muito activos, para 
já não falar das campanhas de marketing e divulgação .

 No que diz respeito aos museus mais inovadores, para além das 
preocupações atrás referidas, viemos também encontrar outras. Estas 
formulam-se a partir de um vector principal que se define não só como 
tentativa permanente de ligação real com a comunidade, mas também 
de implicação da mesma comunidade em processos e actividades dos 
museus.

Esta preocupação fundamental implica uma inversão total na 
própria génese e nas  directrizes orientadoras dos museus:

 o museu já não nasce nem vive em função dos objectos e das 
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coleccções que possui, mas nasce a partir de ideias e desenvolve-se em 
função desses valores que tem de preservar e transmitir, servindo-se dos 
objectos para os comunicar.

 Este facto significa tão só que os objectos, num museu, deixam 
de constituir um fim em si mesmo e passam a ser encarados como 
meios preciosos de transmissão de mensagens com variadíssimos fins 
culturais.

 Simultaneamente, dá-se outro facto muito importante, sem o 
qual não se torna possível abarcar o fenómeno global de mudança:

as ideias que se procuram transmitir não são ideias feitas, 
estáticas e prontas a ser consumidas por um público passivo, mas 
ideias que, para além de transmitir conhecimento, procuram também 
estimular a reflexão perante diversas questões importantes, ou seja, 
transformam o espectador num interveniente activo.

Os resultados da materialização deste reformular de toda uma 
filosofia museológica são bem visíveis: estes novos museus são locais 
vibrantes de vida, locais onde o conhecimento e a reflexão se tornam 
sedutores, estimulantes e interactivos. Alguns exemplos flagrantes 
que poderemos dar deste novo tipo de museu serão  o “Musée de la 
Civilization” da cidade do Quebeque, os centros de interpretação dos 
Parques Naturais de “Forillon” e do “Bic”, o “Children’s Museum” de 
Boston ou o “Museum of Science” da mesma cidade, que já tivemos 
ocasião de analisar anteriormente. 

Por último mencionemos o “Écomusée de la Haute Beauce”, 
pioneiro dos Ecomuseus no continente americano. Da sua acção 
concluímos que, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, constitui 
um verdadeiro agente de desenvolvimento e mudança de vocação 
regional, com o qual a região da Haute Beauce muito tem beneficiado.

O facto de termos tido ocasião de participar nas suas actividades 
e de partilhar o seu quotidiano constituíu para nós uma verdadeira lição: 
não só uma lição de museologia prática - mas também  -  uma lição de 
vida .
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n.2 (1994)
Novos Rumos da Museologia

Textos apresentados no Seminário Novos rumos da Museologia do 
Curso de Mestrado em Museologia, pelo Prof.  Mário de Souza Chagas, 
Director da Escola de Museologia do Centro de Ciências Humanas da 

UNI-RIO

Apresentação 
 

       (Aos amigos portugueses)
“Eles não sabem que o sonho
é uma constante da vida
tão concreta e definida
como outra coisa qualquer
como esta pedra cinzenta
em que me sento e descanso
como este ribeiro manso
em serenos sobressaltos
como estes pinheiros altos
que em verde e oiro se agitam
como estas aves que gritam
em bebedeiras de azul (...)”
                    António Gedeão

Mário Chagas
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  Sem energia e luta renovadoras não há sonho. Sem sonho não há 
museologia. Os textos aqui apresentados reúnem sonhos, energia e luta, 
e não se furtam do confrontamento com o real.
 Com velocidade aproximada da velocidade do sonho Mário 
Moutinho (arco de surpresas) surpreendeu-me com a proposta de 
publicação dos textos utilizados no Seminário “Novos rumos da 
Museologia”, promovido pelo Centro de Estudos de Sócio- Museologia 
Da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa). 
Proposta feita, aceita e concretizada.
 O que, no entanto, para além de uma mesma autoria, para além 
do fato de terem sido utilizados num mesmo seminário, liga estes textos?
 Com segurança todos eles são fruto de militância museológica. 
Alguns a meu ver, têm pose teórica, mas são apenas poesia; outros têm 
pose poética, ligeira e circunstancial e são teoria e são prática.
 Com segurança todos buscam perceber a museologia na vida, no 
humano, na rua, no filme, na música, no vídeo, na poesia etc.
Com segurança estes textos (elaborados entre 1989 e 1994) pensam a 
museologia ( para além dos passadismos, dos modernismos e das pós- 
modernagens) como um instrumento de interpretação, de comunicação 
e de luta social com base na relação entre o homem e a realidade, 
mediatizada pelos bens culturais. Parece claro que o compromisso aqui 
assumido é com a transformação, com a dança, com o devir e não com a 
paralisia das coisas. Museália. Museália. Tropicália Museal.
 Aos amigos portugueses, aquele abraço.

 Lisboa 10 de fevereiro de 1994 
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O Campo de Atuação da Museologia1

Mário Chagas

“(...) As idéias novas deviam ser encaradas como objetos 
preciosos, merecedores de especial atenção particularmente quando 
parecem um pouco estranhos.

Não estou insinuando que passemos a receber com agrado 
as idéias novas porque novas. Mas não devemos manifestar o 
desejo de suprimir uma idéia nova, mesmo se ela não nos parece 
muito interessante”.2;

            (POPPER [1976:105])

Introdução

Os organizadores do V FÓRUM NORDESTINO DE 
MUSEOLOGIA indicaram-me para discussão o tema: O CAMPO DE 
ATUAÇÃO DA CIÊNCIA MUSEOLÓGICA. Sem nenhuma combinação 
prévia decidi, assumindo o ônus dessa decisão, alterar de forma singela o 
tema proposto, passando a denominá-lo de O CAMPO DE ATUAÇÃO 
DA MUSEOLOGIA. E explico porque. Considero pouco produtiva 
a discussão em torno de uma possível aplicação da categoria ciência à 
museologia, e isto porque, apesar dos esforços de diversos intelectuais, a 
demarcação nítida do que é ou não é ciência não está totalmente definida 
e é passível de ideologização. Interessa-me muito mais perceber e discutir 
os fundamentos epistemológicos da museologia independentemente do 

Mário Chagas



Cadernos de Sociomuseologia Volume I126

fato de ela ser considerada uma ciência, uma prática, uma arte ou uma 
disciplina - como particularmente prefiro considerá-la.

Assim, extraindo os artigos e as preposições fiquei reduzido 
a três pontos fundamentais para o desenho dessa palestra: CAMPO - 
ATUAÇÃO - MUSEOLOGIA.

O termo atuação, mediador entre a museolgia e o seu campo, 
diz respeito a uma relação profunda entre a reflexão e a ação , entre a 
teoria e a prática.

O termo campo, que tanto se aplica a campo de futebol, 
quanto a campo eletromagnético, indica em qualquer hipótese uma 
delimitação determinada e necessária.

O termo museologia dirige a atenção de todos nós para o 
cerne das questões levantadas e tratadas por este Fórum de debates.

A palestra ora apresentada divide-se em duas partes. A 
primeira (seções I a V) discute de um ponto de vista geral a construção 
de teorias científicas e a segunda (seções VI a XIII) discute o estágio 
atual da museologia, considerando-o como um momento de grande 
fertilidade, se não decorrente, pelo menos estreitamente relacionado 
com uma crise de identidade perfeitamente identificável.

Primeira Parte

I - Tijolo por tijolo

Assim, como quem constrói uma casa, “tijolo por tijolo num 
desenho lógico”3, assim também o cientista constrói o seu edifício 
teórico. Como toda e qualquer construção, a construção teórica é 
seletiva, voluntária, limitada e condicionada no tempo e no espaço. 
Em outras palavras, toda a construção é parcial, expressa uma 
determinada concepção do mundo, e está carregada de historicidade.

Assim como uma casa construída no século XVIII, por 
exemplo, sem rede de esgotos e sem rede   hidráulica, precisa de 
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reformas para se adaptar às necessidades do mundo atual, ainda que possa 
manter as linhas arquitetônicas originais, assim também as construções 
teóricas são dinâmicas e tendem a sofrer reformas ao longo do tempo.

Assim como uma casa abandonada e sem uso social tende a 
entrar em decadência e ruína, assim também um determinado edifício 
teórico tende a entrar em colapso e deterioração quando perde o seu 
poder heurístico e o seu poder de previsão, quando são rompidos os seus 
laços com o desenvolvimento da sociedade.

Na esteira das analogias aqui tecidas pode-se perguntar: O que 
são os alicerces em uma construção de caráter científico? O que são os 
tijolos que estabelecem o seu desenho lógico?

II - Amarrando opiniões

Antes de responder às questões acima apresentadas e até mesmo 
para que se possa compreender o que se está denominando de construção 
teórica, é conveniente abordar o tema: teoria.
O vocábulo teoria não é de conceituação simples. Em verdade, existem 
diversos significados para o mesmo termo. Na antiga Grécia a palavra 
teoria esteve vinculada à idéia de contemplação, vida contemplativa, 
especulação, beatitude. Este é o sentido que Aristóteles, por exemplo, em 
seu livro Ética à Nicômano, confere ao termo4. Nesta ordem de idéias, a 
teoria é alguma coisa absolutamente descompromissada com a prática 
e alheia à própria realidade em que vive e se move aquele que teoriza. 
Em última análise, este é também o sentido que o senso comum atribui 
ao termo, o que se revela através de expressões como estas: “A teoria 
na prática é diferente”. “Fulano é teórico, vive no mundo da lua, é um 
sonhador”.

Está claro, no entanto, que esta não é a única acepção possível 
para o termo teoria. Interessa aqui compreendê-lo, ao lado de cientistas 
e filósofos, como um sistema organizado de conceitos, observações, 
hipóteses, experimentações e leis que se constrói a partir da relação 
entre o sujeito e o objeto, numa determinada situação espaço-temporal, 
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comprometido historicamente com a realidade em que vivem e interferem 
o sujeito e o objeto. Assim compreendida, a teoria não é alguma coisa 
que se colhe, como uma flor, a partir dos dados objetivos, a partir da 
experiência: e muito menos é criação subjetivista desvinculada do plano 
da objetividade. O discurso teórico se constrói no diálogo entre o sujeito e o 
objeto de conhecimento. Este discurso não é completamente transparente 
e não possui um sistema de defesa imunológica completamente resistente 
às influências dos juizos de valor, das ideologias, das idéias preconcebidas. 
“O pesquisador - afirma BACHELARD - não consegue se desembaraçar 
por completo de todas as suas crenças, preconceitos, imagens ou hábitos 
mentais legados, ou mais ou menos impostos pela sociedade. A idéia de 
se partir do zero não passa de um mito”. (s.d.) Ao não se desembaraçar 
de todas as suas crenças, imagens, preconceitos e hábitos mentais, o 
pesquisador transforma inevitavelmente o problema da elaboração 
de uma teoria não apenas numa questão de lógica, mas numa questão 
eminentemente antropológica. (PEREIRA [1986]).

Recuperando o rumo da analogia anterior, mesmo reconhecendo 
as suas limitações e o “perigo” decorrente de se comparar o não-
comparável, pode-se afirmar que o alicerce sobre o qual se constroem 
as teorias cientificas é o senso comum, mesmo quando algumas destas 
teorias, como é o caso do sistema heliocêntrico, contrariam as observações 
do senso comum.

O denominado senso comum, estreitamente vinculado à doxa (ou 
opinião), é formado por um conjunto de informações não-sistematizadas, 
não-críticas, às vezes inconscientes, que podem estar corretas ou não, 
podem ser úteis ou não (CARVALHO [1989]). A crítica ao senso comum, 
o abandono das opiniões incoerentes, o descarte das opiniões refutadas 
por testes, eis a base necessária para o desenvolvimento da ciência. 
BACHELARD, sustenta claramente que “o trabalho cientifico exige que 
tenhamos idéias prévias, idéias preconcebidas: elas podem e devem ser 
controladas pelos “fatos”, mas não provêm deles de modo direto”.

Mesmo reconhecendo o papel desempenhado pela doxa no 
campo da teoria científica é importante, à semelhança do que faz 
Sócrates, no diálogo Menon, de Platão, citado por CARVALHO [1989] 
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que se estabeleça uma distinção ente opinião e ciência. “E assim, pois, 
quando as opiniões certas são amarradas - diz Sócrates - transformam-se 
em conhecimento, em ciência, permanecem estáveis. Por este motivo é 
que dizemos ter a ciência mais valor do que a opinião certa: a ciência se 
distingue da opinião certa por seu encadeamento racional”.

A amarração a que se refere Sócrates não é dada, não é casual, 
não é gratuita, ao contrário é resultado do trabalho do pesquisador, é 
fruto de um trabalho de construção. A amarração ou a sistematização 
de conceitos e observações só é possível após um trabalho de seleção, de 
triagem, que separe, ainda que provisoriamente, a opinião certa da não-
certa, de acordo com os parâmetros da teoria em construção.

O que fala de Sócrates, no entanto, não esclarece é que a 
amarração não tem necessariamente um único sentido, uma única 
direção. Diversas e diferentes amarrações são possíveis a partir da mesma 
base de “amarráveis”. Em outras palavras, a partir dos mesmos alicerces 
construções diferentes podem ser erguidas.

III - Construindo

Diversos componentes participam de uma construção teórica. 
Entre estes componentes importância fundamental cabe aos conceitos.

Os conceitos enquanto representações mentais e, à semelhança 
dos tijolos, são elementos estruturais nas teorias científicas. Sem estas 
representações mentais o conhecimento seria impossível, a linguagem 
seria impossível.

LITTLEJOHN [s.d.] em seu livro Fundamentos Teóricos da 
Comunicação Humana, ao discutir a natureza da teoria, segue esta mesma 
ordem de idéias e afirma: “A totalidade do mundo simbólico de uma 
pessoa - tudo o que ela sabe ou diz - é função da formação de conceitos”.

Numa construção teórica, no entanto, diferentemente do 
que ocorre com os tijolos numa construção física, os conceitos não 
são estáticos. Eles são dinâmicos e estão em permanente devir. Os 
conceitos se transformam, aperfeiçoam-se gradativamente. Como afirma 
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KAPLAN, citado por LITTLEJOHN: “(... quanto melhores forem os 
nossos conceitos, melhor será a teoria que podemos formular com eles e, 
por sua vez, melhores serão os conceitos para a teoria aperfeiçoada que 
se seguirá”.

Além dos conceitos, LITTLEJOHN identifica em algumas 
construções teóricas outros três componentes, a saber: as relações entre 
conceitos, as explicações e previsões, e os enunciados e prescrições de 
valor.

As relações entre os conceitos criam espaços relacionais 
específicos, criam linhas de força no corpo da teoria e permitem a operação 
com suposições, hipóteses e leis. Os espaços relacionais específicos se 
apresentam como campos ou subcampos de estudo, independentemente 
do aspecto geral da teoria. É interessante notar que uma alteração nos 
conceitos altera as linhas de força, altera o campo relacional.

As explicações e previsões são um componente diretamente 
relacionado com a função heurística da teoria. Para cumprir esta função 
é necessário que a teoria disponha não apenas de instrumentos capazes 
de dizer (ou descrever) o que acontece, mas também de equipamentos 
conceituais articuláveis capazes de explicar o porque de tais e quais fatos, 
processos e fenômenos. Uma teoria capaz de explicar o porque desta ou 
daquela ocorrência é também capaz de prever determinadas ocorrências 
a partir do conhecimento de determinadas condições.

O quarto e último componente (enunciados e prescrições de 
valor) aparece em muitas construções teóricas como princípios, como 
juízos de valor pessoal ou social. É interessante considerar neste momento 
que o cientista não é um ser isolado do mundo, ele é também um ser de 
relação. A carga valorativa da ação do cientista na construção da teoria 
científica se revela com intensidade no momento em que se delimita o 
objeto de estudo, em que se dirige e se fixa o olhar para um determinado 
ponto.

“O cientista - esclarece BACHELARD - não é este ser racional e 
consciente cujos gestos seriam todos objetivos, cujos pressupostos seriam 
todos conhecidos e explicitados, cujo método seria completamente 
transparente e protegido contra toda influência perturbadora”.
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IV - Relação entre a teoria e a experiência

Ao se admitir que as teorias - construções humanas - estão em 
permanente devir, se está admitindo também que elas não são verdades 
acabadas, não são inquestionáveis. A ótica construtivista, diferentemente 
da positivista, compreende que a teoria não é reflexo dos “fatos”. Um 
“caldo” teórico não pode ser extraído dos fenómenos, como quem 
extrai o suco de uma laranja, simplesmente por que a teoria não está 
contida nos fenómenos. Por outro lado, os fatos e os fenômenos não são 
inquestionáveis, são também construções dos pesquisadores.

Por este prisma, compreende-se que as teorias não são espelhos 
da realidade, mas a própria invenção da realidade. A experimentação, 
tanto quanto a observação está impregnada de teoria. Como assevera 
CARVALHO [1989] ao discutir o problema da indução em Popper: “O 
conhecimento não tem início com a experiência, mas com uma teoria, 
que no confronto com a experiência é corroborada ou refutada. A 
ciência começa com a percepção de um problema, que nada mais é que 
a discrepância entre uma teoria, convicção ou expectativa, e os dados da 
observação. Sem uma teoria prévia não é possível qualquer observação”.

V - Desconstrução da teoria

Como as teorias do ponto de vista construtivo não são extraídas 
dos fenômenos, é de pouca utilidade buscar reduzi-las à experimentação 
com o objetivo de alcançar a comprovação, posto que a comprovação 
experimental não é nenhuma garantia do caráter científico de uma 
determinada teoria.

A possibilidade de refutação que em certo sentido é também 
a possibilidade de desconstrução da teoria seria a sua garantia de 
cientificidade. Para Kuhn,  no entanto, isto não se processa dessa forma. 
Para ele o abandono de um paradigma, de um determinado modelo 
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teórico, tem por base não a refutação, mas a morte gradual daqueles 
pesquisadores que sustentavam ou partilhavam o paradigma anterior, e 
a conversão gradual de alguns pesquisadores, com base em razões muito 
diversas.5 Assim, enquanto para POPPER  o abandono de uma teoria 
estaria calcado em um comportamento racional e crítico, para KUHN  
a atividade científica passa também pela irracionalidade. É possível, 
no entanto, pensar que sendo a teoria científica resultado do trabalho 
humano, e sendo o homem um ser complexo e contraditório, racional e 
irracional num só tempo e corpo, é possível pensar - repita-se - que tanto 
os testes de refutação, quanto a morte dos cientistas colaborem para a 
construção de novas teorias e a desconstrução de outras.

A ciência se assemelha a um jogo lúdico de construir e 
desconstruir casas. A desconstrução de teorias joga um jogo bastante 
importante dentro do campo científico. Não haveria razão para se 
buscar construir uma teoria nova, se a anterior não estivesse em colapso, 
se a anterior continuasse respondendo aos problemas criados pelos 
pesquisadores. As teorias não são campos tranquilos, são campos de 
luta, são campos de tensão entre o conhecimento e a ignorância, entre a 
superação e o obstáculo.

Segunda Parte

VI - Alguma coisa acontece no coração da museologia

Em 1958 durante o Seminário Regional da Unesco Sobre o Papel 
Pedagógico dos Museus, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, a Museologia foi claramente definida como “a ciência que tem 
por objeto estudar as funções e a organização dos museus”.

Em 1963 Luigi Salerno, em texto denominado Museu e Collezioni, 
publicado na Enciclopedia Universal dell’Arte, Vol. IX, Veneza/Roma, 
afirmava que a “Museologia se ocupava de todos os problemas do museu 
e sua finalidade é estudar, conservar, relacionar e tornar acessível para a 
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atualidade os testemunhos da civilização”.
Em 1972 Iker Larrauri, por seu turno, definia a Museologia como 

“a ciência dos museus”.
Estas três ligeiras referências (CASTRILLON-VIZCARRA 

[1986:20]) servem para deixar patente que há quarenta, trinta e mesmo 
há vinte anos atrás a Museologia estava claramente definida como “a 
ciência (logia) que trata dos Museus”.

Nos últimos vinte anos, no entanto, um observador atento irá 
deparar-se com uma grande efervescência no campo da prática e da teoria 
museal. É no bojo dessa efervescência que surgem diversas tentativas de 
reconceituação da museologia. Ora, o que está acontecendo com esta 
área de conhecimento?

Esta é a pergunta que insistentemente tenho mantido sob a alça 
da mira de um olhar reflexo. Hoje, aqui neste V Fórum, valendo-me 
principalmente, mas não exclusivamente, do suporte teórico de Thomas 
S. Kuhn [1991] coloco em pauta alguns resultados de reflexões orientadas 
para responder a essa questão.

As três definições anteriormente citadas permitem pensar que 
houve um tempo em que a museologia esteve tranquilamente estabelecida. 
Os intelectuais, os pesquisadores, os praticantes da museologia tinham 
bastante clareza a respeito do seu campo de atuação e de seu objeto de 
estudo. O paradigma6 museal estava estabelecido, assentado, aceito 
e partilhado pela comunidade técnico-cientifica operante na área 
museológica. Esta situação corresponde inteiramente ao que T. S. KUHN 
denomina de “ciência normal”7, que só passa a existir a partir da vitória de 
um determinado paradigma. É com base neste paradigma que o cientista 
normal sustenta a sua visão de mundo  recorta epistemologicamente a 
realidade.

A instrução e o treinamento recebidos por aqueles que postulam 
acesso à determinação área de conhecimento preparam a aceitação 
do paradigma estabelecido (ou em estabelecimento). Com base nesta 
assertiva deduz-se a importância das escolas de formação profissional 
para o enfraquecimento ou fortalecimento de determinadas correntes 
teóricas.
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É importante destacar, para melhor compreensão do tema, que 
a tendência da «ciência normal» é suprimir as novidades e as idéias 
novas, uma vez que estas podem «subverter a ordem estabelecida» 
(KUHN (1991:24). Uma das características da «ciência normal» é não 
estar primariamente orientada para a emergência do novo. No entanto, a 
própria dialética do conhecimento presente mesmo na «ciência normal» 
garante que o novo não seja definitivamente impedido de florescer.

VII - Da museologia normal à museologia extraordinária

“(...) Se alguém falasse ou escrevesse sobre Museologia como 
uma ciência há trinta, ou mesmo vinte anos atrás, receberia um sorriso 
indulgente e piedoso de grande número de pessoas. Hoje, a situação é 
bastante diversa”.8

Este texto datado de agosto de 1883, publicado em Dresden, 
através do periódico Estudos de Museologia e Antiguidades e Ciências 
Afins (n. 15), ainda que isto não esteja explicito, considera a instituição 
museu como objeto de estudo da museologia e revela a longa tradição 
deste paradigma, internalizado, pelos militantes da profissão museal ao 
longo de mais de 100 (cem) anos.

Durante muito tempo as investigações científicas - descritivas, 
aplicadas e teóricas - se orientaram de acordo com este pressuposto 
paradigmático. Questões referentes aos fundamentos da museologia não 
eram consideradas relevantes.

No entanto, no atual século, a partir da década de 70 e sobretudo 
na década de 80, alguns intelectuais começaram a recolocar questões 
que aparentemente, para aqueles que estavam em paz com a museologia 
normal, estariam respondidas.

Quem nasceu primeiro a museologia ou o museu?9

O que é museologia?
O que é museu?
Qual a relação da museologia com o museu?
Qual é o objeto de estudo da museologia?
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Existe uma metodologia museológica?
Existe uma museologia que independe da instituição museu?
Qual é o papel social do museu e da museologia?
A neutralidade cientifica e política da museologia não será uma 

balela?
Com estas e outras questões o universo museal começou a 

ser revirado. Os praticantes da museologia se deram conta de que não 
estavam mais diante de um campo tranquilo, em relação ao qual o único 
trabalho que restava era podar as plantas, garantir a colheita e extirpar 
as ervas daninhas. Não. O próprio conceito de campo estava em questão.

Em outros termos: os intelectuais da museologia compreenderam 
que o lago de águas calmas e transparentes foi inundado e profundamente 
remexido. As águas ficaram revoltas e barrentas. Não há mais clareza 
sobre o paradigma museal. O momento é de crise.

Esta situação de crise no campo da museologia está articulada:
a)com os problemas enfrentados e discutidos no âmbito de 

disciplinas como a história, a arqueologia e a antropologia que passam ou 
passaram recentemente por processos de renovação; b) com a redefinição 
política e ideológica de diversos profissionais; c) com o desenvolvimento 
de atividades práticas até então não previstas nos manuais museológicos: 
d) com o surgimento de uma nova tipologia de museus - museus 
comunitários, ecomuseus, museus da vizinhança, etnomuseus etc. Num 
primeiro momento estes novos museus colocaram em cheque e sacudiram 
as estruturas dos museus tradicionais; e) com a constatação de que a 
museologia normal não mais responde satisfatoriamente às questões 
colocadas. Sendo necessário, portanto, recorrer a uma museologia 
extraordinária, o que, em última análise, significa buscar construir novos 
paradigmas.
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VIII - Candidatos a paradigma ou articulações concorrentes: 
Vai para o trono ou não vai?

Segundo Thomas S. KUHN:
 “A proliferação de articulações concorrentes, a disposição de 

tentar qualquer coisa, a expressão de descontentamento explícito, o 
recurso à Filosofia e ao debate sobre os fundamentos, são sintomas de 
uma transição da pesquisa normal para a extraordinária”. [1991:123]

Um olhar arguto poderá, com segurança, identificar todos 
estes sintomas na museologia. Inegavelmente o momento presente é de 
“obscurecimento” do paradigma museal e o “consequente relaxamento 
das regras que orientam a pesquisa normal”. (KUHM [1991:115]).

Reconhecendo a existência das articulações concorrentes Z. 
Z. STRANSKY indicou que a museologia do atual momento não tem 
“um” objeto de conhecimento, e sim, “tendências de conhecimento”. 
Debruçando-se sobre estas diferentes tendências P. V. MENSH identifica 
a seguinte tipologia de opiniões:

“a) - a Museologia como o estudo das finalidades e da organização 
dos museus. 

b) - a museologia como estudo da implementação e integração 
de um número básico de atividades envolvendo a preservação e o uso da 
herança cultural e natural:

         1 - no contexto da instituição museu
         2 - independentemente de quaisquer instituições,
c) - a museologia como o estudo:
         1 - dos objetos museológicos
         2 - da musealidade, isto é, uma qualidade distintiva dos 

objetos de museu;
d) - a museologia como estudo de uma relação específica entre o 

homem e a realidade”. (MENSCH)
A tipologia acima apresenta como tendências do conhecimento 

em voga, um paradigma ameaçado - a museologia como o estudo dos 
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museus - e três candidatos a paradigma museal.
O paradigma ameaçado, em virtude de sua longa tradição, é 

aquele que mais se aproxima do senso comum. Colocado em cheque 
através da bem humorada interrogação de Vinos SOFKA (1987) - 
Quem nasceu primeiro o museu ou a museologia? - bombardeado pelos 
trabalhos de I. JAHN (1980), K. SCHREINER (1982), Z. Z. ZTRANSKY 
(1980), A. GREGOROVA (1980). W. RUSSIO (1981) e outros, ele dá 
claros sinais de exaustão.

A questão, portanto, é saber dentre os candidatos a paradigma 
qual será aquele que se estabelecerá e receberá o aval da comunidade 
museológica. Não estou neste momento levando em consideração 
a constituição de escolas de pensamento que sustentam teorias 
independentes.

Como esclarece CARVALHO [(1989:87)]:
“A transição de uma concepção de mundo para outra é menos 

o efeito da argumentação lógico-racional do que o resultado de um 
processo que se realiza mediante ajuda da fantasia e da intuição. Contudo, 
o novo paradigma só poderá se impor caso os cientistas sejam capazes de 
vislumbrar conexões até então inesperadas.

A questão é que, de início, um novo paradigma não soluciona 
todos os problemas deixados em aberto pelo paradigma anterior”.

De qualquer modo o que parece certo é que o paradigma 
vitorioso deverá ser capaz de sintetizar e absorver os outros candidatos 
a paradigma, absorvendo consequentemente os problemas gerados pelos 
mesmos.

IX - Guerra das estrelas I: o retorno às funções

A Museologia compreendida como a disciplina que estuda as 
atividades de preservação e utilização do patrimônio cultural e natural 
(item b da tipologia anteriormente apresentada) além de ter um caráter 
funcionalista, parece reduzir a disciplina em apreço às questões de ordem 
prática, descritiva e operacional, deixando de levar em consideração, por 
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exemplo, aquelas questões que situam-se no campo das mentalidades e 
das ideologias. Por outro, ao focalizar a atividade museal como objeto 
de estudo, os intelectuais funcionalistas da museologia aproximam-se de 
Talcott PARSONS que centra o seu sistema sociológico sobre a idéia da 
ação, e afastam-se de Robert MERTON que introduz no funcionalismo 
os conceitos de funções manifestas e funções latentes, até hoje não 
trabalhados na museologia.

“Merton denomina funções manifestas aquelas consequências 
objetivas que contribuem para o ajustamento ou adaptação do sistema, 
que são intencionais e reconhecidas pelos participantes do sistema. 
Funções latentes são aquelas que não constam das intenções, nem 
são reconhecidas. O conceito de função latente amplia a atenção do 
observador para além da questão manifesta”.

(TRIVIÑOS [1992:87])
Ao que tudo indica T. SOLA e P. V. MENSCH procuram 

defender esta abordagem funcionalista da museologia e dos museus, 
ainda que em certos momentos pareçam pender para outras posições. 
MENSCH [1989:47] chega ao ponto de definir a museologia a partir 
das três funções básicas ou seja: a preservação, a investigação e a 
comunicação de evidências materiais do homem e de seu meio. O que 
no entanto parece não estar considerado é o caráter ideológico dessas 
funções e as contradições internas existentes em cada uma delas. A falta 
de uma abordagem dialética, em minha opinião, prejudica imensamente 
o desenvolvimento desse candidato a paradigma.

“Com efeito - afirma TRIVIÑOS [1992:82] - reiteradas vezes 
a análise estrutural-funcional foi acusada de conservadora, defensora 
do equilíbrio e da adaptação social, o que, segundo nosso ponto de 
vista, é verdadeiro. Isto, em geral, se choca com a realidade dos povos 
subdesenvolvidos que reclamam mudanças substanciais em suas formas 
de vida que não se conciliam com as transformações dentro do sistema 
estabelecido, até superficiais, que propiciam os estrutural-funcionalistas”.
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X - Guerra das estrelas II: a missão da musealidade

A museologia compreendida como o estudo dos objetos 
museológicos, ou mesmo, como o estudo de uma qualidade distintiva 
dos objetos de museu - isto é, a musealidade (item c da tipologia 
anteriormente apresentada) - é tão limitada quanto a compreensão da 
museologia como sendo a ciência dos museus. Considerar os objetos 
como gema da museologia é o mesmo que considerar, por exemplo, os 
remédios e os instrumentos cirúrgicos como os principais elementos da 
medicina. A concentração nos objetos afasta a museologia do campo 
das ciências humanas e sociais, e parece desconsiderar o espaço de 
manifestação desses objetos, bem como a relação dos mesmos com o 
homem/sujeito - criador, conservador e destruidor de bens culturais. O 
objeto museológico, seja ele qual for, só tem sentido em relação.

XI - Guerra das estrelas III: um salto no vazio ou eu tenho a força

“Aderir a um novo paradigma é como dar um salto no vazio 
(...)”. (CARVALHO [1989:87]). Este foi precisamente o sentimento 
que inicialmente nutri ao aderir à linha teórica sustentada por Z. Z. 
STRANSKY, A. GRECOROVA e, particularmente, por W. RUSSIO10. 
Hoje, compreendo que o candidato a paradigma defendido por estes e 
outros autores é aquele que reune melhores condições para responder aos 
desafios colocados para a museologia atual. Além disso, ele se apresenta 
como sendo capaz de promover poderosa síntese e absorver todas as 
articulações concorrentes.

Como poderia ser constituído o objeto de estudo da museologia 
a partir da aceitação deste paradigma?

Seguindo a picada aberta pela Profª. RUSSIO compreendo a 
museologia como uma disciplina que tem por objeto de estudo a relação 
profunda entre o homem / sujeito e aos objetos / bens culturais num 
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espaço / cenário denominado museu (institucionalizado ou não). Tudo 
isso fazendo parte de uma mesma realidade historicamente determinada.

É interessante notar que o debruçamento sobre a relação  
anteriormente apontada afasta a museologia do objetivismo empirista, 
que impõe o dado ao sujeito, e também do relativismo subjetivo, que 
idealiza e fantasia a realidade. este procedimento permite que o praticante 
da museologia construa o seu objeto de pesquisa de maneira crítica e 
processual. (CHAGAS [1991:40]).

A construção do objeto de estudo da museologia implica 
também na demarcação do seu campo de atuação que passa, então a ser 
delimitado através de três estacas fundamentais:

1. - o homem / sujeito
2. - o objeto / bem cultural partícipes de uma realidade
3. - o espaço / cenário em trânsito
Estas três estacas constituem, em verdade, um ternário matricial, 

uma unidade básica, uma matriz para o pensamento e a prática museal. 
Esta matriz está presente na definição de museu, sustentada pelo senso 
comum, que o compreende como sendo formado de um edifício, uma 
coleção de objetos e um público, bem como na definição operacional 
de museu adotada pelo ICOM11e na conceituação de ecomuseu (ou 
museu comunitário) que ancora-se na interrelação entre o território, o 
patrimônio e a comunidade ou sociedade local.

“Os termos patrimônio, coleção e objeto / bem cultural nos 
colocam diante da dimensão do tempo ou da memória. Isto fica claro 
através do termo patrimônio que pode ser compreendido como herança 
ou um determinado recorte de fragmentos culturais que se transmite de 
uma geração para outra. Os termos território, edifício e espaço / cenário 
colocam-nos diante da dimensão do espaço. E os termos comunidade 
ou sociedade local, público e homem / sujeito, introduzem nesta relação 
a dimensão humana, a consciência histórica e social. Sem esta última 
dimensão a museologia e os museus perderiam a finalidade. No entanto, 
é preciso não esquecer que sob os termos comunidade ou sociedade 
local ocultam-se classes, grupos sociais e indivíduos determinados e 
diferenciados”. (CHAGAS [1991:40-41])
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XII - Campo aberto e arejado

Pelo exposto pode-se compreender que o campo de atuação 
da museologia está situado no espaço interrelacional do que aqui 
se convencionou chamar de ternário matricial. Os intelectuais da 
museologia ao atuarem neste campo, sem perder de vista a relação sujeito 
/ objeto, poderão enfatizar um dos três pontos do ternário ou mesmo o 
ternário no seu conjunto. Os estudos sobre a instituição museu, sobre a 
preservação e a dinamização do patrimônio cultural e natural, sobre a 
atribuição de significado aos bens musealizados e sobre os testemunhos 
ausentes, estão inteiramente envolvidos pelo campo aqui delimitado.

Como não se trata de um campo acabado e fechado, mas antes em 
construção, aberto e arejado pela exigência interdisciplinar, os estudos 
sobre as trocas possíveis com outros campos são de grande importância. 
Não tenho aqui a intenção de fazer um inventário das possibilidades 
de pesquisa no campo delimitado, até porque um esboço de inventário 
já foi publicado no texto - O objecto de pesquisa no caso dos museus 
(CHAGAS [1991:37-51]). Gostaria de destacar, todavia, que para lavrar 
no campo museológico a dialética é uma ferramenta imprescindível. É 
com o seu auxílio que se poderá investigar com maior rigor a construção 
e a desconstrução dos discursos; o papel social da museologia e do 
museu; a relação homem / sujeito e objecto / bem cultural incluindo 
aí a atribuição de valores; a contradição radical entre a preservação e a 
dinamização cultural etc.

XIII - E agora José - a museologia é um problema

Em conexão com a delimitação do objeto de estudo e do campo 
de actuação da museologia tem-se que a museografia - enquanto 
museologia aplicada - estuda as condições práticas e operacionais de 
ocorrência do fato museal (12). Nesta mesma linha o museu deverá ser 

Mário Chagas



Cadernos de Sociomuseologia Volume I142

compreendido como o espaço / cenário - institucionalizado ou não - no 
qual se desenvolve a relação específica do homem / sujeito com o objeto / 
bem cultural. É no seio desta relação que, por seu turno, se desenvolvem 
as ações de preservação e dinamização cultural.

O esforço aqui desenvolvido orientou-se no sentido de fortalecer 
(13) a posição de um candidato a paradigma museal, sem nenhuma 
pretensão de aniquilamento dos candidatos correntes. Esta última 
afirmação é importante na medida em que permite esclarecer a 
possibilidade de convivência mais ou menos harmoniosa, mais ou 
menos conflitante, de tendências concorrentes. A tentativa de eliminar 
e fazer calar definitivamente os elementos concorrentes (ou mesmo 
de oposição) significa, em última instância, tentar em vão paralizar a 
própria dinâmica do conhecimento. Ao lado da impossibilidade prática 
de destruição do processo de conhecimento, é importante afirmar o 
óbvio caráter provisório de todo e qualquer paradigma estabelecido. É 
evidente que ao assumir essa postura carrego comigo toda uma bagagem 
de pressupostos e toda uma carga de valores que, de forma consciente e 
inconsciente, permeiam o discurso construído. Estou consciente de que 
estamos caminhando sobre um campo minado. Como afirma T.KUHN: 
“Tal como os artistas, os cientistas criadores precisam, em determinadas 
ocasiões, ser capazes de viver em um mundo desordenado”.

Essa situação de caos teórico é experimentada na museologia, e 
isto a torna particularmente desafiadora. A museologia está mesmo em 
construção e talvez cada um de nós possa colaborar com um pouco de 
argamassa ou com um pequeno tijolo para a sua edificação que estará 
inacabada. No momento, a certeza que temos é que a museologia está 
viva e isto é um problema.

Notas

(1)  Conferência apresentada no V Fórum Nordestino de Museologia, realizado 
em Salvador (Ba), novembro de 1992.

(2)  A citação longe de representar uma adesão ao credo neo-positivista, 
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intenciona indicar que mesmo POPPER trabalha com prescrição e em 
certos aspectos se aproxima de uma abordagem dialética.

(3)  Verso extraído da composição denominada Construção, de autoria de Chico 
Buarque de Holanda.

(4)  O problema da teoria no pensamento clássico (filosofia grega e medieval) 
é tratado de forma sucinta, mas bastante interessante por Otaviano 
Pereira, no livro O que é teoria, Brasiliense, São Paulo, 1986.

(5)  O debate POPPER-KUHN foi abordado no livro Construindo o saber, 
organizado por Maria Cecília M. de Carvalho, Papirus, Campinas, 
1989.

(6)  Segundo T. S. KUHN o paradigma “indica toda a constelação de crenças, 
valores, técnicas, etc..., partilhadas pelos membros de uma comunidade 
determinada”, mas também “denota um tipo de elemento dessa 
constelação: as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas 
como modelos ou exemplos, podem substituir regras explícitas como 
base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal”. 
[1991:218]

(7)  “A maioria dos cientistas, durante toda a sua carreira, ocupa-se com operações 
de limpeza. Elas constituem o que chamo de ciência normal. Examinado 
de perto, seja historicamente, seja no laboratório contemporâneo, esse 
empreendimento parece uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-
se dentro dos limites preestabelecidos e relativamente inflexíveis 
fornecidos pelo paradigma”. (KUHN [1991:44-45])

(8)  Texto citado pela Profª. W. RUSSIO, em artigo publicado na Revista de 
Museologia, do Instituto de Museologia/SP, 1989.p.8.

(9)  Interrogação formulada por V. SOFKA, em setembro de 1987, incluída no 
texto elaborado para o Simpósio de Museologia e Museus, Helsinki, 
ICOFOM Study Series, n. 12

(10) Existem pequenas diferenças nas abordagens desenvolvidas pelos autores 
citados. STRANSKY, por exemplo, considera a abordagem de 
GREGOROVA muito vinculada ao museu. W. RUSSIO desenvolve o 
conceito de fato museal ou museológico.

(11) A definição operacional de museu encontra-se nos Estatutos do Conselho 
Internacional de Museus (ICOM), Paris, Unesco, 1987.
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(12) O facto museal é a relação profunda entre o homem / sujeito e o objeto / 
bem cultural, num espaço / cenário chamado museu (ou mesmo fora 
dele).

(13) Ao fortalecer a posição de um candidato a paradigma não estou, de forma 
alguma, invalidando a possibilidade de utilização de outros modelos 
para a solução de determinados problemas museológicos.
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Em Busca do Documento Perdido: A Problemática da 
Construção Teórica na Área  da Documentação1

Mário Chagas

1. Armadilha da memória - breve introdução

   “De nossa vida em meio da jornada
   achei-me numa selva tenebrosa
   tendo perdido a verdadeira estrada”.2

   Dante Alighieri

 “O tempo é a única riqueza que só se pode poupar gastando”. 
Mesmo mantendo as aspas, sou presa fácil da teia do esquecimento, não 
consigo lembrar o autor desta frase. Talvez tenha sido Goethe, mas isso 
não importa no momento. Com segurança, não estou em busca de um 
argumento de autoridade, e sim de compreender a maestria do tempo no 
jogo complexo do perde-ganha.
 Para onde quer que eu dirija a atenção lá está o tempo a me olhar; 
impávido, colosso, desafiando o entendimento e a imaginação. O tempo é 
esfinge lançando interrogações.
 Decifrar o tempo é também compreender que “matá-lo” não nos 
ajuda a sobreviver. Compreendido como CÍRCULO, como ESPIRAL 
ou como LINHA, o tempo é invenção e não passa de uma sucessão de 
estados mentais e psíquicos.
 De qualquer modo, o que efetivamente interessa neste momento 
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é o entendimento de que o tempo, tendo dimensão cultural, é a 
razão da história, da memória, da comunicação, da investigação, da 
preservação, da informação, do patrimônio e do documento.
 O presente texto, partindo da noção de tempo, está 
interessado em refletir acerca do conceito de documento nas áreas de 
Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia.

2. Do não-senso, do senso-comum e do senso crítico

 O que é a museologia para além de uma pedra lançada no 
lago provocando marolas circulares?3 O que é a biblioteconomia para 
além de um sonho literário do cego Jorge Luís Borges? E, finalmente, 
o que é a arquivologia para além das gavetas abertas e fechadas no 
corpo da Vênus de Salvador Dali?
 Pela via do senso-comum será possível compreender a 
museologia como o estudo dos museus; a biblioteconomia como o 
estudo das bibliotecas e a arquivologia como o estudo dos arquivos.
 E o que são os museus, as bibliotecas e os arquivos para esse 
mesmo senso-comum?4

 Os museus são apenas um LUGAR onde existem coisas 
velhas5, objetos velhos (que o público visita); as bibliotecas um 
LUGAR onde existem livros (para serem lidos) e os arquivos um 
LUGAR onde existem papéis, coisas guardadas, informações (que 
algumas pessoas consultam).
 A dimensão humana de toda e qualquer construção teórica 
transforma-a, como se sabe, não apenas num problema lógico, mas 
num problema antropológico (PEREIRA (1986)). O pesquisador 
ao formular questões e ao tentar respondê-las, ao construir e 
desconstruir conceitos, ao vivenciar o processo de conhecimento, não 
se desembaraça inteiramente, por mais que se esforce, de todas as suas 
crenças, preconceitos, imagens e hábitos mentais.
 A idéia de que um pesquisador ou cientista envolvido com 
a construção teórica “possa partir do zero, não passa de um mito”. 
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(BACHELARD (s.d.)).
Seguindo esta trilha, não é difícil compreender a importância de senso-
comum para as construções teóricas de natureza científica, mesmo 
quando estas construções o contrariam. Como esclarece P. DEMO, 
existem “orlas de contato” no “espaço contínuo” constituído pelo senso-
comum, pela ciência e pela ideologia. (1981:14).

_________________________________________________________
senso-comum          ←→                Ciência                 ←→               Ideologia 5

_________________________________________________________

 O senso-comum decorre de um conhecimento não-crítico 
e imediatista, é formado por um conjunto de informações não-
sistematizadas, que podem estar corretas ou não, podem ser úteis ou 
não. A crítica ao senso-comum, o aprofundamento e a sistematização 
das informações, o abandono das opiniões incoerentes e inconsistentes, 
portanto, é a base para a construção do conhecimento científico.
 No caso das áreas de biblioteconomia, arquivologia e museologia, 
como vimos, o senso-comum não demora em associá-las ao estudo de 
bibliotecas, arquivos e museus, respectivamente. Ora neste caso, o que 
está acontecendo é o desenvolvimento de uma abordagem imediatista 
e reducionista que fixa o objeto de estudo das áreas citadas nos aspectos 
institucionais.
 Por este viés, estas disciplinas não poderiam ter nenhum 
papel descritivo ou interpretativo de realidades em trânsito, estariam 
reduzidas ao papel de organizadoras de dados, seriam apenas disciplinas 
envolvidas com os procedimentos técnicos e nada mais. Qualquer outro 
esforço de estudo que escapulisse ao âmbito institucional ou mesmo 
que buscasse abordar o lugar histórico-social dessas instituições estaria, 
paradoxalmente, fora do âmbito das disciplinas em apreço.
 É interessante observar, no entanto, que mesmo admitindo que a 
arquivologia, a biblioteconomia e a museologia estudam respectivamente 
os arquivos, as bibliotecas e os museus, não teríamos realizado avanço 
algum, teríamos apenas adiado o problema. Posto que seria necessário ir 
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mais adiante e perguntar: o que é o arquivo, a biblioteca e o museu.
 Neste ponto, se prestamos atenção ao senso-comum e se somos 
capazes de criticá-lo, poderemos ter surpresas. Pelo senso-comum somos 
levados a compreender que as três instituições têm existência espacial 
concreta, mas têm também existência social; ou seja, elas não existem 
ao natural, e sim em sociedade, como um fenômeno sócio-cultural. Elas, 
apresentam-se como lugares onde determinados bens culturais7 são 
reunidos e preservados. A preservação, no entanto, não dispensa o uso 
social. Em outros termos: museus, arquivos e bibliotecas guardam coisas, 
papéis, livros para serem usados por determinadas pessoas. Nos três 
casos temos a identificação de um lugar (espacial e social), a identificação 
de bens culturais e a identificação de usuários, tudo isso fazendo parte da 
mesma realidade e do mesmo processo histórico.
 Para além das amarras institucionais é possível perceber o 
processo dinâmico dos conceitos museu, arquivo e biblioteca - espaços 
de relação.

3. Em busca de uma unidade conceitual.

 Partindo do senso-comum foi possível identificar que museus, 
arquivos e bibliotecas estão sustentados num trinômio composto pelos 
seguintes elementos: lugar ou espaço; objeto, livro ou documento; usuário 
ou público.
 No âmbito da museologia este trinômio foi identificado e 
denominado de ternário matricial (CHAGAS (1990:41-45)), por ser 
matriz de análise conceitual. Ao afirmar que a museologia tem por objeto 
de estudo a relação entre o homem/sujeito e o objeto/bem cultural, 
num espaço/cenário denominado museu8, a Prof.ª. Waldisa RÚSSIO 
(1990:7-12) estava claramente adotando este mesmo ternário matricial 
como ponto de partida para a delimitação possível de uma área de 
conhecimento.
 Queremos entender que este ternário é válido também como 
delineador do campo de conhecimento das áreas de arquivologia e 
biblioteconomia.
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 Joseph Z. Nitecki, director das bibliotecas da State University 
of New York at Albany, em texto publicado no Journal of Library 
History aproxima-se bastante desse mesmo ternário ao sugerir que a 
metabiblioteconomia é uma disciplina que estuda a relação entre três 
componentes básicos da transferência de conhecimento (ou informação): 
o Livro (B - book), o conhecimento (K - knowledge) e o usuário (U - 
users). [1981: 106-119].
 É evidente que Nitecki está consciente de que a relação livro-
usuário (B-U) não corre descolada de uma realidade espaço-temporal. Ao 
privilegiar o conhecimento na composição do seu ternário de estudo ele 
parece formar-se ao lado de autores como Gérard NAMER [1987 : 106-
119], que tenta compreender a biblioteca como o lugar da MEMÓRIA 
DO SABER e o museu como o lugar da MEMÓRIA DO VALOR.
 Essa distinção, equivocada em minha opinião,  reflete o 
posicionamento ideológico que identifica o universo do conhecimento 
e do saber com o universo da escrita, como se os objetos não fizessem 
parte do universo do conhecimento; como se não fosse possível trabalhar 
as informações de que os objetos são suportes. Por outro lado, não 
reconhecer a MEMÓRIA DO VALOR nas bibliotecas é desconsiderar o 
caráter seletivo de todo e qualquer recorte da realidade que toma por base 
os bens culturais. Finalmente, enfatizar o conhecimento (K), na relação 
livro (B) - usuário (U) é não reconhecer que esta relação pode também 
estar direcionada para o prazer, para o entretenimento, para o lazer. 
Assim, preferiamos considerar que o cognitivo, o afetivo e o sensorial são 
experiências possíveis na relação homem-bem cultural.
No caso das três áreas de conhecimento é possível o estabelecimento do 
seguinte quadro:
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____________________________________________________
UNIDADE  CONCEITUAL       DESDOBRAMENTOS

   1º homem/sujeito                           usuário, consulente, 
                                                     participante, público, comunidade

 
   2º documento/bem cultural             objetos, livros, papéis, 

                                                                   coleção, patrimônio cultural
                                                                   e natural

   3º espaço/relação                         edifício, sala de consulta,
                                                         sala de leitura, lugar qualquer,

                                                         espaço de representação, território
____________________________________________________

 O que movimenta o ternário matricial é a relação entre os seus 
três vértices. Esta relação: homem, documento e espaço é precisamente 
o ponto de UNIDADE CONCEITUAL para as três áreas de documentos 
aqui tratadas.
 É importante explicitar o conceito de documento que está sendo 
trabalhado. Por um lado, o documento é compreendido como “aquilo 
que ensina” (doccere) ou mais precisamente aquilo que pode ser utilizado 
para ensinar alguma coisa a alguém. O ensinamento, como se sabe, não 
emana e não está embutido no documento. Ele está, brota e surge a partir 
da relação que com o documento/testemunho se pode manter.
 Por outro lado, o documento é compreendido como “suporte 
de informações” que só podem ser preservadas e resgatadas através do 
questionamento.
 É interessante observar que as coisas não são documentos em 
seu nascedouro. As coisas são coisas. Em outros termos, os objetos 
nascem objetos, com determinadas e específicas funções. Por exemplo, o 
revólver que pertenceu ao Duque de Caxias, hoje incorporado ao Museu 
Histórico Nacional, nasceu como uma arma de fogo, capaz de matar 
seres humanos. Ele não surgiu com a função documental ou mesmo 
representacional. Ele não surgiu como um objeto capaz de representar as 
ações do Estado Imperial brasileiro direcionadas no sentido de manter a 
ordem interna, por exemplo. Mas hoje, ele é um documento e tem função 
representacional.
 O que faz de uma coisa ou de um objeto um bem cultural ou um 
documento?
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 Um documento se constitui no momento em que sobre ele 
lançamos o nosso olhar interrogativo; no momento em que perguntamos 
o nome do objeto, de que matéria prima é constituído, quando e onde 
foi feito, qual o seu autor, de que tema trata, qual a sua função, em que 
contexto social, político, econômico e cultural foi produzido e utilizado, 
que relação manteve com determinados atores e conjunturas históricas 
etc.
 Todo e qualquer objeto, como é amplamente reconhecido, 
apresenta dados extrínsecos e intrínsecos.
 Peter Van Mensch (1989:53-62) professor de Teoria Museológica 
da Reinwardt Academy - Museology Department, identifica três matrizes 
dimensionais para a abordagem dos objetos (museológicos) como 
portadores de dados necessários para as ações de preservação, pesquisa e 
comunicação:
“A - Propriedades físicas
 1. Composição material
 2. Construção técnica
 3. Morfologia subdividida em:
  a. Forma espacial e dimensões
  b. Estrutura de superfície
  c. Cor
  d. Padrões de cor e imagem
  e. Texto (quando for o caso)
B - Função e significado
 1. Significado primário
  a. Significado funcional
  b. Significado expressivo (valor emocional)
 2. Significado secundário
  a. Significado simbólico
  b. Significado metafísico
C - História
 1. Genesis, o processo através do qual a idéia e a matéria      
prima se mesclam em uma forma.
 2. Tratamento
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  a. Primeiro uso (geralmente em concordância com  
     as intenções do artífice)
  b. Reutilização
 3. Deterioração
  a. Fatores endógenos
  b. Fatores exógenos
 4. Conservação e restauração.”
 Para além da identificação de dados intrínsecos (tais como: peso, 
dureza, forma, cor, textura etc.) e de dados extrínsecos de ordem cultural 
(tais como: função, valor estético, valor histórico, valor financeiro, valor 
simbólico, valor científico etc.) o importante é compreender que uma coisa 
ou objeto só se transforma em bem cultural quando alguém (indivíduo 
ou coletividade) o DIZ e o valoriza de um modo diferenciado. É preciso 
DIZER para que o bem cultural se constitua como tal. Nesta vereda, se 
compreende o trânsito do bem cultural pelo sertão do arbítrio. A 
constituição do bem cultural passa através de um processo de atribuição 
voluntária de valores.
 Parece ter ficado bastante claro que no caso da museologia, 
da biblioteconomia e da arquivologia operamos com uma unidade 
conceitual que se define pela relação: homem-documento-espaço. Cada 
um desses três elementos é uma partícula atômica. Eliminar um deles é 
romper o equilíbrio do átomo conceitual.
 O átomo conceitual a que nos referimos articula-se com outros 
conceitos básicos quando se trata de construir os fundamentos teóricos 
da documentação.

4 - Em busca de novas articulações: 
Patrimônio-Memória-Preservação-Comunicação-Investigação.

 Pela via do documento (bem cultural) somos levados ao conceito 
de PATRIMÔNIO, ou seja: um conjunto de bens culturais sobre o qual 
incide uma determinada carga valorativa.
 O termo patrimônio está vinculado à idéia de “herança paterna”, 
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de alguma coisa que se transfere de uma geração para outra, de um tempo 
para outro tempo.
 O conceito de documento nos leva também ao conceito de 
MEMÓRIA. Para que possamos pensar o documento como “aquilo que 
ensina” ou “como suporte de informação”, não podemos abrir mão da 
memória. Não há aprendizagem e não há informação sem a presença 
da memória. Mesmo quando pensamos a informação como o novo, o 
inesperado, ou aquilo que não se podia prever (AMARAL (1977:401)), 
a memória é fundamental, uma vez que o novo não tem sentido sem a 
memória para reconhecê-lo. A memória justifica o novo, a informação e 
a redundância.
 Compreendemos a memória como a projeção de determinada 
referência de um tempo “A” em um tempo “B”, ou ainda como “a não 
completa destruição do objeto percebido”, como afirmava o filósofo 
hindú Patañjali (sec. IV a.c.). (HENRIQUES (1984:114).
 Neste caso, como já indicamos em outro texto, a memória 
assemelha-se a um roubo à morte, ou a uma forma de resistência 
à destruição. De qualquer modo, o que não podemos deixar de 
indicar é a existência da MEMÓRIA PROVOCADA, e da MEMÓRIA 
ESPONTÂNEA9, e em ambos os casos o seu caráter seletivo.
 Pensando a memória de forma mais ampla e através de uma 
imagem, poderíamos dizer que os documentos são nucléolos de energia 
no oceano da memória, são ilhas de sentido construído, e o patrimônio 
cultural um arquipélago em permanente devir.
 A articulação entre os conceitos documento, patrimônio e 
memória, põe em evidência a necessidade de três outros conceitos 
fundamentais para a construção teórica na área da documentação, quais 
sejam: PRESERVAÇÃO, COMUNICAÇÃO e INVESTIGAÇÃO.
 Como vimos, os documentos são representações de memória e 
estão articulados à idéia de preservação. Ao se constituir um documento, 
de imediato se coloca com esta constituição a necessidade de preservá-lo. 
Ao longo do tempo essa necessidade exige permanente confirmação.
 O termo preservação está vinculado a idéia de “ver  
antecipadamente” o perigo de destruição. Assim, preservação e destruição, 
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à semelhança de memória e esquecimento, são indissociáveis. Sendo o 
perigo de MORTE a grande ameaça, compreende-se que preservação seja 
o esforço de prolongamento da VIDA útil do bem cultural. Prolongar a 
vida útil é o mesmo que buscar projetar este bem cultural de um tempo 
em um outro tempo.
 A preservação tem também um caráter seletivo e no caso dos 
museus, arquivos e bibliotecas ela é claramente resultado de um ato de 
vontade.
 Compreendendo o documento como suporte de informação, 
fica bastante claro que a necessidade de preservação do suporte é mera 
contingência. O desafio mesmo é preservar a possibilidade de informação.
 O que fazer com o objeto preservado? A preservação por si só 
não lhe confere, ou mesmo não lhe restitui, o caráter de documento. 
A preservação não justifica a si mesma, ela é um meio e não um fim. 
É necessário que ao lado da preservação se instaure o processo de 
comunicação.
 É pela comunicação: homem-bem cultural preservado que 
a condição de documento emerge. A comunicação confere sentido ao 
documento. Quando anteriormente falamos na relação homem-bem 
cultural-espaço, estávamos conscientes de que é no seio desta relação que 
a comunicação se desenvolve.
 A possibilidade de comunicação do bem cultural torna possível 
também a emergência do novo, do original. Em outros termos: o processo 
de comunicação é base necessária para a produção de conhecimento 
original a partir do bem cultural preservado.
 Em contra partida, o processo de investigação amplia as 
possibilidades de comunicação do bem cultural e dá sentido à preservação. 
A pesquisa, compreendida como produção de conhecimento pode 
PARTIR do documento, mas pode também CHEGAR a definir novos 
documentos. A pesquisa é a garantia da possibilidade de uma visão 
crítica sobre a área da documentação, envolvendo a relação homem-
documento-espaço, o patrimônio cultural, a memória, a preservação e a 
comunicação.
 Em termos gráficos os conceitos aqui trabalhados podem ser 
apresentados da seguinte forma:  
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5 - Em busca da identificação desses conceitos nas áreas de 
museologia, arquivologia e biblioteconomia.

 Parece indiscutível que os conceitos de documento e de 
patrimônio cultural possam ser aplicados às áreas de museologia, 
arquivologia e biblioteconomia. No entanto, alguns profissionais insistem 
em deixar de fora do campo da documentação a museologia, os museus 
e os bens culturais musealizados. É o que acontece, por exemplo, com 
Emilia CURRÁS (1982:26-27) que mesmo aceitando a aplicação do 
conceito documento aos objetos museológicos, mantem a museologia, 
com base em argumentos nada convincentes, alijada do campo das 
ciências da documentação.
 É interessante observar que mesmo aceitando teoricamente 
o conceito amplo de documento, a prática de muitos profissionais se 
revela excludente em relação aos objetos tridimensionais. Esta prática 
atinge diversas áreas de conhecimento e tende a incluir, em termos 
metodológicos, na pesquisa documental e na análise documental apenas 
o testemunho escrito, quando muito o bidimensional.
 Em relação ao conceito memória vale esclarecer que a palavra 
museu tem origem no Templo das Musas (Mouseion), que são filhas de 
Minemósine e Zeus. O museu é casa de memória.
 O termo arquivo, por seu turno, tem origem na Grécia, no Templo 
de Arkeión, residência dos magistrados, lugar onde o governo guardava 
seus documentos. A vinculação entre guarda e memória é explicita.
 A biblioteca surge também com a idéia de guarda  do escrito. 
Claramente, como diria Jorge Luís Borges, ela é EXTENSÂO DA 
MEMÓRIA; assim como o microscópio é extensão da visão, o telefone é 
extensão da voz e a espada extensão do braço.
 Como afirma a profs. Lena Vânia Ribeiro PINHEIRO (1992:11):
“A questão da memória foi, primordialmente, campo da história e com 
esta se funde e confunde. E os materiais da História, documentos, estavam 
tradicionalmente ‘guardados’ nas ‘instiuições-memória’ (LE GOFF), nos 
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‘lugares topográficos da memória’ (NORA) ou ‘instituições de memória 
cultural’ (NAMER: bibliotecas, arquivos e museus”.
 A preservação, a comunicação e a investigação estão presentes 
nas três áreas aqui tratadas. O desafio básico dessas áreas, bem como 
das instituições de memória cultural, é manter o equilíbrio dinâmico 
entre a preservação, a comunicação e a investigação. Frequentemente, 
no entanto, as instituições de memória enfatizam em determinados 
momentos um desses três aspectos.
 Os museus através da teoria e da prática das exposições, dos 
serviços educativos, da promoção de eventos e espetáculos, têm se 
destacado no campo da comunicação. A Declaração de Caracas (1992) 
corrobora o que aqui estamos sustentando.
  As bibliotecas e os arquivos têm avançado no campo da produção 
de conhecimento e da preservação de informações. Os procedimentos 
técnicos para recuperação e preservação de informações, bem como os 
estudos sobre produção e transferência de conhecimento, estão bastante 
avançados nas áreas de arquivologia e biblioteconomia.
 De qualquer modo, as três áreas estão passando por problemas de 
redefinição dos seus objetos de estudo, de discussão de limites e fronteiras 
e, consequentemente, de reorganização do mercado de trabalho.
 O fato importante a ser destacado é que, deixando de lado as 
idiossincrasias profissionais e os procedimentos técnicos diferenciados 
para o tratamento da informação, há nitidamente um campo de interface 
substancial entre as três áreas. Esta interface em termos teóricos se 
evidencia através dos conceitos aqui abordados.

6 - Fronteiras disciplinares - a guisa de conclusão e de provocação

 O mapa Mundi, de um modo geral e o do Brasil, de um modo 
particular, não são mais os mesmos. Nos últimos dez anos as mudanças 
foram grandes. As fronteiras geográficas, políticas, econômicas e sociais 
estão sendo rediscutidas, revistas e redefinidas com grande velocidade 
neste final de século.
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 Áreas novas de conhecimento estão surgindo a partir da 
confluência de disciplinas, por exemplo: bio-física, bio-química, sócio-
linguística, etno-matemática, etc.

 Em relação à museologia, à biblioteconomia e à arquivologia 
não poderia ser diferente. Também estas áreas de conhecimento estão 
sofrendo redefinação de fronteiras. Prenhes de vitalidade, elas estão 
não apenas redimensionando os seus objetos de estudo, mas também 
rompendo gradualmente com a noção de disciplina e se abrindo para 
o inter e transdisciplinar. Ao lado dessa abertura firma-se, também 
gradualmente, a idéia de campo de conhecimento para o qual podem 
concorrer várias disciplinas.

É importando destacar, como faz PORTELLA, que «a emergência 
interdisciplinar é contemporânea da desestabilização dos conhecimentos 
departamentais, suscitada pelo imperialismo disciplinar. O pensamento 
confinado à disciplina fez com que graves sintomas de claustrofobia se 
manifestassem. Era preciso reoxigená-lo.

“A interdisciplinaridade afirma-se desta forma, como crítica da 
especialização e recusa de uma ordem institucional dividida. Após a 
fragmentação da filosofia, em “distritos do saber”. (192:5).

Estas considerações são fundamentais para que se possa 
compreender, no âmbito dos cursos e escolas de formação profissional, 
que a imposição da disciplina e da ordem, sem um trabalho permanente 
de crítica reflexão e ação, não nos ajuda a avançar e a aprimorar a 
produção de conhecimento, a comunicação e a preservação no rumo do 
interdisciplinar.

A esse respeito o mesmo PORTELLA manifesta-se afirmando: 
“O ensino é, antes de mais nada, o aprendizado de uma disciplina cuja 
pretendida ‘pureza’ é totalmente ilusória. Esta quimera da ‘pureza’ 
disciplinar se choca, finalmente, com a realidade da mestiçagem 
interdisciplinar”.(1992:7)

No campo da documentação esta mestiçagem tem sua presença 
confirmada. A museologia, a arquivologia e a biblioteconomia são áreas 
vocacionadas para a interdisciplinaridade e estão muito distantes de se 
constituirem em disciplinas “puras”.
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A museologia e os museus, por exemplo, recebem permanentemente 
o aporte de outras disciplinas, e isso, longe de significar a sua decadência, 
é o sinal contundente de sua vitalidade.

A discussão sobre as fronteiras disciplinares na museologia foi 
tratada por STRANSKY (apud MENSCH (1989:61)) da seguinte forma:

“Os pontos de vista heurísticos de diversas disciplinas científicas 
são inevitáveis. Somente através da integração de vários níveis de 
reconhecimento seremos capazes de estar relativamente próximos do 
reconhecimento da totalidade da coisa como tal.

Esta aproximação multidisciplinar requer um coordenador 
particular (...) no caso de um museu, este papel pode não ser assumido 
por uma das ramas factíveis de aplicação museológica, senão somente 
pelo museólogo”.

A construção teórica na área da documentação passa pela 
interdisciplinaridade, pela identificação de uma UNIDADE 
CONCEITUAL comum às áreas de conhecimento que operam, de 
algum modo, com a questão do documento (bem cultural). O esforço 
aqui desenvolvido assumiu exatamente essa direção, ou seja, tratou de 
apontar uma unidade conceitual possível, definida pela relação homem-
bem cultural-espaço, e de articulá-la com os conceitos de patrimônio, 
memória, preservação, comunicação e investigação, tudo isso tendo 
como pano de fundo - o tempo, em permanente fluir.

Notas

1. O subtítulo em tela foi proposto pelas professoras Liana Rubi Tereza 
O’Campo, Maria Tereza Fontoura e Vera Dudebei.

2. Cito de memória.
3. Definição de museologia esboçada, com muito humor, por A. GALLA, 

em conversa com o autor, em setembro de 1993, na Universidade do Rio de 
Janeiro.

4. As opiniões que se seguem foram coletadas em conversas informais com 
pelo menos dez pessoas, na cidade do Rio de Janeiro (zona norte), com a faixa 
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etária variando entre 11 e 50 anos.
5. O texto Museu: Coisa Velha Coisa Antiga, resultado de enquete 

coordenada pelo autor (1987), aborda o problema da construção de imagens e 
da associação de idéias a partir do vocábulo museu.

6. Este quadro, criado por Pedro DEMO, encontra-se publicado no livro 
Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo, Editora Atlas, 1981, 
p. 14.

7. Neste texto considera-se o bem natural incluído no bem cultural. “A 
paisagem percebida pelo homem é para o museólogo também um dado cultural”. 
(RUSSIO (1984:59-64).

8. O museu aqui está entendido não como instituição, e sim como conceito.
9. Estes dois conceitos encontram-se expressos no livro Milinda Panha 

(Doutrina do Budismo Ortodoxo), que narra o diálogo entre Nagasena e 
Menandro, sec. IX a.c..
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No Museu com a Turma do Charlie Brown

Mário Chagas

        Para Esther Valente e Liana O’Campo
 que facilitaram o meu caminho até Charlie Brown

Prólogo - uma excursão ao supermercado

 Consciente da importância dos museus enquanto espaço de 
reflexão. educação, encontro e lazer, a professora da turma de Charlie 
Brown organiza uma excursão ao Museu de Arte da cidade. Após a visita 
os alunos devem preparar, para efeito de avaliação, um relatório sobre o 
Museu.
 Charlie Brown está preocupado com a perspectiva de ter que 
elaborar o referido relatório e tirar nota 10 (dez) para não perder o ano.
No dia marcado para a visita, dois ônibus realizam o transporte das 
crianças da escola até as proximidades do Museu. Ao sairem dos ônibus, 
as crianças são organizadas em fila. No entanto, Charlie Brown, Snoopy, 
Isaura, Beth Pimentinha e Márcia distanciam-se do grupo excursionista 
e terminam entrando, por engano, num Supermercado, julgando que 
estavam no Museu.
 A visita de Charlie Brown ao supermercado transcorre com 
normalidade. As listagens de preço são percebidas como catálogos de 
exposição; a campanha de preços baixos é percebida como uma estratégia 
do Museu para superar suas dificuldades financeiras; as latas empilhadas 
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de extrato de tomate são percebidas como esculturas populares; 
alguns pernis (ou coisa parecida) são percebidos como ossos de 
dinossauros. A pequena Márcia, apesar de todos os argumentos de 
Beth Pimentinha, insiste em dizer que o Museu se parece muito com 
uma mercearia.
 Ao saírem do Supermercado, que fica ao lado do Museu, 
Charlie Brown e seus amigos encontram o outro grupo excursionista, 
entram no ônibus e voltam para casa.
 Charlie Brown prepara o seu relatório e depois de entregá-lo  
à professora, descobre, em conversa com amigos que não foram ao 
supermercado, que ele não foi ao “verdadeiro” Museu.
 No dia marcado para a entrega das notas, Charlie Brown está 
tenso e angustiado. No entanto, ao receber o resultado o seu rosto se 
ilumina. Ele tirou 10 (dez) e não perdeu o ano. A professora ainda 
anotou em seu relatório o seguinte comentário: “Sua analogia foi 
brilhante. Comparar o Museu ao supermercado foi uma idéia genial”.

1. Uma excursão ao museu - preparação

 O presente trabalho está ancorado na premissa de que há um 
aprendizado possível com aquilo que está situado na dimensão do 
ficcional e que, via de regra, é produzido por intelectuais  que operam 
fora do âmbito de determinado campo de conhecimento.
 A realidade para o homem/sujeito só se emprenha de 
sentido através de uma representação afetiva, cognitiva, sensorial ou 
intuitiva, articulada com o social. Por este ponto de vista, a realidade é 
apreendida por intermédio de representações. Não é demais lembrar 
aqui o mito da caverna, referido por Platão. Ao admitir que a realidade 
é captada pela via da representação colocamo-nos exactamente no 
plano do signo. Segundo C. PIERCE, “um signo intenta representar, 
em parte pelo menos, um objeto que é, portanto, num certo sentido, a 
causa determinante do signo, mesmo se o signo representar o objeto 
falsamente. Mas dizer que ele representa seu objeto implica que ele 
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afeta uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determina naquela 
mente algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa determinação 
da qual a causa imediata ou determinante é o signo, e da qual a causa 
imediata é o objeto, pode ser chamada o Interpretante.” (SANTAELLA, 
1987:78).
 A compreensão de que o signo é alguma coisa que representa 
outra, levou, provavelmente, U. ECO a admitir que o signo “é tudo aquilo 
que nos permite mentir” (HORTA, 1992:11) e que dialeticamente nos 
permite também não-mentir.1 A verdade e a mentira não estão nas 
coisas. Os objetos/bens culturais compreendidos como signos são, em 
consequência, não a verdade coagulada, mas a potencialidade do jogo 
mentira/verdade. Este jogo dialético próprio das operações com os bens 
culturais, enquanto signos submetidos a um processo de musealização, 
coloca-nos dramaticamente diante do entendimento de que não há 
mentira absoluta. A mentira é verdade relativa, ou seja, depende de 
determinado referencial.2

 Assim, o desenho animado Uma excursão ao supermercado3, 
anteriormente narrado, é a um só tempo usado para mentir e para ‘dizer’ 
verdades relativas. É esta ambiguidade que o torna particularmente 
interessante. A presença do ambíguo, como esclarece U. ECO, é frequente 
na “comunicação estética em que a mensagem é propositadamente 
ambígua justamente para estimular o uso de códigos diferentes por parte 
daqueles que, em lugares diferentes e em tempos diferentes, tomarão 
contato com a obra de arte.
 Se na comunicação cotidiana a ambiguidade é excluída e na 
estética é proposital, nas comunicações de massa a ambiguidade, ainda 
que ignorada, está sempre presente.” (ECO, 1984:170-171).
 O desenho animado em questão é o ambíguo do ambíguo (o 
avesso do avesso, diria o poeta cantando Sampa), uma vez que além de 
sua própria ambiguidade refere-se à ambiguidade presente no sistema 
museal. No presente texto ele serve de mote para pensarmos o jogo 
sígnico ocorrente nas instituições museais. Como, no entanto, este 
trabalho é apenas um breve namoro (ou uma ‘ficada’, na linguagem da 
juventude atual), sem nenhuma intenção de um compromisso fechado 
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com a análise semiológica, o viés adotado é mesmo o da museologia, 
enquanto disciplina que se ocupa, como sustenta objetos culturais no 
ambiente chamado museu ou fora dele, por intermédio de uma proposta 
conceitual, desenvolvendo certas funções e de acordo com certos métodos 
e técnicas denominados de museologia.4

2. De mãos dadas com Charlie Brown - navegando a teoria

 Ao dirigir o nosso foco de atenção para o desenho animado, 
anteriormente referido, buscamos perceber temas candentes e abertos 
para a discussão no campo da Museologia, tais como: o olhar museológico, 
o fato museal, o processo de musealização, a imagem museu, e construção 
de discurso, a ação educativa e a contemporaneidade dos museus. 
Reconhecendo a ficção como campo fértil para a reflexão, buscamos abrir 
algumas linhas de debate a partir de um mergulho no cosmo ficcional.

2.1. O olhar museológico

 A experiência de Charlie Brown, ainda que revestida de uma 
capa de ingenuidade infantil, corrobora a noção da existência de um 
modo especificamente museológico de olhar o mundo. Um olhar que 
é capaz de questionar o imediatamente vivido e deslumbrar-se com as 
novas descobertas. Um olhar constituidor de signos, a medida em que 
busca um ‘outro’ sentido além do sentido aparente. Um olhar que sem 
eliminar definitivamente a função primeira dos objetos/bens culturais, 
acrescenta-lhes novas funções, transformando-os em representações, em 
semióforos, em documentos ou suportes de informação. Um olhar, enfim, 
que transforma os mais diferentes espaços/cenários em museu. Por esta 
perspectiva, compreende-se que o modo especificamente museológico 
de olhar o mundo opera em relação às funções dos objetos/bens culturais 
e dos espaços/cenários com as propriedades transformativa e aditiva. 
Estas propriedades se esclarecem à medida em que se compreende que o 
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supermercado, ainda que momentaneamente aos olhos de Charlie Brown 
e de seus amigos tenha sido transformado em museu, não deixou de ser 
(não perdeu a função de) um supermercado.

2.2. O fato museal

 Segundo W. RUSSIO (1984), A. GREGOROVA (1990) e outros a 
Museologia é uma ciência em construção, cujo objeto de estudo não está 
concentrado no museu. Para RUSSIO o objeto de estudo da Museologia 
é o fato museal, ou seja, a relação profunda entre o homem/sujeito e o 
objeto/bem cultural num espaço/cenário denominado museu, tudo 
isso participando da mesma realidade em transformação. A concepção 
de Museologia sustentada por CASTRILLON-VIZCARRA em nada se 
opõe a esta defendida por RUSSIO e GREGOROVA, até mesmo porque 
o estudo sobre a atribuição de sentidos está inevitavelmente inserido 
no âmbito do fato museal. O processo de atribuição de sentidos está 
vinculado também à atribuição de valores.
 Isto nos faz compreender que os objetos/signos não têm valor 
em si, e sim valor culturalmente atribuído. O desenho animado aqui 
debatido revela de forma brutal que os objetos não têm significado em si. 
É evidente que estamos nos referindo apenas aos valores extrínsecos.
 A experiência de Charlie Brown, é importante frisar, contribui 
para um equacionamento mais adequado do fato museal, uma vez 
que desperta a atenção do observador atento para a possibilidade 
de ocorrência desse mesmo fato museal fora do âmbito do museu-
instituição. Neste caso, o espaço/cenário denominado museu para dar 
conta das possibilidades do olhar museológico, deve ser compreendido 
do ponto de vista conceitual e não do institucional.
 A possibilidade de ocorrência do fato museal fora do âmbito 
do museu-instituição, a rigor, não é uma novidade, ainda que soe como 
heresia para muitas pessoas. As exposições itinerantes, a apresentação 
de bens culturais pertencentes a museus em escolas, clubes, fábricas, 
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praias, ruas, lojas, etc., são a prova definitiva de que o fato museal não 
está aprisionado no museu-instituição.5

 Aceitando-se esta maior abrangência do fato museal, é inevitável 
admitir que o campo de estudo da Museologia não está restrito aos 
museus e aos objetos musealizados, mas abrange a relação homem-
realidade mediatizada pelos bens culturais. Esta alteração de enfoque 
tem repercussão directa na concepção de ações educativas, na construção 
de linhas de pesquisa, na política de documentação museológica.

2.3. O processo de musealização

 A experiência do fato museal vivida por Charlie Brown no âmbito 
de um supermercado permite pensar na natureza e nas características 
do processo de musealização. Este processo, que se desenvolve a partir 
da aplicação do conceito museu a um espaço/cenário determinado, está 
vinculado a uma intencionalidade representacional. Só se pode falar em 
musealização a partir do momento em que se estabelece uma intenção 
de que tal objeto passe a representar outra coisa. Apropriando-nos da 
imagem proposta, com certa reserva, por U. ECO (1984:168) poderíamos 
dizer que a musealização guarda relação com a figura “do chefe canibal 
que pendurou no pescoço, feito colar, um despertador”, transformando 
assim, “um instrumento para medir o tempo numa jóia ‘op’.”
 Parece claro que a musealização é uma cristalização do olhar 
museológico e implica no estabelecimento de um determinado recorte 
dentro do universo do museável. Em outras palavras: potencialmente 
tudo é museável (passível de ser incorporado a um museu), mas, em 
verdade, apenas determinado recorte da realidade será musealizado. A 
passagem do museável para o musealizado é que se denomina de processo 
de musealização. Mesmo não sendo a única, a musealização é uma 
forma efetiva de preservação de bens culturais. Ainda que a preservação 
possa ser voluntária e involuntária6, a musealização é sempre resultado 
de um ato de vontade. Nesta ordem de idéias, pode-se estabelecer que 
a musealização - de curta ou de longa duração - é uma construção 
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voluntária, de caráter seletivo e político, vinculada a um esquema de 
atribuição de valores: culturais, ideológicos, religiosos, econômicos etc.

2.4. A imagem-museu

 O brilhantismo e a genialidade identificados pela professora de 
Charlie Brown na analogia entre o museu e o supermercado deriva-se, 
com segurança, do reconhecimento de que esta analogia é original e 
inusitada.
 Na realidade, não é frequente o desenvolvimento de uma 
imagem-museu associada a um supermercado. Muito mais frequente é 
a sustentação de imagens que vínculam o museu a cemitério de objetos, 
a lugar de coisas ricas e velhas7, a templo sagrado, a palácio de princesas 
e reis, e, mais recentemente, a escolas e casas de cultura.8 Estas imagens 
que variam no tempo e no espaço, permitem que se compreenda o 
caráter multifacetário e mimético da instituição museológica. Elas são 
construídas efetivamente a partir da experiência dos indivíduos e dos 
grupos sociais com as três funções básicas dos museus: preservação, 
investigação e comunicação de bens culturais.
 A analogia entre o museu e o supermercado só é possível 
porque eles são diferentes. Partindo-se desse ponto, pode-se perceber 
que o supermercado encontra-se no universo do museável e coloca 
em exibição para um grande público um sem número de objetos/bens 
culturais, gerando com isso a possibilidade, já verificada anteriormente, 
de ocorrência do fato museal. O supermercado é um templo do tempo 
do consumo. Os bens culturais ali apresentados estão inseridos na roda-
viva do mercado, destinam-se ao uso objetivo, ao comércio. O museu é 
um templo do tempo da memória. Os bens culturais musealizados estão 
fora da roda-gigante do consumo, eles existem como um desafio (ou um 
roubo) à morte, como um duelo com o tempo ou um desejo de projeção 
do tempo A no tempo B. Com os bens culturais musealizados é possível, 
no entanto, a troca simbólica, o escambo de informações.
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2.5. A construção do discurso

 Ao estabelecer uma relação direta com os objetos/bens culturais 
expostos no supermercado, Charlie Brown elaborou um determinado 
discurso, fez uma determinada leitura da realidade alí apresentada. Esse 
fato serve para indicar que, a partir de um mesmo conjunto de bens 
culturais, discursos diversos podem ser construídos.
 Se, por um lado pode-se falar no discurso construído pelo 
participante9 - indivíduo ou grupo -; por outro, se pode perceber o 
discurso construído por aqueles que no museu operam com a linguagem 
das exposições (função comunicação). Nem sempre há um sinal de 
identidade entre estes dois discursos e aí reside um grande perigo para o 
museu, mas também uma grande riqueza cultural.
 Se é verdade que o museu pode articular um discurso 
incompreendido para o participante, é também certo que o participante 
sempre terá a possibilidade de arejar com a sua experiência pessoal, a 
tentativa de estabelecimento de discursos monolíticos. O participante 
poderá problematizar e fazer uma leitura transversal10, alí onde o museu 
apresenta apenas solução.
 Acenando com a possiblidade de uma ‘guerrilha semiológica’ 
ou de uma ‘guerrilha cultural’, U. ECO chega a propor que: “Uma 
organização educativa que conseguisse fazer um determinado público 
discutir a mensagem que está recebendo poderia inverter o significado 
dessa mensagem. Ou mostrar que a mensagem pode ser interpretada de 
diversos modos. Reparem: não estou propondo uma nova e mais terrível 
forma de controle da opinião pública. Estou propondo uma ação para 
impelir o público a controlar a mensagem e suas múltiplas possibilidades 
de interpretação.” (ECO, 1984:174)
 Tudo isso permite que se compreenda que os bens culturais 
não são a expressão materializada dos fatos ou dos acontecimentos 
prontos para serem colhidos e apresentados como prova da “verdade 
positiva”. Não. Os bens culturais, enquanto signos sem significado em 
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si, são suportes de informação, representação de memória. Vale dizer, 
no entanto, que a memória e a informação não existem por si mesmas, 
mas em relação. Tanto a memória, quanto a informação são passíveis 
de utilização para a dominação e para a liberdade dos indivíduos e dos 
grupos sociais.
 Tudo isso leva a compreender - o que muitas vezes tende a ser 
camuflado - que a história contada no museu11 não é inquestionável, e 
que as exposições museológicas não são «a» verdade, mas «um» discurso, 
construído a partir de «uma» determinada concepção de mundo. Como 
esclarece M. L. HORTA:
“(...) os objetos não falam por si, mas na verdade falam por nós, por 
cada um de nós que os usamos e percebemos, de diferentes maneiras... 
esse processo é impossível de ser controlado, mas pode ser ao menos 
reconhecido e aproveitado como um fator de enriquecimento da 
experiência museal. O reconhecimento desta ‘produtividade’ do 
signo, e de suas infinitas possibilidades, pode ser um instrumento de 
enriquecimento do ‘mobiliário mental’ dos usuários do museu, dos 
leitores dos nossos discursos, e as consequências deste instrumento no 
processo fundamentalmente educativo da comunicação museológica 
podem ser melhor avaliadas e compreendidas.” (HORTA, 1992:16)

2.6. A ação educativa

 Apesar da resistência de muitos profissionais, a educação e o 
lazer são, por definição12 finalidade das instituições museológicas. A 
ação educativa de caráter museológico se desenvolve precisamente no 
âmbito do fato museal. Essa afirmação, correta do ponto de vista teórico, 
diz pouco a respeito da orientação vetorial da ação educativa, que tanto 
poderá estar voltada para o diálogo, para a reflexão, para a transformação 
da realidade social, quanto para o monólogo, para a domesticação e para 
a conformação social. A opção por uma ação educativa voltada para o 
diálogo considera o bem cultural como trabalho coagulado, produzido, 
mantido e transformado pelo homem e a ele mesmo destinado. Assim 
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concebida, a ação educativa é processo de transformação do bem cultural 
em bem social. (CHAGAS, 1987).
 Aparentemente, a professora de Charlie Brown compreende 
o potencial educativo dos museus e tenta, ainda que de forma simples, 
atualizá-lo através de uma visita escolar. A visita escolar, no entanto, é 
apenas um fragmento desse potencial.

2.7. A contemporaneidade dos museus

 O museu está em metamorfose. Como afirma P. V. MENSCH 
(1987): “O museu não é mais o que costumava ser.” Originário de um 
tempo sem supermercado, sem computador, sem sinal de trânsito e 
sem disco laser, o museu convive hoje com uma realidade em mudança 
acelerada e bastante diversa da original.
 Após a segunda guerra mundial, surgiram museus de tipologia 
bastante variada. Todavia, apesar da variedade tipológica, as três funções 
básicas - a preservação, a investigação e a comunicação - permanecem 
como o princípio de identidade dos museus.
 O equilíbrio ou o desiquilíbrio entre estas três funções resulta da 
orientação filosófica e política adotada pela instituição museal.
 É evidente que em certos momentos as instituições podem 
enfatizar esta ou aquela função, sem que isto represente um grave 
problema ou um grande perigo. A questão fundamental é como evitar a 
cristalização em uma função, o que por vezes ocorre, em detrimento das 
outras. Quando há a cristalização na função preservação, por exemplo a 
instituição é compreendida como um depósito de coisas várias, como um 
centro de preservação pela preservação. Por outro lado, a cristalização 
na função pesquisa dificulta o crescimento e o amadurecimento da 
instituição. Neste caso, a tendência é que ela se aproxime do modelo 
propalado de casa de excelência científica e se afaste do conceito de 
museu. Finalmente, a cristalização na função comunicação tende a 
transformar a instituição em casa de espetáculos, em espaço de show.
 O museu efetivamente, é importante frisar, não é apenas uma 
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casa de preservação ou um centro de excelência científica ou uma casa de 
espetáculos, mas a combinação potencializada de todas estas tendências.
 É interessante notar que o museu alimenta uma contradição 
interna, um ponto de permanente tensão, que se expressa através das 
funções preservação e comunicação. Para radicalizar e evidenciar esta 
contradição, fala-se em preservação e dinamização cultural. Neste caso, a 
dinamização envolve a comunicação e a investigação.
 Enquanto a preservação mais rigorosa busca evitar o perigo e 
opõe-se à exposição, ao contato do participante, aos efeitos prejudiciais 
da luz, da umidade e da temperatura; a dinamização caminha em direção 
ao uso social, à apropriação do bem cultural pelo participante, expondo-o 
assim aos mais diversos riscos.
 O desafio maior do museu é alcançar um ponto de equilíbrio entre 
a preservação e a dinamização e esta, por seu turno, atue com desejável 
bom senso e com a noção de cálculo de risco. Em qualquer hipótese, o 
que é preciso admitir é que a morte dos bens culturais é inevitável e que a 
preservação busca apenas prolongar, por mais algum tempo, a vida física 
dos mesmos.
 O equilíbrio entre a dinamização e a preservação permite ao 
museu responder de forma ativa aos desafios e questionamentos impostos 
pela contemporaneidade.
 A excursão de Charlie Brown ao supermercado-museu ironiza 
a produção artística, questiona a preservação e a dinamização de bens 
culturais, abre novos espaços para o pensamento museológico e insere e 
a contemporaneidade no âmbito dos museus.

3. Do engano à celebração da viagem

 Enquanto Charlie Brown estiver entrando nos supermercados 
pensando que eles são museus, os museus têm saída. Problema grave 
estará colocado a partir do momento em que o engano virar opção. O 
engano de Charlie Brown musealiza o supermercado, transformando-o 
em signo, em outra coisa, ou seja, em museu.
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 A experiência vivenciada por Charlie Brown coloca em pauta 
um problema, entre outros, que pode ser assim traduzido: os museus 
podem ser substituídos pelos supermercados? A nossa resposta é não. 
O museu tem espaço na sociedade brasileira atual exatamente porque se 
opõe ao frenesi modernoso, mas a garantia desse espaço não poderá ser 
feita através do enclausuramento, e sim pela via da abertura do museu 
para a vida, para o tempo presente. A solução para o problema colocado 
por Charlie Brown não está na mercantilização da cultura, como a 
primeira vista poderiam supor aqueles que estão engajados em projetos 
de espetáculos neo-liberais, e sim no encontro com a cultura viva, com 
as manifestações populares, na abertura para a diversidade cultural, na 
quebra dos discursos positivistas e totalitários.
 Ao tirar nota 10 e ainda receber comentários elogiosos da 
professora sobre o seu relatório de viagem, Charlie Brown consagra a sua 
excursão e nos leva a compreender que alí onde havia engano, a professora 
viu a correção e a genialidade. A nota 10 pode ser compreendida como 
a aceitação de uma leitura diversa. O engano nos diz que os objetos/
hóspedes dos supermercados podem, independentemente da intenção 
original, ser percebidos como suportes de informação. Percebê-los assim, 
é realizar uma ‘recepção crítica’ (ECO, 1984:174), é abrir uma trincheira 
de resistência ao avanço do mercadologismo cultural.
 Ao realizar uma contra-leitura do supermercado Charlie Brown 
transformou o tempo do consumo acelerado, num tempo cultural de 
fluir mais lento a descompassado. Em verdade, o tempo museal é uma 
aposta na transcendência da morte.

4. Epílogo alegórico

 Este texto que buscou costurar com fino e frágil fio de palavras: a 
ficção e a realidade, não estaria arrematado sem a longa citação da célebre 
alegoria de LICHTWEHR, sobre a origem da parábola. A alegoria, como 
se sabe, diz uma coisa querendo dizer outra.
“Cierto dia - el último dia de la Edad de Oro -, la Mentira sorprendió a 
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la Verdad mientras dormía; la arrebató sus albas vestiduras; se revistió 
com ellas, y quedó así constituída en única soberana de la Tierra. Seducido 
el mundo por el falso brillo de la Mentira disfrazada de Verdad, hubo de 
perder bien pronto su primitiva inocencia, renunciando a toda sabiduría, 
a toda probidad y a toda justicia. Expulsada y menospreciada la Verdad, 
rindióse desde entonces a la Mentira, que le habia usurpado su nombre, 
el culto que antaño sólo se rendía a lo verdadero y justo. Todo cuanto la 
Verdad decia, era al punto calificado de visión, y todo cuanto hacía, se 
deputaba como lo más intolerable de las extravagancias. A despecho, pues, 
de sus legitimos fueros, llegó la Verdad hasta suplicar doquiera po que se 
la oyese y atendiese, pero fué rechazada con los peores modos, de todos 
cuantos lugares visitara. !Hubo hasta insolente que se atrevió a calificar 
de libertinaje su casta e ingenua desnudez!... - Vete, noramala, la decían! 
- Vete muy lejos de aquí, mujer odiosa, que así te atreves a presentarte 
desnuda ante nuestros pudorosos ojos! !Jamás lograrás tú seducirnos con 
tus absurdos!
Convencida la Verdad de que la Humanidad cordialmente a execraba, 
huyo al desierto. No bien hubo llegado a él, encontró junto a unas zarzas 
las chillonas vestiduras que había dejado la Mentira cuando a ella le robó 
las suyas, y, como no tenía otras, se las puso, quedando así la Verdad 
siempre verdad, pero disfrazada ya con el vestido propio y característico de 
la Mentira... ...
La Verdad, así metamorfoseada, pudo ya retornar entre los hombres, que 
la acogieron entonces con asombro y alegría. Aquellos mismos que antes se 
habían escandalizado con su desnudez, fueron los que mejor la recibieron 
bajo tamaña apariencia extranjera y bajo el bellísimo nombre de fábula o 
‘Parábola’, que ella entonces adoptó.” (LUNA, 1921:14-15).

Notas

1. Não conseguimos encontrar um verbo diretamente relacionado com o 
substantivo feminino verdade.
2. O conceito de ‘maya’ desenvolvido pelas escolas de filosofia da Índia, entre as 
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quais destacamos a Vedanta, é bastante elucidativo no que diz respeito ao jogo 
da ilusão e da mentira.
3. Este é o título do desenho animado veiculado pela SBT. A primeira 
informação que obtive sobre este desenho me foi fornecida por Esther Valente 
do Museu de Astronomia e Ciências Afins, em seguida a Profª. Liana O’Campo 
da Universidade do Rio de Janeiro apresentou-me uma cópia do mesmo, em fita 
VHS, utilizada por seus netos.
4. A definição de museologia adotada por CASTRILLON-VIZCARRA em 
nada contradiz aquela adotada pela Profª. Waldisa Russio e que expressa a linha 
teórica que temos adotado em nossos trabalhos.
5. A Profª. W. RUSSIO em maio de 1990, em uma de suas últimas participações 
em seminários e debates, já encaminhava o seu pensamento nessa direção.
6. A preservação involuntária pode ser exemplificada através de determinados 
sítios arqueológicos ainda não explorados. Após a descoberta e exploração 
desses sítios, a preservação entra no campo do voluntário.
7. Esta imagem encontra-se trabalhada no texto Museu: Coisa Velha, Coisa 
Antiga - resultado de um trabalho de investigação coordenado pelo autor e 
publicado em 1987, pela UNIRIO.
8. A respeito dessa multiplicidade de imagens veja-se o texto Subsídios para 
implantação de uma política museológica brasileira, IJNPS, Recife, 1976.
9. O termo participante, aqui adotado, foi proposto pelo prof. Lamartine Pereira 
- comunicação apresentada no dia 26 de agosto de 1992, durante o Congresso 
Internacional América 92, promovido pela UFRJ - em substituição aos termos 
público, usuário, frequentador e visitante.
10. A possibilidade de uma leitura transversal do espetáculo museal pode ser 
melhor compreendida através de uma paráfrase museológica do texto de Richard 
Demarcy, contido em sua obra Eléments d’une sociologie du spectacle.
11. A rigor todo museu é de história, uma vez que todos trabalham com o já 
realizado, o já feito.
12. Veja-se a definição oficial de museu, contida no estatuto do Conselho 
Internacional de Museus (ICOM), artigo 3º e 4º.
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Millôr Fernandes e a Nova Museologia

Mário Chagas

Para Marília que acredita no olhar

 “O progresso é natural”, afirma Millôr Fernandes (Isto É, 29 de 
Abril de 1987) puxando nota de roda-pé que remete a Noel Rosa. Depois 
de afirmação tão séria o humorista, improvisado em museólogo, informa 
que “em Tóquio toquianos prevenidos contra a poluição andam com 
venda num olho. Descansam um usam o outro, descansam o outro, usam 
o um.” Mais adiante informa que “a Sony mandou instalar em sua sede, 
também em Tóquio, uma máquina de vender oxigênio.” E por uma ótica 
prospectiva adianta: “Já, já São Paulo entra no páreo - teremos no viaduto 
do Café” - inventado por Millôr - “uma loja de clorificação dos olhos”.
 “Portanto - arremata o humorista - aproveitando a onda, por que 
não levar a coisa às suas últimas consequências e criar museus ao ar livre 
onde, por preço acessível, crianças e adultos possam ver, cheirar e mesmo 
subir em árvores!? Bolei até um nome pro museu - Praça Pública. Será 
que pega?”
 Ao que tudo indica a idéia não vingou - ainda que Millôr acenasse 
com a possibilidade de se cobrar preços acessíveis para a coisa pública 
- pois, a cada dia é menor o número de crianças e adultos que podem 
ver, cheirar e subir em árvores, seja pelo clima de violência nos grandes 
centros urbanos, o que inibe o acesso da população às áreas verdes, seja 
pela gradual e sistemática redução dessas mesmas áreas ou ainda pelo 
corre-corre urbano.
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 O fato, no entanto, é que a idéia é brilhante e que Millôr, não se 
sabe com que referências acadêmicas, porém com fina ironia, estabelece 
uma relação de aproximação entre a instituição museu e a ecologia; entre 
a instituição museu e a praça pública - que “é do povo como o céu é 
do condor”, e na rota do progresso natural, do Concord. Nos periódicos 
especializados esta relação está incluída no bojo da denominada Nova 
Museologia.
 A importância da Nova Museologia reside não no adjectivo, mas 
nas questões que coloca em relação: 1 - à função social da instituição 
museu e à sua sobrevivência; 2 - ao processo de musealização e 
atribuição de sentidos  aos bens culturais e naturais; 3 - à tendência 
de contextualização de bens culturais e naturais; 4 - à busca de formas 
alternativas (velhas e novas) de museus, de exposições e de acções 
preservacionistas e educativo-culturais; e 5 - à necessidade de se substituir 
a idéia de coleção pela idéia de patrimônio, e a idéia de edifício ou prédio 
de museu pela idéia de território ou região e a idéia de visitante pela idéia 
de comunidade participante.
 A proposta do Museu-Praça Pública pode ser compreendida, 
pelo menos, de duas maneiras distintas, e não excludentes:
 A primeira é aquela que denuncia o enjaulamento da natureza, 
a solução preservacionista “culposa” que alardeia respostas “sensatas” 
para os problemas criados pelo também “sensato” desenvolvimento 
tecnológico. São respostas do tipo: máquinas de gerar momentos de 
silêncio; máquinas de engarrafar oxigénio de Teresópolis; campanha de 
defesa do verde promovida por distribuidores de moto-serra; ou ainda, 
excursão à natureza viva no interior do Shopping Center.
 A segunda (com certeza mais singela) pretende ver na proposta de 
Millôr a indicação da necessidade de se desenvolver o “olhar museológico”, 
ou seja, uma atitude crítica, questionadora, capaz de um distanciamento 
reflexivo diante do conjunto dos bens culturais e naturais, tangíveis e 
intangíveis. O “olhar museológico” é capaz de estranhar o doméstico, 
o familiar, e passar a perceber os bens culturais como documentos, 
testemunhos, fontes de informação, suportes para questões, expostos das 
mais variadas formas, nos mais variados contextos, formando os mais 
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variados textos.
O “olhar museológico” revela que a casa, a rua, a praia, a montanha, 
a floresta e a praça pública, com área verde e brinquedos infantis, são 
museus não institucionalizados.
 Percebendo o encurralamento da natureza, e as catastróficas 
consequências que estão sendo geradas, Tomislav Sôla, durante o 
Simpósio sobre a Museologia e Identidade (Buenos Aires, 1986), levantou 
as seguintes questões:
 “Podemos tolerar que umas dez mil espécies estejam 
desaparecendo irreversivelmente a cada ano no nosso planeta? Podemos 
aceitar que a natureza esteja sendo empurrada para as reservas? Devemos 
tolerar que a bioengenharia interfira na ordem natural (se é que ela ainda 
existe?)? Devem nossas preocupações profissionais e éticas terminar 
numa orgulhosa posse do último espécimen das espécies? Os museus 
estão aqui para documentar passivamente esses rumos desastrosos, ou 
para fazer algo quanto a eles?”
 As preocupações de Millôr e Sôla têm, em verdade, uma base 
comum: a destruição que violentamente está sendo imputada ao 
patrimônio natural, e o papel dos museus diante de tão trágico quadro.
 A cada dia assenta-se mais a noção de que a sobrevivência da 
instituição museal depende de sua capacidade de, enquanto espaço 
cultural aberto e público, abrir-se para o tempo presente, para aquilo que de 
museológico existe fora dos limites espaciais do museu institucionalizado. 
Por este prisma compreende-se a importância da museologia, dos museus 
e dos seus profissionais abrirem-se para os estudos e as ações voltadas 
para a proteção, conservação e utilização do patrimônio natural. Em 
termos museológicos, a separação entre o patrimônio cultural e natural é 
prejudicial ao desenvolvimento de uma prática mais avançada. A relação 
do homem com a natureza é inevitavelmente uma relação cultural.
 A percepção e a valorização do que de museal existe além dos 
limites institucionais, nos remete, outra vez, ao “olhar museológico”, 
que depende mais de um estado de consciência do que do sentido da 
visão. É esse olhar que permite a compreensão de que a preservação e 
a apresentação de bens culturais e naturais não são exclusividades dos 
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museus, arquivos e bibliotecas; e permite também que se compreenda 
que de todo esse conjunto de bens apenas alguns ( pelo simples fato de 
que de “o tempo não pára” - como canta o Cazuza) chegarão às gerações 
futuras, da mesma forma que apenas alguns (com base num jogo de 
valores e interesses) serão musealizados.
 Fica evidente que a projeção do patrimônio no tempo que há de 
vir implica num processo de seleção: voluntária e involuntária. E quando 
pensamos nesse processo de seleção ganha relevo a relação do par 
dialético: homem/natureza. Pois, de nada adianta traçar uma estratégia 
de projeção num tempo futuro de um patrimônio histórico, artístico ou 
tecnológico, se a natureza continuar sistematicamente sendo destruída, 
engarrafada. É óbvio que a destruição da natureza implica na destruição 
do homem, mas nesses tempos em que tudo é descartável, não é demais 
insistir nas obviedades.
 Nesta ordem de idéias, as respostas às questões formuladas por 
Tomislav Sôla são bastantes evidentes, sobretudo se iluminadas com a 
proposta do humorista improvisado em museólogo.
 O compromisso do museu é antes de mais nada com o homem: 
criador, conservador e transformador de bens culturais. A sobrevivência 
humana, no entanto, depende integralmente da natureza. Assim, o museu 
está inevitavelmente comprometido com a conservação da natureza, 
com a manutenção do equilíbrio ecológico. E isto é válido para todo 
e qualquer museu, e não apenas os museus de ciências naturais. Com 
certeza, os museus não existem somente para documentar passivamente 
a destruição da natureza, posto que esta atitude de documentação 
apática seria a opção pela morte, pela própria destruição do museu. Não 
se pode negar, no entanto, o fato de que não são poucas as instituições 
museológicas apáticas.
 Enjaular ou encurralar a natureza nas reservas equivale à 
tentativa de afastar do convívio diário àqueles indivíduos que pela 
simples presença lembram-nos constantemente de nossos compromissos 
e de nossas decisões equivocadas; equivale a afirmar que não existe 
harmonia possível entre o progresso e a natureza; mas aí está Millôr 
Fernandes (sério como quem brinca) a nos lembrar (memória irônica) 
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que o “progresso é natural”.
 Diante das ameaças ao patrimônio natural qual é o papel do 
museu? Como instituição interessada na preservação do patrimônio 
maior que é a vida, os museus têm um papel de documentação ativa, 
participante, com o objetivo de que não se perca a memória do destruído 
ou ausente, mas que, ao contrário contribua para a fermentação de ações 
de defesa do patrimônio natural. À semelhança do Museu-Praça Pública 
todo museu pode ser denúncia, pode ser praça pública, pode ser fórum 
de idéias e debates, mas pode também contribuir para o desenvolvimento 
do “olhar museológico” que é capaz de ver na Serra do Mar, na Baía de 
Guanabara, na Amazônia, na Floresta da Tijuca e no quintal de Florinda 
um patrimônio inigualável pelo qual vale a pena lutar e ir para praça 
pública. Vamos ver se a idéia do Museu-Praça Pública pega e todos nós - 
incluindo o Millôr - possamos ver, cheirar, subir, descer e mesmo cair das 
museológicas árvores.

Mário Chagas
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O Verão, o Museu e o Rock

Mário Chagas

 Eu verei. Tu verás. Ele verá. Nós veremos. Vós vereis. Eles Verão. 
Um decreto do Planalto não desritmiza o tempo. “O tempo não pára”, 
canta o poeta-cigarra-cazuza arrebentando pelas costas em estranha 
metamorfose. “O tempo não pára”, pelo menos para aqueles que no 
tempo estão mergulhados. O tempo  não se congela como imagem de 
TV. O tempo não se congela como um plano de verão.
 Houve um tempo em que os museus, dormindo em relicário, 
sonhavam com peças raras, belas e preciosas. Houve um tempo em que 
os museus dormindo, assim sonhavam em plena noite de verão, mas “o 
tempo não pára” - insiste o roqueiro. Houve um tempo em que os museus 
sonhavam em congelar o tempo, cristalizar o passado nas paredes, nas 
estantes, nas vitrines-cristaleiras, nos painéis e nos tablados, nos arquivos 
e gavetas, mas “o sonho acabou” - diria o poeta Lennon. É hora de um 
outro sonhar, pois o tempo (como o sonho) não pára, renasce (como a 
fénix) do detrito federal.
 Não posso jurar de pés juntos que todos os museus acordaram: é 
fato que muitos continuam dormindo em berço esplêndido, perpetuando 
e consagrando a ideologia de dominação: mas é fato também que existem 
aqueles que se encontram no estágio intermediário entre o sono e o 
despertar, e outros ainda que estão vigilantes, em processo de constante 
transformação, atentos para as mudanças políticas, sociais, culturais e 
económicas. “O tempo não pára”. Engana-se quem pensar que os museus 
não estão em trânsito, como a própria sociedade brasileira.

Mário Chagas
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 Usando de “outras palavras” (para lembrar Caetano) pode-
se mesmo afirmar que no trânsito museológico existem os museus 
congelados (ou frios), existem os museus mais ou menos (mornos) e 
existem os museus aquecidos (ou quentes). Os congelados são aqueles 
de frieza cadavérica, que sonham com o tempo perdido, esquecem o 
tempo presente e cultuam objetos mortos. Os aquecidos são aqueles 
que pulsam com emoção, que estão atentos para a vida e sabem que “o 
tempo não pára”. Dos mornos ou mais ou menos não é preciso falar.
 O que mais aterroriza nesse Plano Verão é a perspectiva 
de bloqueio dos avanços museológicos, realizados à custa de duras 
penas, e o consequente retrocesso dos museus aquecidos e mornos 
à categoria de museus congelados (cadavéricos). Fatalmente, é 
isso que vai acontecer com uma grande quantidade de instituições 
museológicas do Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro, de São 
Paulo, de Ouro Preto, de Belo Horizonte, de Belém, de Manaus e 
de diversas outras cidades do Brasil, caso haja persistência do Plano 
Verão em cortar (aleatoriamente ou melhor através de um critério 
perdido no tempo) os recursos humanos e financeiros de instituições 
que, comprovadamente, têm sido responsáveis pela preservação e 
dinamização de fragmentos significativos da memória nacional.
 O museu por definição é uma instituição que preserva, 
conserva, adquire, pesquisa e dinamiza os testemunhos materiais 
da cultura e da natureza. Esta definição revela uma contradição 
entre a conservação passiva e a dinamização (ou uso cultural) dos 
testemunhos musealizados. Tentar impedir a ação do tempo sobre 
esses testemunhos é tão doentio quanto tentar apagar a memória 
das coisas. “O tempo não pára”. A memória se renova no tempo e no 
espaço.
 É sabido, mas não é demais repetir, que um país não se 
desenvolve sem memória. A memória é apanágio dos vivos (incluindo 
os vivos-mortos, e excluindo os mortos-vivos). A memória não é 
tempo congelado, guardado na cristaleira com a chave trancada por 
dentro. A memória se projeta no tempo tríbio, de que fala o velho 
Freyre de Apipucos. A memória se renova no choque com o dia-a-dia. 
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Destruí-la é desaprender a falar, desaprender a ver, ouvir e andar.
 O museu do nosso tempo (aquecido) preserva pedaços/
representações dessa memória-viva nova.
“O tempo não pára”. É sobre esse museu (aquecido) que, de certo, fala 
o poeta-roqueiro ao cantar: “Eu vejo o futuro repetir o passado/Eu 
vejo um museu de grandes novidades/O tempo não pára”. Um museu 
rico de contradições. Um museu que preserva o passado, e no entanto 
está repleto de grandes novidades. Um museu que abre espaço para a 
inocência e para a ciência. Um museu que preserva, porque crê no agora, 
no eterno presente e sabe que a amnésia é uma grande maldição.
 Ouso supor que o “museu de grandes novidades”, cantado por 
Cazuza, é o “museu dos sonhos”, do Carlos Drummond, é o “museu de 
tudo” do João Cabral, é o museu resposta ao poema “museu” de Cecília 
Meireles é o “museu-praça” humorizado pelo Millôr Fernandes. Um 
museu onde a vida lateja no ritmo do tempo e da poesia. “O tempo não 
pára”.
 Assim como, segundo Heráclito, ninguém entra num mesmo rio 
mais que uma vez, posto que o rio está sempre a fluir, assim também 
no museu (aquecido) de grandes novidades ninguém se defronta com o 
mesmo objeto museal mais que uma vez, posto que o “visto” e o “vedor” 
estão em constante devir.
 “O tempo não pára”, e é bom que não pare. Ruim é querer 
cristalizar o passado, de maneira necrófila. Ruim é obstaculizar o avanço 
da museologia brasileira e indicar como caminho o retrocesso ao museu 
tipo congelado, e a consequente perda da memória resgatada.
 A ameaça de retrocesso e perda na área museológica é um 
grande pesadelo nestas noites de verão. Como “o tempo não pára”, é 
possível trabalhar para que os museus acordem todos e se libertem desse 
pesadelo. É possível torcer para que as águas de março venham fechando 
e lavando o verão e trazendo promessas de vida para os nossos corações. 
“Eu vejo um museu de grandes novidades/O tempo não pára”.

Mário Chagas
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Nem Batman, nem Coringa:
O Caminho do Meio nos Museus

Mário Chagas

 “Cuidado. Há um morcego na porta principal. Cuidado. Há um 
abismo na porta principal.” Assim cantava Jards Macalé no final da década 
de 60. Naquela ocasião, beirando a casa dos trinta, Batman morcegava 
alheio ao movimento estudantil, às lutas dos negros e das mulheres e às 
aventuras e rebeldias dos hippies. Batman estava engajado na defesa dos 
valores da civilização ocidental, na defesa do capital e do consumo.
 Hoje , o homem morcego - um pouco mais envelhecido, solitário 
e experiente - invade as casas, as ruas, as escolas, os postos de gasolina, 
os carros, em uma palavra: a vida. O símbolo de Batman não aparece 
apenas nos céus de Gothan City, mas também nos copos, cadernos, 
borrachas, chaveiros, plásticos de propaganda eleitoral, camisas, 
camisetas, camisinhas, bermudas, mochilas, bonés, ténis, vídeos e filmes. 
É a batmania.
 Em relação ao filme Batman deixo aos críticos e aos cinéfilos a 
discussão em torno da fotografia, dos efeitos especiais, do desempenho 
dos atores, da trilha sonora e da maquilagem, para me deter na tentativa 
de nele identificar um campo de interesse para uma abordagem 
museológica.
 O fato é que, para quem não sabe, em Gothan City existe um  
museu. Um importante museu de arte, capaz de rivalizar pelo seu acervo, 
pelo seu espaço físico, pelos serviços que oferece, com os mais destacados 
museus de arte do Brasil e do Mundo. Neste espaço cultural de Gothan 
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City desenvolve-se uma sequência de cenas que interessa estudar. 
Coringa, o arquivilão e arquinimigo de Batman, marca um encontro 
com Vicky, a namorada do herói, exatamente no Museu de Gothan 
City. O encontro é uma cilada. Vicky é a primeira a chegar ao Museu, 
e enquanto aguarda iludida a presença de seu namorado, o Coringa 
aparece com todo o seu bando, dançando freneticamente, pintando 
o sete. A entrada de Coringa no espaço museológico é, ao mesmo 
tempo, arrasadora e triunfal.
 O silêncio quase místico das salas de exposições é quebrado 
pelo som funk. Esculturas são derrubadas e quebradas. Latas de 
tinta são jogadas em quadros de Rembrandt, Van Gogh, Velázquez e 
Gaugin símbolos maiores da arte. O aparecimento, também triunfal, 
de Batman ímpede que o Coringa conclua o rapto de Vicky.
 Se por um lado o Coringa representa um atentado contra o 
espaço museal, uma tentativa de destruição de bens culturais: por 
outro, Batman representa, num certo sentido, a antevisão do perigo, a 
tentativa de preservação e “salvação”. Através desses dois personagens 
estão representados caricaturalmente os impulsos de destruição 
e preservação, que trocam de sinal constantemente, e que de perto 
interessam à museologia.
 A ação (ou intervenção) do Coringa não é revolucionária ou 
transformadora, não abre uma porta ou uma janela para um mundo 
novo, ela é conservadora, apesar da aparência de destruição. O 
Coringa pretende apenas implantar a sua própria estética aprisionada 
ao riso. Uma estética onde não existe espaço para mais nada que não 
seja Coringa. Ela equivale, por exemplo, às ações de depredação da 
natureza para a implantação de um progresso duvidoso. Ela equivale 
ainda às ações de supervalorização de uma corrente estética em 
detrimento de tudo que a contradiz. No entanto, ao tentar eliminar o 
contradizente ela prepara o caminho para a eliminação de si mesma. 
A ação do Coringa tem um acento claramente patológico, semente e 
fruto do ódio, do seu ser e estar torto.
 Mas, em Batman também existe um acento patológico. 
Com sua indumentária dark, com seu caráter morcego (associado a 
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vampiro, magia negra, morte e bruxaria) ele pretende “salvar” Gothan 
City. O seu motor principal também é o ódio (dissimulado) com raízes 
fincadas na infância mal resolvida. A sua aparência de justiceiro esconde 
o anelo de vingança. Não se percebe nas ações de Batman um sentido 
transformador. Ele busca preservar. Preservar por preservar. Preservar a 
ordem (inquestionável), seja ela qual for. Batman é triste, o seu segredo 
está no útero da caverna morcego.
 A ficção levada às telas, do ponto de vista museológico, está em 
consonância com a realidade. Batman, em sua outra identidade (Bruce 
Wayne), é um milionário, um colecionador, detentor de um rico e 
extravagante museu pessoal. Neste sentido, Batman é um dos arquétipos 
da profissão museal, quando vista apenas como ação preservacionista. 
Nesta ótica, o Coringa é tudo aquilo que pode pôr em risco a conservação. 
O Coringa é o perigo. O perigo é a luz, a humidade, a temperatura, o 
público, a poluição, o acidente, o vandalismo, o tempo.
 Tentar eliminar definidamente o perigo equivale a tentar eliminar 
a vida, e nisso não existe novidade alguma.
 O fato importante de se observar é que Batman e Coringa são 
farinha do mesmo saco (um criou o outro), e que entre a estética do 
Batman que a tudo invade e a estética do Coringa que aprisiona, há um 
outro caminho.
 Há um outro caminho para os museus que estão distantes do 
museu ficcional de Gothan City. Um caminho que sadiamente se abre 
para a convivência com o perigo. Este caminho já foi apontado pelo 
holandês Peter Van Mensh ao buscar estabelecer, em pequeno artigo, as 
relações entre a museologia e o amor.
 No campo do amor, tão arado e tão desconfortável para as 
mentes concretas, é que se encontra espaço para o desenvolvimento 
das funções sociais e educativas dos museus. Nesta ordem de idéiais, 
não basta adquirir, selecionar e preservar, é preciso socializar os bens 
culturais preservados, selecionados e adquiridos. Este continua sendo o 
desafio dos grandes e pequenos museus, que em sua maioria utilizam nas 
mais diferentes ações a lógica do argumento da autoridade. 
 Invertendo-se a orientação vetorial da ação do Coringa, que 
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desagrega e sucateia o conjunto dos bens culturais do Museu de Gothan 
City, talvez se encontre uma pista para a charada museal. Para a surpresa 
de muitos essa pista aponta para um velho caminho: o da reciclagem e do 
reaproveitamento geral dos materiais. Neste sentido, já existem diversas 
experiências, por exemplo: no Museu do Homem do Nordeste (PE), na 
Escola de Museologia (RJ), no Museu Lasar Segall (SP) e no Instituto de 
Museologia (SP).
 A reinvenção, a reciclagem, de gosto tão brasileiro, vem sendo 
um caminho perseguido pelos museus que reinserem fragmentos de 
memória no panorama sócio-cultural.
 Batman e Coringa, ao que tudo indica, contentam-se com o 
“museu de mim”, alguns profissionais brasileiros investem epicamente no 
“museu aberto”. Quem sobreviver verá.
 Infelizmente, ainda há um morcego e um abismo na porta 
principal de muitos museus. Aterrorizado o público foge. Aos 
profissionais que se recusam a ser Batman ou Coringa cabe afastar 
o morcego e repensar a ponte sobre o abismo. Ao público cabe ousar 
atravessar o portal e verificar que a vida pulsa perigosamente.
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A Formação Profissional do Museólogo:
7 Imagens e 7 Perigos

Mário Chagas

 Para formar alguma coisa é necessário dispor-se das formas e 
das fôrmas. Como nos esclarece Werner Jaeger em seu livro Paideia, 
a formação só é possível, na escala humana, quando se tem uma 
determinada imagem do homem tal como ele deve ser.1 Assim, com 
referência à formação profissional do museológo é interessante observar 
que ela implica uma determinada Imagem Museal (IM) - conscientizada 
ou não - em relação a qual o formando se norteia. Neste caso, se poderia 
dizer que quanto mais próximo dessa Imagem Museal (IM) típica, 
o Formando (F) se encontrar, mais adequada seria a sua Formação 
Profissional (FP).
 No entanto, esta questão não se resolve ao ser reduzida a 
esquemas simplificados ou mesmo a expressões algébricas do tipo:
 FP+ - F = IM (a Formação Profissional bem sucedida resulta do 
Formando ser idêntico à imagem Museal)
 FP- - F = IM (a Formação Profissional mal sucedida resulta do 
Formando ser diferente da Imagem Museal)
 E isto por que a Imagem Museal - o norte do formando - ainda 
que sempre existente é variável, fluída e cambiante. O modelo adotado 
para a formação do profissional em museologia, tanto poderá ser a 
imagem conformadora, cristalizada em conteúdos e práticas regressivas, 
quanto poderá ser a imagem transformadora, projetada no aqui e agora, 
no devir da sociedade.

Mário Chagas



Cadernos de Sociomuseologia Volume I196

 Esta breve exposição coloca em evidência um dos problemas 
centrais da formação do profissional em museologia. É certo que a 
formação profissional em nenhuma hipótese ocorre solta no espaço social 
e no tempo social. Em consequência, a imagem típica, anteriormente 
referida, está historicamente condicionada. Não reconhecer este 
condicionamento é o mesmo que pretender abrir trincheiras de resistência 
ao desenvolvimento e amadurecimento da museologia. A Imagem Museal 
adotada para a formação do profissional há vinte anos atrás, por exemplo, 
antes da realização da Mesa Redonda de Santiago do Chile,2 da criação 
do primeiro eco-museu,3 da Declaração de Quebec4 e do Movimento 
da Nova Museologia,5 é totalmente diversa da Imagem Museal que nos 
tempos atuais leva em consideração todos estes acontecimentos.
 O reconhecimento do importante papel que desempenha a 
Imagem Museal na formação do profissional permite que se compreendam 
os dois seguintes pontos: 1º - o rol das disciplinas de uma escola ou curso 
de museologia não é o elemento definidor na formação do profissional. 
Ele é apenas um reflexo, ou uma representação da Imagem Museal. 
Sendo assim, uma alteração no rol das disciplinas sem um efetivo câmbio 
da Imagem Museal repercute pouco na formação do profissional. 2º - 
Estando a Imagem Museal condicionada ao tempo e ao espaço é possível 
transformá-la gerando, em consequência, uma alteração qualitativa na 
formação do profissional. Compreende-se assim que num mesmo espaço 
e num mesmo tempo podem estar convivendo e se atritando diversas 
tendências de formação profissional, é isto o que muitas vezes acontece 
no âmbito dos museus, dos cursos e escolas de museologia. A convivência 
e o atrito, quando administrados com base no respeito às diferenças, 
podem gerar benefícios e construir a excelência desses mesmos museus, 
cursos e escolas de museologia.
 Supondo que aquele que trabalha na formação do profissional 
esteja interessado em aprimorar qualitativamente a relação formador/
formando e em contribuir para a adaptação do formando à dinâmica do 
tempo, convém considerar que o principal obstáculo para a transformação 
da Imagem Museal é exatamente a tendência à calcificação. Esta 
tendência equivale a um processo de esclerose e leva gradualmente a 
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relação formador/formando à imobilização.
 É importante observar que frequentemente os indivíduos 
envolvidos com a formação de outros não se dão conta da construção e 
alimentação das imagens profissionais, e seguem nutrindo as imagens que 
lhes foram transmitidas por seus antecessores, sem avaliar criticamente e 
sem questionar a pertinência da manutenção das mesmas.
 Como estão sendo formados hoje os profissionais de museologia 
ao nível de graduação? Que imagem típica é projetada para os formandos? 
A formação profissional está sendo balisada através de uma museologia 
arcaica ou de uma nova museologia? O que se espera alcançar com a 
utilização desta ou daquela imagem?
 Considerando que um dos atuais desafios museológicos é 
superar as Imagens Museais que sustentam a formação profissional de 
um tipo arcaico; considerando também que esta superação não implica 
obrigatoriamente um processo autoritário da imposição de novos valores, 
compreende-se claramente que é importante conhecer essas imagens 
mesmo por que não se supera ou se transforma aquilo que não se conhece. 
Neste sentido, esperando contribuir para a superação e transformação das 
Imagens Museais cristalizadas e facilmente identificáveis, apresentamos a 
seguir um pequeno esboço de classificação:

1ª. Imagem - O Ególatra

 De acordo com esta imagem de caráter personalista, o indivíduo 
envolvido com a formação profissional de outros considera a si mesmo 
como “a medida de todas as coisas”. Neste caso, o formador é o cânone 
museal e o formando é um grande imitador, um satélite, sem luz própria, 
sem iniciativa, fadado a repetir como um autômato as tarefas para as 
quais foi condicionado.
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2ª. Imagem - O Primeiro-Mundista

 O ideal deste tipo de formação profissional é o modelo Primeiro-
Mundista. Neste caso, a formação se faz integralmente calcada em 
referências ao primeiro-mundo, aos países desenvolvidos. O estrangeiro 
“mais evoluído e mais civilizado” deve literalmente ser cultuado. Importa 
pouco saber se este culto irá apagar ou não a criatividade do formando. O 
formando bem sucedido, de acordo com este modelo, é algo semelhante 
ao “brasilianista brasileiro”6.

3ª. Imagem - O Tupiniquim-Xenófobo

 De maneira contrária ao tipo apresentado no item anterior, 
o Tupiniquim-Xenófobo rejeita tudo o que vem de fora do Brasil, sem 
análise, sem estudo, sem reflexão ou pesquisa. De acordo com este 
tipo de formação profissional, o formando deverá recusar o lastro 
de experiências de profissionais estrangeiros, mesmo que esta recusa 
promova o seu atraso profissional. A rejeição e a recusa irrefletidas 
tendem a gerar pré-conceitos de toda ordem. O preconceito, por seu 
turno, gera embotamento.

4ª. Imagem - O conservador
 
Esta Imagem, bastante difundida no meio museológico, parte do 
pressuposto de que a formação profissional bem sucedida é aquela 
que faz do formando um Conservador. Não é a teoria ou a política de 
conservação o que importa, mas sim a técnica conservacionista. Por esta 
ótica, o formando deve conservar, sem se perguntar: Por quê? Para quê? 
Para quem? Ele deve conservar. Preservar por preservar. E nada mais.
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5ª. Imagem - O Colecionador

 O ideal da formação do profissional em museologia, por este 
prisma, é o Colecionador. A coleção além de demarcar uma posição social 
e econômica, significa prestígio, acumulação de bens e também uma 
forma de domínio sobre o mundo exterior. A relação do colecionador 
com o seu “museu pessoal” tende a estender-se para o “museu público”. 
O recomendável zelo pelo patrimônio cultural tendo a se transformar em 
apego.

6ª. Imagem - O Especialista

 Da mesma forma que em outras áreas do conhecimento existe 
no campo da museologia uma tendência à especialisação. A imagem 
do Especialista como ideal para a formação do profissional está muito 
ligada, no entanto, ao temário das coleções, no que ele tem de mais 
particularizado. Este tipo de orientação, além de afastar o formando da 
problemática propriamente museológica pode levá-lo a saber mais de 
menos, e a se especializar prematuramente, por exemplo, em rótulos de 
caixas de fósforos de quarenta palitos.

7ª. Imagem - O Generalista

 Neste caso, a formação do profissional assemelha-se a um banho 
de verniz de cultura geral. No entanto, como os bancos universitários por 
si mesmos não garantem o alcance de uma “visão sintética do mundo”, 
o formando desenvolve um alto nível de insegurança e insatisfação. A 
tendência generalista, por muitos defendida, faz com que o formando 
abandone também aquilo que é o cerne da sua formação profissional: a 
museologia.
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 Estas 7 imagens podem ser combinadas entre si, nas mais 
diferentes proporções, dando origem aos mais diferentes tipos. No 
entanto, para uma novamuseologia e para um novo tipo de museu uma 
Imagem Museal diversa se faz necessária. Essa nova Imagem Museal, 
ainda em construção como a própria museologia, pode ser definida como 
a valorização da Imagem de Si Mesmo, sem as idiossincrasias do ególatra, 
como o movimento de redescoberta realizado pelo próprio formando; 
como a tentativa de reinterpretação dos significados atribuídos aos 
bens culturais, enquanto fragmentos de memória; como uma tentativa 
de inserção do formando no tempo e no espaço social, sem que seja 
necessário abrir mão de sua própria Individualidade.
 Um dos pontos mais delicados da formação profissional de um 
novo tipo de museólogo, decorre do fato de que hoje já se compreende que 
a museologia não trata simplesmente dos museus, assim como a educação 
não trata apenas das escolas e a medicina não trata apenas dos hospitais; 
mas, no entanto, insiste-se em definir o museólogo como o profissional 
de museus esquecendo-se que o educador não é o profissional da escola 
e que o médico não é o profissional do hospital.
 Parece bastante evidente que o entendimento do museólogo 
como o profissional de museus não se coaduna com a definição, 
sustentada entre outros pela professora Waldisa Russio, que compreende 
a museologia como a disciplina que trata de estudar as relações entre o 
homem/sujeito e o objeto/bem cultural em uma dada realidade e dentro 
de um espaço/cenário denominado museu7, ou mesmo fora dele.
 Se compreendemos que a matéria do museólogo é a museologia 
(como acima foi definida) e que o processo museal ocorre dentro e fora 
da instituição museu (as exposições de rua, de clubes e escolas são a 
prova cabal dessa assertiva) compreenderemos também que o espaço de 
ação e o mercado de trabalho do museólogo não é apenas o museu, mas 
todo e qualquer campo onde possa atuar como provocador, intérprete e 
registrador da relação anteriormente apontada.
 A tendência de formar museólogos para museus e não para a 
vida tem sido responsável pela formação de muitos “messias”, prontos 
para “salvar” os objetos, crentes de que suas ações estão esterilizadas do 
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ponto de vista político e científico.
 Além das 7 imagens, anteriormente apresentadas, existem 
também, como uma espécie de complemento necessário, 7 linhas 
arcaicas de orientação para a formação profissional do museólogo, ao 
nível de graduação. Estas 7 linhas são aqui denominadas de 7 perigos. 
Neste momento, cumpre esclarecer dois pontos: 1º - o número 7 foi aqui 
adotado em virtude de sua adequação para a expressão de “verdades” 
cabalísticas; 2º - As 7 imagens e os 7 perigos são aqui apontados com 
a convicção de que conhecendo-os será possível dissolver as Imagens e 
evitar os Perigos.

1º Perigo - Centralização no Objeto

 O objeto acima de tudo. Este poderia ser o slogan tradutor de 
um dos maiores obstáculos dos cursos de formação profissional em 
museologia, ao nível de graduação. Este obstáculo tende a desconsiderar 
a aproximação, já apontada por Freyre, entre a museologia e as ciências 
humanas,8 e tende, por outro lado, a ocultar o fato de que o homem é a 
gema de todo e qualquer museu e que sendo ele o criador, o conservador 
e o transformador de bens culturais, para ele os serviços museológicos 
devem ser orientados.

2º Perigo - Mentalidade Colecionante

 As grandes coleções de alguns grandes museus deram origem 
às denominadas “disciplinas técnicas” (filatelia, heráldica, numismática, 
arte sacra, tapeçaria, prataria ourivesaria, armaria etc.), sobretudo no 
primeiro curso de museologia, ao nível de graduação, criado no Brasil 
em 1932. Fica bastante claro, no entanto, que face à quantidade dos 
museus brasileiros e à diversidade de seus acervos (em princípio tudo 
é museavel), não existe a mínima possibilidade dos cursos de formação 
darem conta da grande quantidade de “disciplinas técnicas” que daí 
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advém. A mentalidade colecionista confunde as “disciplinas técnicas” 
com a museologia e com o sistema museológico.9

3º Perigo - Obsolescência das Informações

 Nos últimos anos o sistema museológico tem sofrido profundas 
transformações. Concebida inicialmente como mera técnica de preservar, 
classificar, organizar e expor objetos culturais e naturais, a museologia 
passou a ser considerada como disciplina científica, e hoje diversos 
profissionais se esforçam em desenvolver um corpo teórico museológico. 
Caso não ocorra, por parte daqueles que se envolvem com a formação, 
um esforço semelhante será confirmada a tendência de transmissão de 
informações obsoletas, e o que é pior, a colocação no mercado de trabalho 
de profissionais recém-formados e, no entanto, atrasados em pelo menos 
20 anos.

4º Perigo - Afastamento da Realidade Social

 Outra tendência perigosa é a de formar profissionais de 
museologia aprisionados numa torre de marfim, cercados por objetos 
de fina porcelana, por moedas sem liquidez, por ricos trabalhos em 
madeira, tecido, prata e ouro. A vida lá fora é outra coisa. Fora da torre de 
marfim os catadores de lixo catam pedaços de história e movimentam-
se agitados. Para estes profissionais, treinados em não ver nada que não 
seja o objeto, os altos índices de poluição não importam, a devastação do 
patrimônio vida não importa; para eles há um fosso entre a sociedade e 
o museu, entre os trabalhadores e o museu, entre o meio ambiente e o 
museu, e o importante é manter esse fosso, para eles as funções sociais e 
educativas dos museus são vazias de sentido.
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5º Perigo - Carência de Embasamento Teórico

 Prática. A prática pela prática. Este é mais um dos perigos que 
ameaçam a formação profissional. À medida em que os profissionais 
envolvidos com a formação deixam de estimular o desenvolvimento 
teórico do formando, obstaculizam a compreensão do acordo de 
alimentação mútua que existe entre a teoria e a prática. A consequência 
dessa falta de estímulo é a incapacidade para a reflexão e para a produção 
científica, é a mediocrização do profissional. A teoria museológica 
produzida no Brasil e no exterior é relegada para um segundo plano.

6º Perigo - Não valorização dos trabalhos de pesquisa

 Este perigo está estreitamente relacionado com o anterior; 
quando ele se instala a pesquisa no campo da museologia é desvalorizada 
e reduzida às atividades de compilação, levantamento de dados e 
consultas a fichários. Não é incomum ouvir-se em certos museus: “Aqui se 
pesquisa, mas também se trabalha”, como se a pesquisa não fosse trabalho. 
A desvalorização da pesquisa, associada à carência de embasamento 
teórico, faz com que a produção de conhecimento em museologia seja 
bastante deficiente quando comparada às áreas de antropologia, história, 
sociologia, educação, geografia etc.

7º Perigo - Enfoque Autoritário

 Neste caso, a competência passa a ser sinônimo de obediência. 
O lema jesuítico: “comporte-se como um cadáver”, passa a ser o 
ideal profissional. Como um desdobramento do enfoque autoritário 
implanta-se a burocracia, a hierarquização rígida e a negação da 
interdisciplinariedade. O enfoque autoritário castra todo e qualquer tipo 
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de criatividade e iniciativa, e se estende para as relações estabelecidas 
entre os espaços museais e o público. O bem cultural, a coleção, as 
informações obsoletas, o abandono das funções educativas e sociais do 
museu, a desvalorização dos trabalhos teóricos e da pesquisa, tudo é 
inquestionável. Apenas uma coisa é válida: o argumento de autoridade.
 Apenas superando esses 7 Perigos poderemos formar profissional 
norteados por uma nova Imagem Museal, segundo o qual o objeto 
musealizado não é mais que um pré-texto. Superando os 7 Perigos e as 
7 Imagens arcaicas talvez possamos formar novos profissionais, para os 
quais o importante não é o adjetivo, e sim a interpretação das relações 
entre o homem/sujeito e o objeto/bem cultural, bem como a orientação 
vetorial dos compromissos assumidos (com a vida e não com a morte). 
É provável que este seja o profissional que desde 1972, a partir da Mesa 
Redonda de Santiago do Chile, esteja sendo buscado para a América 
Latina.

Notas

1. JAEGER, Werner, Paideia: a formação do homem grego. São Paulo. 
Martins Fontes, 1979, p. 21.
2. A Mesa redonda de Santiago do Chile foi uma reunião internacional, 
realizada em 1972, com a participação de profissionais das mais diferentes 
áreas de conhecimento, onde o conceito de “museu integral” a serviço do 
desenvolvimento da sociedade foi amplamente discutido.
3. VARINE, Hugues de. O tempo social. Rio de Janeiro, 1987, p. 35-45.
4. A Declaração de Quebec (Canadá), data de 13 de outubro de 1984 e teve 
por objetivo apresentar os princípios básicos para uma nova museologia 
(ver a revista Museum, Paris, Unesco, nº 148, 1985, p. 201).
5. LA COUTURE, Felipe. La nueva museologia en la comunicación para 
el desarollo cultural. Colômbia, 1985 (xerox).
6. CARVALHO, José Murillo de. Basta de brasilianistas brasileiros. In: 
Jornal do Brasil, Cadernos B, Rio de Janeiro, 17 jul. 1988.
7. RUSSIO, Waldisa. Cultura, patrimônio e preservação (texto III). In: 
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ARANTES, Antonio Augusto (org.). Produzindo o passado: estratégia 
de construção do patrimônio cultural. São Paulo, Brasiliense, 1984 p. 60.
8. FREYRE, Gilberto. Ciência do homem e museologia sugestões em 
torno do museu do homem do nordeste do Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais. Recife. I JNPS, 1979.
9. Sobre o sistema museológico consulte-se os diversos textos incluídos 
em Methodology of Museology and Professional Training. London, 
ICTOP/ICOFOM, 1983.
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n.3 (1994)
A historicidade do objeto museológico

Apresentação

 “Quero um  Museu de grandes novidades”. . .  Cazuza entrava 
nos meus ouvidos com sua canção.
 Era um questionamento!?
 E o Museu?
 Continuará com suas exposições de obras-primas. . .  depósito 
de mofo e poeira. . . 
 A comunidade museológica, também passou a questionar. 
Resultado, surgem novas categorias de museus, ampliações do conceito de 
patrimônio, etc. A museologia passa do conceito de ciência dos museus, 
para o conceito de ciência que estuda o homem e sua herança cultural. 
Crise!  E assim, estivemos aqui no ISMAG.    Trocando experiências 
construindo e reconstruindo caminhos que nos levem à compreensão de 
um novo fazer museológico.
 A edição desta Revista apresenta textos de companheiros de 
luta museológica, (Prof. Maria Célia Santos e Helder Bello de Mello), 
no Curso de Museologia da UFB, onde no nosso cotidiano tentamos 
construir o(s) caminho(s) que fundamente(m) a nossa prática na nossa 
labuta museológica. E no caminho sempre haverá uma pedra...
 E ao socializador esses textos, busco estabelecer com as nossos 
companheiros numa relação de troca, que muito contribuirá para a nossa 
área. Tão carente de uma produção literária. Os vínculos são necessários 
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para o crescimento em conjunto.
 Ao partir, levo na memória o saber tão singular de “ginginhas 
com elas”, dos momentos vividos no jantar na casa de Isabel - bacalhau 
nunca dantes provado, o empréstimo de Maria que ajudou a suportar 
o frio. O carinho de Anabela, e, para todos os alunos do Curso um 
grande abraço. E até breve.
 De forma especial guardo com muito carinho a atenção 
dos companheiros amigos, Mário Moutinho,  Fernando João, Alfredo 
Tinoco e Leisa Pereira, nesse momento de despedida, faço as palavras 
musicadas do poeta/cantor Milton Nascimento, que explicita e 
resume o meu carinho e amizade por todos vocês.

“Amigo é coisa para se guardar
do lado esquerdo do peito...”

 Com muito AXÉ. 

 Rosana Nascimento
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O Objeto Museal
como objeto de conhecimento.

Rosana Nascimento

1. Objeto Museal: buscando conceituar

“... o Museu é o local último no longo processo de perda de 
funções originais - ou processo de museificação - pelo qual 
o objeto atravessa. Fora de seu contexto original, valorizado 
por características a ele totalmente alheias, o objeto deixa de 
ser objeto e passa a ser “documento” e aquilo que ele tem de 
mais intrínseco, que é ser produto e vetor da ação humana, 
conforme estudado por U.T. Bezerra de Menezes, não é 
levado em consideração” (Marlene Suano).

 Que seria objeto museal? Esta pergunta feita a qualquer 
indivíduo, sem titubear responderia: são as “coisas” antigas, representações 
do passado (preferencialmente os objetos materiais dos séculos XVI, 
XVII, XVIII, XIX) e os nossos do século XX realizados por artistas 
renomados ou aqueles objetos do cotidiano de um segmento social que 
aguardam a elevação cultural de “peça de museu”.
 Esta compreensão do que seja o objeto museal é ratificada 
historicamente pelo conceito tradicional que o define e o sacraliza, como 
a peça de museu, atribuindo-lhes valores culturais, estéticos e históricos, 
quando retirado do seu contexto original, para serem preservados nas 
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coleções dos Museus, perdendo a sua relação como produção do homem.
 Então, qual o conceito tradicional de Objeto de Museu?
 Para Moro (1986) a peça (objeto) deve ser significativa, em 
função de sua própria representação isto é, um bom representante de sua 
classe. Outra definição que amplia a primeira, esclarece que o objeto é 
retirado do seu contexto original e recolhido para uma coleção de Museu 
objetivando a sua segurança (BURCOW, 1933).
 Continuando, encontra-se na Ética de Aquisições do ICOM 
(Conselho Internacional de Museus) (1973 (1), que ao se pretender 
adquirir um objeto este deve ser enquadrado nas seguintes categorias:
 a) Objetos reconhecidos pela ciência ou pela comunidade na 
qual possuem plena significação cultural, tendo uma qualidade única e 
como tal sendo inestimável;
 b) Os objetos que embora não sendo necessariamente raros 
tenham um valor que derive de seu meio ambiente cultural e natural.
 Percebe-se que o objeto ao passar para o conceito de peça 
de museu é entendido como estando fora do contexto material para o 
qual foi concebido, sendo recolhido enquanto valor. Neste sentido, as 
coleções dos museus são representadas por objetos da cultura material, 
de determinados segmentos sociais, tais como: xícaras, jóias, roupas, 
sapatos, etc..., que são signos da cultura porque foram usados por mitos 
e heróis da nossa história, perdidos no passado, guardados em vitrines 
para serem contemplados.
 Esta mesma pergunta, agora dirigida aos estudiosos 
preocupados com uma outra concepção de objeto museal nos remeteria 
às seguintes análises:
 Para Mensch (1987) (2) 

um objeto museológico pode ser definido como um 
objeto de museu, por ser seleccionado pelas suas 
qualidades (“musealidade”), variando de acordo com os 
desenvolvimentos específicos das várias especializações 
(história, antropologia, arqueologia, etc.), como também 
voltados para o desenvolvimento da comunidade.
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 Sola (1986) (3) observa que:

... a tradicional peça de museu, simbolizado por um fato 
tridimensional. é apenas um dado de um conjunto de 
informação museológica, de uma mensagem, e, que não 
temos museus em função dos objetos que eles contém, 
mas em virtude dos conceitos ou idéias que esses objetos 
ajudam transmitir.

 Guarnieri (1990) (4) baseando-se nos estudos de Z.Z.Strànsky 
e Ana Gregorová no que diz respeito ao objeto de estudo da museologia, 
como sendo a relação do homem com a realidade, define não o objeto 
museológico ,mas, o fato museal ou fato museológico, por “... entender 
como a relação profunda entre o homem, sujeito que conhece, e, o objeto, 
parte de uma realidade da qual o homem também participa, e sobre a 
qual tem poder de agir”.
 Para Bellaigne (1992) (5) 

A Museologia tem seu laboratório: O Museu. 
O laboratório, por sua vez, tem seu material de 
experimentação: o real. Ora, o real é representado 
no museu pelo objeto. Tem que considerar-se aqui o 
objeto em seu sentido mais amplo: ele é material ou 
imaterial, natural ou cultural. É em todo caso, central na 
museologia, já que é o elemento da realidade que emite 
informação ou permite a comunicação entre as pessoas 
e entre o presente e o passado.

 Neste sentido, o objeto museal estabelece os vínculos de sua 
relação com o homem como também, através dele temos condições de 
entender os processos históricos, onde estes estão imersos, no momento 
de sua criação e utilização pelo homem, tendo como princípio que a 
cultura não é neutra.
 Canclini (1983) (6) ao analisar a questão de que muitos museus 
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buscam copiar o real, como forma de estabelecer nas suas exposições um 
entendimento dos acervos pelo público, coloca que: 

... a sua tarefa não é a de copiar o real, mas sim a de 
construir as suas relações. Portanto, não podem 
permanecer na exibição de objetos solitários, nem 
de ambientes minuciosamente ordenados; devem 
apresentar os vínculos que existem entre os objetos e as 
pessoas, de modo que se entenda o seu significado.

 Portanto, no presente estudo o objeto museal não é enfocado 
como um documento tridimensional, que representa ao ser museificado 
apenas valor histórico e/ou estético, e sim:
 Um meio que através da pesquisa, chega-se ao processo de 
produção de conhecimento, tendo como vetor a produção cultural do 
homem, que não é dissociado da rede de relações: sociais, políticas e 
econômicas na qual foi produzido, tendo um significado cultural de uso, 
função e movimento no passado e no presente. Ou seja, cuja historicidade 
do objeto museal representa um corte sincrônico, onde está presente as 
relações desiguais, diacrônicas, que se expressam na sua história, seja ele 
material e imaterial.

2. Objeto Museal: suas possibilidades 
como objeto de conhecimento.

“A relação homem/objeto é uma relação aberta, dinâmica, 
dialética, na qual o homem se conhece e se reconhece” 
(Waldisia Russio :45).

 O objeto museal é o conceito que estamos denominando no 
contexto museológico, que significa a produção cultural (material e 
imaterial) do homem, os sistemas de valores, símbolos e significados, 
as relações estabelecidas entre os homens, entre o homem e a natureza, 
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que através da modificação da natureza, cria objetos no decurso da 
sua realização histórica. São os objetos elaborados e existentes fora do 
homem, mas que refletem as complexas teias de relações entre os homens 
no processo histórico.
 No processo de musealização, segundo Guarnieri (1990) (7), 
deve-se ter a preocupação com a informação trazida pelos objetos (lato 
sensu) em termos de DOCUMENTALIDADE, TESTEMUNHALIDADE 
e FIDELIDADE. Ao definir esses conceitos, a autora coloca que: 

... convém lembrar que as palavras Documentalidade e 
Testemunhalidade, têm aqui toda a força de sua origem. 
Assim, DOCUMENTALIDADE pressupõe “documento”, 
cuja raiz é a mesma de DOCERE = ensinar. Daí que o 
“documento” não apenas DIZ, mas ENSINA algo de 
alguém ou alguma coisa; e quem ensina, ensina alguma 
coisa a alguém. TESTEMUNHALIDADE pressupõe 
“testemunho”, cuja origem é “TESTIMONIUM”, ou seja, 
testificar, atestar algo de alguém, fato, coisa. Da mesma 
maneira que o documento, o testemunho testifica algo de 
alguém a OUTREM.(...) FIDELIDADE, em Museologia, 
não pressupõe necessariamente AUTENTICIDADE no 
sentido tradicional e restrito, mas a VERACIDADE, 
a FIDEDIGNIDADE do documento ou testemunho. 
Quando musealizamos objetos e artefatos (aqui 
incluídos os caminhos, as casa e as cidades, entre outros 
e a paisagem com a qual o Homem se relaciona) com 
as preocupações de documentalidade e de fidelidade, 
procuramos passar informações à comunidade; ora 
a informação pressupõe conhecimento (emoção/
razão), registro (sensação, imagem, idéia) e memória 
(sistematização de idéias e imagens e estabelecimento de 
ligações).
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 Ao nosso ver, a questão do objeto museal como objeto de 
conhecimento, não é só uma questão de documentalidade, autenticidade e 
veracidade, para ir além, buscar o estabelecimento de relações, necessário 
se faz entender como objeto de conhecimento -o bem cultural - em sua 
historicidade. O objeto ao ser preservado no contexto museológico, 
entendido apenas como um suporte de informação devido ao seu valor 
“estético” ou de “fato histórico”, passa a ser um símbolo representativo e 
informativo de uma determinada manifestação cultural - visto como um 
produto-.
 Neste sentido, é um objeto-fragmentado, por explicitar apenas 
um aspecto parcelado da produção cultural do homem, onde não estará 
estabelecido a historicidade do objeto museal, isto é, entendido como um 
corte sincrônico, representando um espaço-tempo histórico, onde está 
presente as relações desiguais, diacrônicas, que se expressam na história 
do objeto museal.
 Segundo Serpa (8), “O processo histórico da modernidade 
gestou e foi gestado na fragmentação do objeto do conhecimento, na 
fragmentação da ação do homem e na fragmentação do próprio homem, 
contendo em seu interior a ameaça à integridade do homem e da 
natureza.”
 Na instituição Museu o objeto é fragmentado, ao receber o 
título de objeto de museu, é visto por si mesmo através de conceitos como 
“obra prima”, “valor”, “raridade”, “informação”, onde o homem como 
vetor desta produção cultural, não é dialeticamente relacionado com a 
expressão material e imaterial da sua existência, enquanto ser social - o 
bem cultural-.
 Como observou Lenine (9), 

A arte, tal como as ciências, reflete a realidade e permite 
ao homem conhecer a vida. À arte oferece possibilidades 
infinitas de conhecimento e, neste sentido, não se 
distingue fundamentalmente das ciências. A diferença 
reside no método e nos resultados e, sobretudo, na 
relação entre o universal e o singular, o objetivo e o 
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subjetivo, o racional e o sensível (o emocional), presente 
na imagem artísticas e no conceito científico.

 Se, o objeto museal é a produção prática da relação homem 
-natureza, na medida em que na relação homem-homem vão 
temporalizando os espaços e fazendo história pela sua capacidade de 
criar e recriar, este objeto museal não pode ser entendido na sua relação 
em si, mas na sua relação com os homens.
 Marx (10) afirma que:

A vida genérica, tanto no homem como no animal, 
consiste fisicamente, em primeiro lugar, em que o 
homem (como o animal) vive da natureza inorgânica, 
e quanto mais universal é o homem que o animal, 
tanto mais universal é o âmbito da natureza inorgânica 
da qual vive. Assim como as plantas, os animais, as 
pedras, o ar, a luz, etc. constituem, teoricamente, uma 
parte da consciência humana, em parte como objetos 
da ciência natural, em parte como objetos da arte (sua 
natureza inorgânica espiritual, os meios de subsistência 
espiritual que ele prepara para o prazer e assimilação) 
assim também constituem praticamente uma parte da 
vida e da atividade humana (...) o homem sabe produzir 
segundo a medida de qualquer espécie e sempre sabe 
impor ao objeto a medida que lhe é inerente, por isto o 
homem cria também segundo as leis da beleza.

 Com isso, o homem é o produtor de bens materiais, de 
conhecimento, como também dos elementos que estruturam a vida 
humana. Neste sentido se faz necessário, compreender o objeto museal 
no bojo das relações que tem como base a historicidade do objeto, onde 
portanto, estará contido a contradição, tendo como elemento a gênese da 
teia de relações.
 Necessário se faz, compreender as conquistas materiais e 
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intelectuais na Idade Média e do Renascimento, períodos históricos 
que serão substratos para uma nova concepção de Museu e de objeto 
museológico, principalmente para a compreensão da construção cultural 
do homem contemporâneo.
 

3. Idade Média: Suas implicações para o objeto museal 

“Quando a Escolástica fala da beleza, ela a entende como 
um atributo de Deus. A metafísica da beleza (por exemplo 
Plotino) e a teoria da arte não tem nenhuma relação entre 
si...” (Curtius 1948, 12.3).

 Peço licença aos historiadores para a aventura que ora estou 
a ingressar, a ressalva, é importante por ser uma museóloga buscando 
historicamente entender as realizações científicas, culturais e o processo 
civilizatório e sua relação com o objeto museológico, e por conseguinte, 
com a instituição Museu. Mesmo, porque alguns momentos históricos 
a serem analisados terão por objetivo a compreensão da relação mais 
específica com a questão do objeto museal. Sendo assim estaremos 
discutindo objeto museal em relação a determinados espaços-tempos 
históricos, como: Idade Média e Renascimento, tendo como suporte 
alguns estudos históricos.
 

A Idade Média
 
 A formação da civilização Européia do começo da Idade Média 
foi fortemente influenciada pelo renascimento das idéias orientais de 
despotismo, crença em outra vida, do pessimismo e do fatalismo, como 
também pela difusão do cristianismo, que passa a ser fator dominante de 
quase todas as realizações do homem medieval. Esse processo culmina 
com o desenvolvimento da organização cristã - A Igreja - e instituições a 
ela ligada que foram transformadas numa estrutura complexa, tornando-
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se o arcabouço da própria sociedade medieval. 
 A Idade Média, portanto, é uma emergência da rede de relações, 
constituída pelo próprio momento social, político, cultural e econômico 
deste período histórico, surgindo em continuidade à desgraça econômica, 
decadência cultural e extinção do Império Romano, aliado ao desespero 
dos homens que perdem o interesse pelas realizações terrenas e almejam 
as graças espirituais depois da morte.
 Segundo Andery (1988) (11), ao desenvolver sua análise sobre 
este período, a autora coloca que:

Neste período (século V ao XV), coexistiram civilizações 
com organizações econômicas-políticas-sociais 
diferentes: as civilizações ocidentais oriundas do antigo 
Império Romano do Ocidente; as orientais, oriundas 
do antigo Império Romano do Oriente, como é o caso 
da civilização bizantina e das civilizações orientais que 
não faziam parte do antigo império romano, como é o 
caso da civilização muçulmana e das civilizações da Ásia 
Oriental.

 A vida econômica do primeiro período da Idade Média, 
representa um retorno a condições primitivas e de miséria da população. 
O comércio e a indústria extinguiram-se, as terras tornaram-se 
concentração de riqueza agrária e as pessoas pertencentes as massas 
populares passaram a condição de servos.
 Com relação a produção do conhecimento, a superstição, a 
credulidade permeavam o esforço intelectual que dedicava-se mais a 
compilação do que a realização original, o interesse pela ciência ou pela 
filosofia dava-se na medida em que esses conhecimentos pudessem 
servir para fins religiosos, ocasionando interpretações místicas do 
conhecimento, como também aceitação de fábulas como fato ao conter 
significado simbólico para religião.
 Um período histórico onde a religião dominava o pensar, agir 
e posicionar do homem diante do mundo, os filósofos eram cristãos ou 
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pagãos. Com relação aos filósofos cristãos tendiam a se dividir em duas 
escolas diversas: 1) os que defendiam a primazia do dogma e 2) os que 
acreditavam que as doutrinas da fé podiam ser iluminadas pela luz da 
razão e orientadas no sentido de se harmonizarem com os mais valiosos 
frutos do pensamento pagão.
 Para os filósofos dogmáticos cristãos como Tertuliano, Santo 
Ambrósio, S, Jerônimo e o Papa Gregório Magno, o cristianismo era um 
sistema de leis sagradas que devia ser aceito como fé. O conhecimento do 
homem nada valia para religião, pois os homens possuíam os evangelhos, 
não cabendo qualquer nova curiosidade. Por outro lado, os filósofos 
cristãos racionalistas, tais como, Clemente de Alexandria e Orígenes, 
baseavam suas crenças na fé, mas reconheciam a importância da razão 
como estrutura do conhecimento, quer religioso, quer secular.
 Numa posição intermediária entre essas duas correntes 
filosóficas apresenta-se Santo Agostinho, que colocava a verdade revelada 
acima da razão, mas reconhecia a necessidade de uma explicação 
intelectual para sua crença.
 Para Burns (1970) (12)

Como filósofo, Agostinho derivou grande parte de 
suas teorias dos neoplatônicos. Acreditava na verdade 
absoluta e eterna e no conhecimento instintivo que Deus 
implanta no espírito dos homens. Afirmava existirem 
certos conceitos básicos do conhecimento que não são 
produtos subjetivos do pensamento humano, mas que 
já existem no nosso espírito desde o nascimento, como 
reflexos da verdade eterna. O conhecimento de suprema 
importância é o de Deus e   Seu desígnio de redimir a 
humanidade. Embora a maior parte desse conhecimento 
possa advir da revelação contida nas Escrituras, é dever 
do homem compreendê-lo na medida do possível, para 
fortalecer a sua fé.

 Percebe-se que a história humana, nesta perspectiva, é 
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apresentada como o desdobramento da vontade divina, refletida em 
todas as ações do homem, de forma maniqueísta, tudo que já aconteceu 
ou que poderá acontecer representa uma realização do plano divino. No 
campo da educação, desapareceu o sistema romano de escolas públicas, 
passando para os mosteiros o monopólio da educação, os monges eram 
preparados para o ensino , o currículo era baseado em sete assuntos, que 
depois foi denominado as Sete Artes Liberais, no trivium estava incluído 
a gramática, a retórica e a lógica, consideradas como as chaves do 
conhecimento, no quadrivium, a aritmética, a geometria, a astronomia 
e a música, percebe-se que a ciência de laboratório e a história não estão 
contempladas nesse currículo, objetivava-se o preparo para a carreira 
eclesiástica.
 Vale ressaltar, que o ensino era privilégio de poucos, o povo não 
recebia instrução, como também, muitos membros da aristocracia eram 
analfabetos. Mas.com todas essas limitações este sistema educacional 
muito contribuiu para salvar a cultura européia. Isto porque, o período 
denominado de Idade Média, de modo algum, foi caracterizado somente 
pela estagnação e pelo barbarismo representado pela chamada Idade 
das Trevas, que não foi além do ano 800. Na segunda fase deste período 
denominada de Época Feudal. Segundo Andery (1988) (13), analisando 
o feudalismo como base econômica, a autora explicita algumas causas 
que favorecem a instalação e a expansão deste sistema, tais como:

a crise do império romano, as condições econômicas, 
sociais e políticas culminando com a substituição do 
escravismo pela servidão, os grandes proprietários de 
terras que devido aos conflitos deslocam-se para as vilas 
(propriedades rurais) e o arrendamento de partes de 
grandes propriedades agrícolas.

 Este sistema será base para uma sociedade que os poderes de 
governo serão exercidos pelos detentores das terras, através dos feudos, 
e os homens que não detinham as propriedades, ao trabalharem em um 
feudo, tinham proteção e assistência econômica, em troca compensava os 
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proprietários com serviços, pagamentos de impostos e tributos, que neste 
sistema eram considerados servos.
 No processo evolutivo desse período vão existir fatores que irão 
desencadear no declínio desse sistema como crescimento das cidades, 
comércio com o oriente, o aparecimento das Monarquias Nacionais, a 
Guerra dos Cem Anos, revoltas, as corporações de artífices e mercadores.
 A teoria econômica em que se baseava o sistema corporativo 
é diferente da que domina a sociedade capitalista, visto que, aos olhos 
da igreja, o principal objetivo da vida devia ser a solução da Alma, com 
isso a riqueza era um obstáculo ao sossego da alma, era a condenação da 
usura.
 Porém, no feudalismo, o cristianismo passou por mudanças 
significativas, tendo como base de sustentação os princípios de fé, crença 
na Trindade e a esperança de solução num mundo vindouro. No século 
XIII entre os responsáveis pela modificação de uma religião mecânica 
em uma mais racionalista e humanista, estão S. Tomás de Aquino, S. 
Francisco e Inocêncio III.
 Luckesi e Passos (1992) (14), colocam que:

Tomás de Aquino recebeu profunda influência do 
aristotelismo, cuja doutrina foi estudada e adaptada ao 
cristianismo seus estudos estão sistematizados na Suma 
Teológica. (...) O ponto crucial de suas preocupações 
consistia em encontrar um meio de conciliação entre 
a fé e a razão, assim como apresentar a destruição e a 
interdependência entre a Teologia e a Filosofia. No 
primeiro caso, ele demonstrou os limites da razão 
humana ao afirmar que ela era incapaz de atingir todas 
as verdades, especialmente, aquelas ligadas a alguns 
aspectos divinos como, por exemplo, o dogma da 
Trindade. Nestes pontos, ela deveria servir para destruir 
as objeções levantadas. Por outro lado, as questões 
ligadas à existência da Deus, à criação do mundo por 
Deus eram satisfatoriamente explicadas pela razão.
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 Poucos foram, nesse período, que se dedicaram à ciência, 
ressalta-se entre os cientistas medievais, Rogério Bacon (1214-94), 
afirmava que o conhecimento válido só poderia advir baseado na pesquisa 
experimental. O que poderia apresentar novos conhecimentos que 
entrariam em choque com os dogmas da Igreja. Visto que, o aparecimento 
das Universidades com a finalidade de formação profissional, representava 
o monopólio do saber e o controle da produção do conhecimento sob a 
orientação e manutenção da Igreja no período medieval.
 Serpa (1992) (15) analisando a produção do conhecimento 
nesse período coloca que:

... o modo de produção do conhecimento na sociedade 
feudal, de natureza teológica e ideológica - lugar natural, 
hierarquia entre o céu e a terra, fixismo da criação, 
finitude do espaço e ciclos temporais - expressava a 
forma de organização da sociedade feudal, através das 
relações feudais de produção, baseadas na finitude do 
feudo, na relação senhor-servo, na organicidade da 
reprodução da sociedade, tendo como base econômica 
a produção agrícola e o artesanato, organizado através 
das corporações de artífices. (...) Os pilares desse modo 
de produção do conhecimento eram a essência e a 
qualidade. Conhecer um objeto significava explicitar 
a sua essência, a partir de observações sobre as suas 
qualidades.

 Neste sentido, o mundo medieval baseava a produção do 
conhecimento na fé e na contemplação de um universo estático e 
hierarquizado onde o verdadeiro conhecimento é proporcionado por 
uma fonte divina e não humana, é através da contemplação que Deus 
permite ao homem conhecer um objeto e explicitar sua essência.
 Neste contexto, escreveu Dante: “A arte é a neta de Deus”, o 
que significa que o homem medieval tinha a crença de que existia uma 
relação entre a criação e sua própria criatividade, o raciocínio partia da 
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seguinte evidência: “Deus fez o homem, dessa forma o que o homem faz, 
está d’Ele apenas à distância de um grau, e logicamente deve estar à Sua 
altura.”
 As obras de arte eram realizadas não sob princípio da “arte pela 
arte”, como eram elaboradas pelos gregos, mas acima de tudo objetivava-
se a maior glória de Deus, tendo por finalidade exprimir pelas coisas 
criadas, a glória ao Criador, como também, a função de registrar tudo 
que o homem sabia, ou em que acreditava.

Nas torres, nas paredes, nos vitrais, nas criptas, nas 
esculturas, nos murais, nos mosaicos da catedral - o 
ponto supremo da arte medieval - podem-se ler não 
apenas as crenças do homem e seus ideais, mas também 
suas fantasias e medos, sua ciência, sua história - e até 
mesmo seus protestos (LOPES, 1970 :117).

 Ao ser legalizado o cristianismo como religião, os cristãos 
poderiam adorar Deus em liberdade, saíram das catacumbas, a princípio 
adaptaram ao ritual cristão as basílicas pagãs, os instintos estéticos dos 
homens serão expressados em atividades monumentais como construção 
de grandes igrejas, desenhos, esculturas em pedra e as pinturas das 
Igrejas.
 Os escritórios dos mosteiros, foram destinados como o local 
para as oficinas onde os copistas reproduziam os escritos cristãos e que 
tornou-se centros de criação artística. Numa população analfabeta as 
representações serviam como um elemento de propagação da fé, objetos 
de veneração que traziam não só a beleza estética, mas um conteúdo 
representativo sobre temas cristãos.
 Durante a primeira fase da Idade Média, a escultura e a 
pintura estavam subordinadas a arquitetura, sendo utilizados para 
compor interiores das Basílicas medievais, com um cunho representativo 
religiosos, beleza como um atributo de Deus, sendo assim, a atenção a 
essas representações não deveriam sobrepor o mundo espiritual.
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Para Eco (1989) (16)

O cristianismo primitivo havia educado para a tradução 
simbólica dos princípios de fé (...) e se por um lado era 
fácil para os simples converter em imagens as verdades 
que conseguiam compreender, aos poucos seriam 
os próprios elaboradores da doutrina os teólogos, os 
mestres, a traduzir em imagens as noções que o homem 
comum não aferraria, caso tivessem sido comunicados 
no rigor da formulação teológica. Daí a grande campanha 
(que terá em Suger um de seus mais apaixonados 
promotores) para educar os simples através do deleite da 
figura e da alegoria através da pintura, a partir de 1025, 
pelo sínodo de Arras, a teoria didascólica insere-se no 
cerne da sensibilidade simbólica como expressão de 
um sistema pedagógico e de uma política cultural que 
explora os processos mentais típicos da época.

 Desta forma, a criação artística na cultura eclesiástica objetivava 
não só a plasticidade das representações, como também, a função 
evangelizadora, nascida da fé, com objetivo puramente funcional, sendo 
assim, o mestre construtor dedicava-se à edificação da casa do senhor, 
por sua vez, os escultores e pintores, mosaicistas, ourives dedicavam-se 
a adornar o templo. As artes eram diversas, porém todos tinham uma 
única finalidade: exprimir através da criação artística a glória do Criador.
 No museum, com acesso restrito, eram conservados os 
conhecimentos humanos, e utilizados como inspiração para os 
artistas ao mesmo tempo que serviam como veículo de reprodução 
da estética aprovada pela Igreja. Isto porque, a representação artística 
estava intimamente relacionada com os objetivos didáticos da Igreja 
e propagação da religião cristã. Encontra-se nos estudos de Franco 
(1992) (17) sobre as estruturas culturais deste período, análises que 
vão demonstrar o objetivo das representações artísticas com todo o seu 
simbolismo religioso, justificado pelas necessidades não só artísticas, 
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mas ideológicas e filosóficas da época medieval.
 Coloca este autor:

... as freqüentes cenas do Juízo Final colocadas logo na 
entrada dos edifícios religiosos, lembrava que somente 
através da Igreja era possível a salvação. A arquitetura 
sólida, de largas paredes, grossos pilares e poucas janelas 
não era apenas resultado das limitações técnicas da 
época, mas sobretudo da necessidade de fazer das igrejas 
fortalezas de Deus. Na mesma linha, o românico não 
tinha preocupação de retratar a realidade visível, pouco 
importante, mas sim de revelar a essência das coisas, daí 
o forte simbolismo daquela arte.
 Nesta concepção de arte a representação e interpretação 
do universo é estabelecida pelos sentidos sem ter valor 
em si, mas, e, principalmente, por ter condição de revelar 
uma verdade superior, através da linguagem simbólica 
com suas analogias, onde as partes (os símbolos) 
podem revelar o todo a partir de critérios de essência e 
qualidade, tendo como elemento unificador Deus.

 Mas, a divulgação dos manuscritos gregos e romanos, como 
também, as escavações que descobriram estátuas e utensílios romanos na 
Itália, faz com que a Antiguidade Clássica seja descoberta por homens 
que almejavam restaurar valores e conhecimentos que contrastavam 
com os estudos teológicos e a ideologia cristã estabelecida durante o 
período medieval. Esses homens acreditavam que para ir adiante era 
necessário olhar para trás: para sair da Idade Média era preciso retornar 
à Antiguidade.
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4. Renascimento: suas implicações para o objeto museal.

“Aliada ao rompimento das idéias do mundo medieval, 
rompeu-se também a confiança nos velhos caminhos para 
a produção do conhecimento: a fé, a contemplação não 
eram mais consideradas vias satisfatórias para se chegar à 
verdade” (ANDERY, 1988 :173).

 O Renascimento foi favorecido por condições como 
ressurgimento do comércio e das cidades, maior contato com o oriente, 
crescimento demográfico, aumento de produção nos campos, produção 
manufatureira e a economia monetária.
 Foi um movimento intelectual, artístico e literário ocorrido 
na Europa, especialmente na Itália, tendo como inspiração as obras da 
Antiguidade Greco-Romana, exaltação da personalidade, otimismo e o 
individualismo, tendo como protetores os mecenas (papas, bispos, reis, 
príncipes e banqueiros) que amparavam os estudiosos e artistas.
 O Humanismo como é classificado significava uma visão do 
mundo que embora aceitando a existência de Deus, partilhava uma série 
de atitudes intelectuais do antigo mundo pagão. Era interessado pelo 
estético, via a utilidade do conhecimento da história e estava convencido 
de que o dever do homem era desfrutar sua vida e servir sua comunidade 
de forma ativa. Sendo assim, o humanismo não incorpora a exagerada 
preocupação medieval - da eternidade -, refletia os interesses de uma 
sociedade prática e preocupada não com a preparação do paraíso, mas, 
e principalmente, com os aspectos terrenos - o bem estar do homem. 
Neste sentido, o papel do homem na história não era mais um papel 
passivo em que fatalisticamente esperava a morte ou pela segunda vinda 
de Cristo. Na Idade Média o louvar o homem era louvar a Deus - sendo 
este a criação do Senhor - no Renascimento o homem louvava o próprio 
homem como um criador.
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Segundo Sevcenko (1986) (18) os humanistas

... voltavam-se para o aqui e o agora, para o mundo 
concreto dos seres humanos em luta entre si e com 
a natureza, a fim de terem um controle maior sobre o 
próprio destino. Por outro lado, a pregação do clero 
tradicional reforçava a submissão total do homem, em 
primeiro lugar, à onipotência divina, em segundo, à 
orientação do clero e, em terceiro à tutela da nobreza (...) 
A postura dos humanistas era completamente diferente, 
valorizava o que de divino havia em cada homem, 
induzindo-o a expandir suas forças, a criar e a produzir, 
agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo 
com sua vontade e seu interesse.

 Nesta nova visão de mundo, onde o homem está como eixo 
central, a relação não tem como suporte Deus-Homem, mas baseado na 
relação Homem-natureza, o que significa que era necessário uma ciência 
mais prática, que deveria responder as questões das necessidades do 
homem. Homem que não concebia o universo como um sistema finito 
girando em torno da terra - cosmovisão medieval - a teoria heliocêntrica 
indicava um cosmos infinito o que ia de encontro com a concepção do 
universo do período medieval.
 Neste contexto, da revolução das idéias da produção do 
conhecimento, destaca-se Galileu Galilei com sua ciência experimental, 
que através do telescópio pode estabelecer ser a Via-Láctea uma 
aglomeração de corpos celestes independentes do nosso sistema solar, 
onde Copérnico já havia elaborado esses estudos através de cálculos 
matemáticos sem o uso do telescópio - Revolução Coperniana - o que 
desmistificou a concepção medieval do universo, introduzindo idéias 
modernas do mecanicismo e do tempo e do espaço como grandezas 
infinitas e absolutas.
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Segundo Koyré (1932) (19)

a dissolução do cosmo significava a destruição 
de uma idéia, a idéia de um mundo de estrutura 
finita, hierarquicamente ordenado, de um mundo 
qualitativamente diferenciado do ponto de vista 
ontológico. Essa idéia é substituída pela idéia de um 
universo aberto, indefinido e até infinito, unificado e 
governado pelas mesmas leis universais, um universo no 
qual todas as coisas pertencem ao mesmo nível do Ser, 
contrariamente à concepção tradicional que distinguia e 
opunha os dois mundos do Céu e da Terra.

 O que significava que essa nova concepção do universo 
necessitava de uma reformulação da produção do conhecimento, o que 
vai ocorrer na física, medicina e na arte. As novas bases do conhecimento 
não têm como suporte conhecer a essência e sim as relações com o 
contexto, numa relação homem-natureza não mais contemplativa e, sim 
manipulativa. Na arte a pintura do período medieval de figuras planas 
e irreais, com seus edifícios como objetos simbólicos serão substituídos 
por obras artísticas, onde o seu autor olhava para o mundo, buscando 
documentar a realidade, como também, representar a beleza da figura 
humana, ajustada no espaço em movimento-ação.
 Por outro lado, esse movimento artístico encontrou na nova 
classe social emergente: a burguesia (que tinha o prestígio econômico, 
mas não o social) que objetivava investir numa arte que favorecesse a 
afirmação dos seus novos valores, hábitos e comportamentos, dessa 
forma, construiam-se palácios, afrescos, quadros, buscando retratar esses 
novos tempos que representava o gosto burguês.   
 Dentro do movimento desse período pelas novas descobertas 
Sevcenko (1986) (20) coloca que os artistas procurando acompanhar os 
avanços da ciência vão também:

ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço 
geográfico, através da pesquisa científica e da invenção 
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tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa 
aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o 
espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 
A arte renascentista é uma arte de pesquisa, de invenção, 
inovações e aperfeiçoamento técnico. Ela acompanha 
paralelamente as conquistas da física, da matemática, da 
geometria, da anatomia, da engenharia e da filosofia.

 Assim, os pintores da Renascença, terão dentro da sociedade 
um status que não era verificado, na Idade Média, isto porque, os 
“artistas medievais” eram considerados como profissionais, como 
quaisquer outros, em nada eram diferentes dos padeiros ou sapateiros. 
No Renascimento o artista passa a ser reconhecido como indivíduo, ou 
melhor, um gênio que estava acima dos padrões dos homens comuns, 
passa-se do artesão ao homem do saber, das corporações de ofício ao 
criador individualizado. Outrossim, a obra produzida buscava retratar a 
própria vida, objetivando estimular os sentidos, o desfrute visual, do que 
a imaginação ou meditação, porque era o homem e o meio urbano que 
estavam sendo traduzidos através de uma imagem pictórica.
 E o Museu nesse contexto?
 Evidentemente, que para os estudos do meio ambiente físico, 
flora, fauna, etc., era necessário a formação de coleções que viabilizassem 
o caráter prático das ciências classificatórias, sendo assim, a partir desses 
objetivos, os museus passam a ter um caráter de instituição científica, 
porém com o seu acesso restrito a um determinado segmento social.
 Através da análise de Suano (1986) (21) torna-se possível o 
entendimento dessa transformação, a autora coloca que:

A arte clássica passava a ser vista como importante 
instrumento para o estudo da civilização greco-romana. 
Assim, além dos textos, devia-se buscar os objetos que 
eram revelados pela Arqueologia. E a Arqueologia, 
obrigava, justamente o Museu a sair de seu papel de 
simples depósito para transformar-se em promotor das 
pesquisas de campo.
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 Nesse período, foram construídos edifícios destinados 
especialmente ao abrigo de coleções, iniciou-se também as primeiras 
preocupações com a classificação sistemática das obras, porém as peças 
eram acumuladas sem a mínima ordem, posteriormente adotou-se a 
apresentação cronológica das obras.
 Mas, nada é definitivo e na dinâmica do processo histórico 
o Museu, o objeto museal, de forma mais geral a arte - manifestação 
cultural do homem - por ser este homem um ser histórico, vai formular 
e estruturar esta instituição, como também as instituições sociais de 
forma mais global, dentro da ideologia, política, economia e produção 
de conhecimento que serão estabelecidas com os avanços da ciência em 
determinados momentos históricos.
 O que significa que o objeto museal deverá ser compreendido 
pela gênese das teias de relações e, não apenas como um produto que por 
si só, representa um espaço-tempo histórico definido a priori por seus 
aspectos físicos que são determinados numa ação documental que busca 
resgatar “informações” sobre este bem cultural.
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Documentação  Museológica e Comunicação

Rosana Andrade do Nascimento
Palestra proferida no VI Forum de Museus do Nordeste, 1993

Maceío- Al.

1. Introdução

 Ao iniciar, gostaria de agradecer o convite para proferir 
esta palestra que tem como tema “Documentação Museológica e 
Comunicação”, neste VI Forum de Museus do Nordeste.
 O texto será apresentado discutindo dois pontos básicos. Neste 
sentido, inicia definindo o conceito de documentação no seu sentido 
amplo, para em seguida desenvolver uma análise sobre a documentação 
museológica como resgate de informações sobre o objeto, o que, em 
grande escala, é produzido em nossos museus.
 Num segundo momento, discuto a documentação museológica 
para a comunicação estabelecendo uma análise sobre o fazer museológico 
objetivando a comunicação e a educação. Isto porque, não entendo a 
ação documental como algo isolado da totalidade do fazer museológico, 
o que significa que as ações desenvolvidas no Museu devem objetivar a 
educação e a comunicação dos acervos preservados.
 Buscando amarrar os dois pontos referidos acima, dedico o 
momento final para colocar algumas reflexões de como a documentação 
pode ultrapassar o simples ato de coletar informações que nada 
comunicam.
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 Acredito que no processo do debate, vocês terão muito mais 
a colocar, o que com certeza enriquecerá o tema ora apresentado, 
porque estou aqui com a função de introduzir o tema, para refletimos 
de forma conjunta durante o tempo determinado para esta atividade.

2. - Documentação museológica como instrumento de 
informação

“Para quem e para que tem servido o processo de documentação dos 
nossos Museus, ?” (Maria Célia Santos, 1991, p. 11)
 Importante registrar que na sua origem o Museu, a Biblioteca 
e o Arquivo surgem como instituições geminadas, sendo muitas vezes 
definidos com conceitos similares, mas, entretanto, guardavam suas 
especificidades enquanto objetivos e funções, isto porque, na primeira 
os objetos, na segunda os livros e no último os documentos oficiais, 
tendo como ponto comum o resgate da história do homem.
 Sendo assim, a documentação museológica, entendida 
como o resgate de informações sobre o objeto, tem como suporte 
algumas técnicas e procedimentos retirados da documentação da 
Biblioteconomia, que foram adequadas aos objetivos relacionado com 
a questão do estudo do objeto, sua segurança e controle, como também, 
o uso do resgate desta informação para um discurso museológico - a 
exposição -.
 Corroborando com a nossa posição, Prado (1985)1 afirma 
que:
... por muito tempo reinou uma completa confusão sobre o verdadeiro 
sentido de biblioteca, museu e arquivo. Indiscutivelmente, por anos 
e anos, estas instituições tiveram mais ou menos o mesmo objetivo. 
Eram elas depósitos de tudo que produzira a mente humana, isto é, do 
resultado do trabalho intelectual e espiritual do homem.
 De forma geral a documentação é conceituada como um 
conjunto de técnicas necessárias para a organização, informação e a 
apresentação dos conhecimentos registrados, de tal modo que tornem 



233

os documentos accessíveis e úteis. E o documento por sua vez, é definido 
como uma peça escrita ou impressa que oferece prova ou informação 
sobre qualquer assunto.
 Para Castro (1982)2 o documento como suporte de informação 
é estabelecido através de dois conceitos.
 Documento em sentido amplo, é todo e qualquer suporte da 
informação. Assim, além do documento convencional, podemos admitir 
que um bem cultural como monumento, um sítio paisagístico possa 
ser, também documento, documento em sentido mais restrito é o livro, 
folheto, revista, etc..., portanto, todo o material escrito cartográfico, 
fotocinematográfico, sonoro. Percebe-se através dos conceitos definidos 
que o bem cultural pode ser identificado como documento, porém não 
é classificado num conceito restrito e tradicional da documentação visto 
até o momento. O objeto museal é um documento, isto ninguém tem 
dúvida, mas como a documentação museológica o trata? E, o que é a 
documentação museológica?
 Iniciando a questão, é necessário o entendimento do que seja a 
documentação museológica, objetivamente é definida como sendo toda 
informação referente ao acervo de um museu. Ferrez (1991)3 coloca que 
a “documentação de acervos museológicos é o conjunto de informações 
sobre cada um dos seus itens e, por conseguinte, a preservação e a 
representação destes por meio da palavra e da imagem (fotografia). 
Ao mesmo tempo, é um sistema de recuperação de informações capaz 
de transformar as coleções dos museus de fontes de informações em 
fontes de pesquisa científica ou em instrumentos de transmissão de 
conhecimento”.
 Para Camargo (1986)4 “é preciso estabelecer um sistema de 
documentação apropriado para o acervo do museu alvo ou conjunto 
de museus, baseando-se em estruturas técnicas gerais e especializadas, 
bem como estabelecendo uma série de convenções. Estas convenções 
são essenciais em todo o desempenho do trabalho, pois permitem uma 
padronização básica essencial.”
 Neste sentido, para o resgate de informações sobre o objeto, a 
documentação museológica é composta de itens, que vão nortear o 
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seu sistema básico, tais como, aquisição, numeração, fichas. coleta de 
dados, etc...,. Sendo que este último item é entendido como o registro 
de toda informação que o objeto possui, isto é, que esteja explicitado 
materialmente no suporte de informação. Sendo assim, o que é definido 
como pesquisa é a coleta de dados do passado, através do objeto em si, no 
que se refere aos seus aspectos intrínsecos, objetivando o preenchimento 
dos ítens que compõem os instrumentos da ação documental nesta 
instituição. Onde o objeto é entendido de forma estanque, negando-o 
enquanto processo de conhecimento, prioriza-se a informação do que 
nele materialmente pode ser respondido, ratifica-se com esta ação - o 
produto - dissociado do homem e das relações que estão imersos.
 Santos (1991)5, ao analisar esta questão afirma que “constata-se 
o desenrolar de uma cadeia de ações até certo ponto burocratizada, que 
vão desde as clássicas perguntas ao objeto. Quem é você? Como você se 
chama? Quem o Fez? De que você é feito? Quando você foi feito? Por 
que? Quanto você mede? Quanto você pesa?, etc... ao armazenamento 
de dados que serão, na maioria das vezes confinados e inadequados 
a uma visão mais ampla e contextualizada da produção cultural em 
determinado período, tornando assim o processo documental um mero 
banco de dados que a poucos será dado o acesso e insuficiente para a 
compreensão da realidade no passado e no presente”.
 Questiona-se, seria este o conceito de comunicação que deve 
esta fundamentando a função educativa e social da instituição museu?
 Percebe-se, também, a ausência de uma proposta teórica-
metodológica que embase o ato de documentar, existindo na maioria 
das vezes, apenas as técnicas mais adequadas e tradicionais, realizadas 
através de um processo isolado de especialistas, ocorrendo desvinculada 
das ações museológicas de forma mais geral, e principalmente, do 
entendimento da função educativa que pode ser estabelecido na ação 
documental para a comunicação.
 Então, como nesta perspectiva a documentação museológica 
entende o objeto? O objeto ao entrar para o contexto museológico, é 
visto, enquanto um produto, passando a ser representativo como um 
suporte de informação que será extraido dele mesmo, ao mesmo tempo 
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em que, o ato de classificá-lo, estudá-lo e expo-lo define sua significação 
cultural, desvinculando-o do seu contexto primário, onde o homem lhe 
deu significado e função, através da relação com  o bem cultural material 
ou imaterial.
 Para Meneses (1991)6, nisso tudo há uma confusão cuja raiz 
esta na tentativa de classificar objetos conforme categorias apriorísticas 
estanques e univocas de significação documental, fragmentando o 
conhecimento: objetos artísticos, históricos etc..., como se as significaçoes 
fossem geradas pelos próprios objetos e não pela sociedade.
 Neste sentido, a documentação museológica visando apenas 
o resgate de informações sobre o objeto - documento -, ratifica ao 
museificá-lo o seu valor estético, histórico e artístico - a peça de museu -, 
ocorrendo como consequência a fragmentação do objeto enquanto vetor 
para a produção de conhecimento.

3. A Documentação Museológica para a Comunicação

 “... no processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente 
aquele que se apropria de aprendido, transformando-o em apreendido, 
com o que pode, por isso mesmo re-inventá-lo: aquele que é capaz de 
aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas. 
Pelo contrário, aquele que é “enchico” por outros de conteúdos cuja 
inteligência não percebe, de conteúdos que contradizem a própria forma 
de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende,”
(Paulo Freire, 1979, p. 13)
 O bem cultural seja material ou imaterial está relacionado 
a experiência humana, através de uma aquisição crítica e reflexiva, 
não sendo somente um armazenamento na memória de informações 
resgatadas, não é incorporado ao ser total do homem enquanto fazedor 
da história, como também, sua relação com a natureza e o seu mundo 
vivido.
 Assim, é importante ressaltar que a documentação para a 
comunicação deve entender o objeto museal como um meio que através 



Cadernos de Sociomuseologia Volume I236

da pesquisa, chega-se ao processo de produção de conhecimento, tendo 
como vetor a produção cultural do homem, que não é dissociado da rede 
de relações sociais, políticas e econômicas, na qual foi produzido, tendo 
um significado de uso, função e movimento no passado e no presente.
 Ou seja, a documentação museológica para a comunicação 
deve buscar através da pesquisa a historicidade da produção cultural do 
homem, com seus sistemas de valores, símbolos e significados, as teias de 
relações estabelecidas entre os homens que criam e recriam objetos no 
decurso da sua realização histórica.
 Se, o objeto museal é a produção prática da relação homem-
natureza, na medida em que na relação homem-homem vão 
temporalizando os espaços e fazendo história, este objeto museal não 
pode ser entendido na sua relação em si, mas na sua relação com os 
homens e o seu mundo.
 Como observou Lenine (1975)7, A arte, tal como as ciências 
reflete a realidade e permite ao homem conhecer a vida. A arte oferece 
possibilidades infinitas de conhecimento e, neste sentido, não se distingue 
fundamentalmente das ciências. A diferença reside no método e nos 
resultados.
 A questão é que, a ação documental deve ir além do simples 
ato de resgate de informações do objeto em si, e sim, buscar através da 
pesquisa o contexto de produção do bem cultural, com um método capaz 
de permitir a construção e a comunicação do conhecimento acerca do 
bem cultural produzido historicamente.
E agora qual a saida para a documentação museológica?
 Em primeiro lugar, a documentação primária (registro, 
identificação, fichas, numeração, etc...) do objeto é necessária para o 
controle e segurança do acervo porém, não deve ser considerada como 
um fim, e sim, como um processo para o desenvolvimento de pesquisas 
que tenham por objetivo a produção de conhecimento sobre a história 
social e cultural onde o objeto está imerso.
 Um segundo ponto é que a documentação museológica vai 
fundamentar o fazer museológico das outras ações no interior da 
instituição museu, não deve ser entendida como a principal, ou a mais 
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importante, mais deve ser concebida como um processo educativo e 
comunicativo que estará engajado à uma concepção de Educação e 
de Museu, não sendo assim, continuará como um banco de dados de 
ítens que nada comunicam, a não ser o que menos se necessita para a 
compreensão do objeto museal.
 Tendo como resultado, a exposição de um objeto, que na maioria 
das vezes, não é entendida pelo técnico que busca documentar e expor o 
bem cultural, objetivando ensinar através de uma etiqueta informativa, 
seria esta a função educativa do museu?
 Ao nosso ver, buscar a documentação museológica para a 
comunicação é optar por um método que explicite as teias de relações 
em que o objeto está imerso, é ir além dos seus aspectos físicos, isto por 
que, a historicidade enquanto método, não permite a apresentação de 
objetos esvaziados de conteúdos, apenas compondo vitrines numa lógica 
hierarquizada e linear.
 O passado não estará estático numa vitrine, mas explicitado 
nas relações que serão definidoras do discurso museológico, através do 
movimento do passado e do presente, onde a ordem não é temporal, e 
sim, da gênese da teia de relações.
 Assim,  pode-se infrir que:
a) a historicidade enquanto método é aplicada a qualquer ação 
museológica,  principalmente na ação documental, vista como um 
processo para a compreensão do objeto museal, na sua relação com o 
homem.
b) A ação documental foi tomada enquanto um fazer museológico que 
deve desenvolver pesquisas, produzir conhecimento, e partir de uma 
concepção de museu, gestada no seu interior.
c) as redes de relações serão definidores do discurso museológico - 
exposição - e, os objetos a serem expostos estarão explicitando essas 
relações.
d) nesta concepção o objeto pode ou não estar exposto, isto porque, 
estará explicitado nas relações em que está imerso.
e) o objeto, nesta abordagem, passa do conceito de documento para ser 
entendido como produtor de conhecimento, não visto apenas pelas suas 
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qualidades físicas e materiais - objeto em si.
 Assim, entender a dimensão pedagógica do museu somente 
através de trabalho educativo com escolas, significa que para um 
público visitante que não esteja engajado nesses programas, o museu 
consequentemente, não é educativo, devido à forma como esta sendo 
concebida a sua função educativa - informente de determinados objetos 
que estão preservados para a posteridade.
 Para finalizar, gostaria de registrar que as considerações aqui 
apresentadas, não tem por objetivo servir como conclusões fechadas e 
incontestáveis, ao contrário, é um processo de continuidade para que 
outros profissionais a partir deste trabalho efetivem na sua prática ou 
refutem a construção desta proposta teórica - metodológica tendo a 
historicidade como substrato de análise para o entendimento das teias de 
relações que está imerso o objeto museal.
 Por fim, agradeço aos amigos e presentes que aqui está 
prestigiando esse momento tão singular na minha vida ........., com certeza, 
tenho todos no lado esquerdo do peito, com muito AXÉ! Obrigado.
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A Escola e o Museu no Brasil:
Uma História de Confirmação 

dos Interesses da Classe Dominante.

Maria Célia Teixeira M. Santos
-in  Repensando a ação cultural e Educativa dos Museus, 2ªed.-ampl., 

Salvador: Centro Editorial Didático da UFBA, 1993- 136p.

Este texto pretende ser uma incitação ao debate sobre algumas 
características da política educativo-cultural brasileira, no contexto 
social, político e econômico do país, e sua influência na ação educativa 
dos nossos museus, tomando como base algumas referências de caráter 
teórico, bem como a nossa vivência na área educativa dos museus, 
durante 14 anos, desempenhando diversos programas com professores e 
alunos do 1º e 2º graus, principalmente da rede oficial de ensino.

As reflexões que aqui serão apresentadas não enfocarão somente 
os aspectos pedagógicos e metodológicos, por considerarmos que estes 
estão intimamente relacionados com os aspectos sociais, políticos e 
econômicos do país, sendo que a práxis do museu e da Escola tem 
contribuído, directa ou indirectamente, no sentido de confirmar a 
ideologia dominante.

Realizaremos, pois, algumas considerações de caráter histórico1, 
sem o objetivo de nos aprofundarmos, mas utilizando-as como referencial 
para nos situarmos nos diversos períodos, vez que serão determinantes 
fundamentais na atuação dessas instituições. Em seguida, tentaremos 
situar o desempenho dos nossos museus nesse contexto, o que, a nosso 
ver, tem confirmado a proposta do modelo educacional estabelecido, 
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repetindo, na maioria das vezes, as práticas pedagógicas da Escola.
Esclarecemos que o museu será aqui enfocado como 

instituição que deve estar comprometida com o processo educacional, 
desempenhando uma ação cultural e educativa, no âmbito da 
educação formal e informal, ação esta que, no nosso entender, não 
está vinculada somente às atividades programadas para alunos e 
professores, mas que deve ser buscada e entendida desde o momento 
em que estabelecemos o roteiro de uma exposição, apresentamos 
os objetos, elaboramos textos e etiquetas, que não devem ser 
responsáveis somente pela apresentação de um conteúdo que será 
mais um conteúdo acumulado, mas que devem suscitar a criatividade, 
o questionamento, a reflexão crítica e a busca de um novo fazer, o que 
para nós se caracteriza em um ato  educativo.

Na época da Colónia, o modelo agro-exportador 
fundamentava a organização da economia na produção de produtos 
primários, predominantemente agrários, destinados à exportação 
para as metrópoles. Naquele período, era quase inexistente uma 
política educacional estatal. A monocultura latifundiária exigia o 
mínimo de qualificação e diversificação da força de trabalho.

Como eram utilizados os escravos, vindo da África, não era 
necessário a escola reproduzir a força de trabalho. Por outro lado, a 
estrutura de classe era garantida pela própria organização da produção. 
Cabia à instituição escolar, naquele período, as funções de reprodução 
das relações de dominação e a reprodução da ideologia dominante.

Segundo Bárbara Freitas2, “as escolas dos Jesuítas, especialmente 
os colégios e seminários em funcionamento em toda a Colónia, 
preenchiam perfeitamente essas funções, ajudando e assegurando dessa 
maneira a própria reprodução da sociedade escravocrata”. Os jesúitas, 
além de prepararem os futuros bacharéis em Belas-Artes, Direito e 
Medicina, tanto na Colónia como na Metrópole, fornecendo assim os 
quadros dirigentes da administração colonial local, formavam ainda os 
futuros teólogos, reproduzindo os seus próprios quadros hierárquicos, 
bem como os educadores, recrutados quase exclusivamente do seu 
meio. A Igreja assim penetrava na sociedade política, através da 
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formação educacional.
A família patriarcal favoreceu a importação de formas de 

pensamento e idéias dominantes na cultura medieval européia, através 
da obra dos jesúitas. Romanelli3 destaca que “não é de se estranhar que 
na Colónia tenham vingado hábitos aristocráticos de vida. No propósito 
de imitar o estilo da Metrópole, era natural que a camada dominante 
procurasse copiar os hábitos da camada nobre portuguesa. E assim a 
sociedade latifundiária e escracocrata acabou por ser também uma 
sociedade aristocrática. E para isso contribuiu significativamente a obra 
educativa da Companhia de Jesus.

A influência do ensino jesuítico foi tão marcante e se enraizou 
de tal forma, fazendo-se presente até os dias atuais, que é necessário 
aprofundarmos um pouco mais, destacando alguns aspectos que ainda 
hoje se fazem presentes na atuação da nossa escola, bem como nas 
demais instituições culturais, dentre estas, os museus. Nelson Werneck 
Sodré4 destaca de forma bastante clara o caráter alienante, desvinculado 
da realidade, do ensino jesuítico, quando afirma que - “os traços da 
cultura que elaboram, o seu teor desinteressado, a sua desvinculação com a 
realidade, a sua alienação quanto ao meio - transitando, finalmente para 
uma sorte de erudição livresca vazia, meramente ornamental, que satisfazia 
a vaidade do indivívuo mas em nada concorria para a comunidade.”

Constata-se, pois, na fase Colonial, a vigência de uma “disciplina 
escolástica, verbalística e dogmática”. Fernando de Azevedo5 considera 
que “naquele mundo inóbil e disperso, dominado pelas necessidades 
materiais imediatas, a filosofia e ciência não tiveram tempo de lançar 
raízes e todos os feitos dessa cultura verbalística, escolástica e dogmática 
que herdamos dos portugueses e que se infiltrou até à medula no ensino de 
todos os graus não revelam menos que uma inteligência fraca do que uma 
inteligência mal formada.”

A presença desse pensamento transplantado se faz sentir, 
como não poderia deixar de ser, na produção da cultura material e, 
posteriormente, irá influenciar, decisivamente, na seleção do acervo que 
será preservado, dando-se prioridade aos bens culturais produzidos pela 
igreja e pela aristocracia rural.

Maria Célia Moura Santos
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Foram poucas as mudanças sofridas pela sociedade no 
período colonial e na I República. A economia continuava sendo agro-
exportadora. Da monocultura açucareira passa-se para a cafeeira. A força 
de trabalho escrava é substituída parcialmente pelos imigrantes, tendo 
esta aumentado consideravelmente no final do Império, com o início 
do trabalho livre. Não há necessidade de qualificação do trabalho do 
imigrante pela Escola, pois esta já vem qualificada para o desempenho 
do trabalho que a espera.

No século XIX, surge uma estratificação social mais complexa do 
que a que predominava na Colônia, com o surgimento de uma camada 
intermediária que, se não foi surgida, foi acentuada com a mineração, 
radicando-se na zona urbana. Nelson Werneck Sodré6 prefere chamá-
la de “pequena burguesia”, destacando-se as afinidades que teve com a 
mentalidade burguesa, em ascenção na Europa. Otaiza Romanelli7 
destaca que esta classe desempenhou relevante papel na evolução da 
política no Brasil monárquico e nas transformações por que passou o 
regime do final do século. Considera a referida autora que, se essa atuação 
se deu, foi devido ao instrumento de que dispôs para afirmar-se como 
classe: a educação escolarizada.

Essa camada intermediária procurou a educação como meio 
de ascenção social. “Numa estrutura social, como a existente no Brasil 
no início do séc. XIX, a camada intermediária em que são recrutados os 
intelectuais deveria depender da classe dominante, cujos padrões aceita 
e consagra. Nada a aproxima das classes dominadas, que fornecem 
trabalho”8. O ensino que essa classe procurava era o proporcionado pela 
classe dominante, pois era o único que “classificava”.

Por ocasião da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, 
em 1808, surge a necessidade da formação de quadros técnicos e 
administrativos novos. A presença do Príncipe Regente trouxe mudanças 
consideráveis nas instituições educacionais da época. Destaca-se a criação 
de Cursos Superiores, não teológicos. Com D. João nascia, também, um 
processo de autonomia que iria culminar com a independência política. 
Destaca-se na atuação das instituições educacionais e culturais, “o 
propósito exclusivo de proporcionar educação para uma elite aristocrática 
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e nobre de que se compunha a Corte “9. Entretanto, foram lançadas as 
bases para uma revolução cultural que, embora lenta, culminou de certa 
forma na introdução de hábitos de pensamento e ação que vigoravam na 
Europa do século XIX e compuseram a ideologia da burguesia brasileira 
em ascenção, no final do século.

Nelson Werneck Sodré10 destaca dois aspectos no impulso dado 
à cultura no governo Joanino, de características quantitativas:

1º as actividades ligadas ao conhecimento do país, particularmente 
pelo levantamento das variedades de plantas e animais e o incentivo dado 
às expedições científicas, logo adiante, e no mesmo rumo de acumulação 
informativa;

2º as actividades ligadas ao provimento de modelos europeus 
e ao recrutamento de discípulos, de que foram manifestação concreta 
a fundação de escolas de arte e de museus e a contratação de mestres 
estrangeiros.

Para o referido autor, esses dois aspectos assinalam a 
transplantação que, conjugada à alienação, necessariamente, já no 
alvorecer do século XIX, persistem como decorrência das condições 
objectivas então reinantes.

Marilene Suano11 destaca que tanto a Escola Real como o 
Museu Real foram criados nos moldes europeus, embora muito mais 
modestamente, registrando a referida autora que, para o acervo inicial da 
Escola Real, D. João VI doou os quadros que trouxera em sua bagagem, 
sendo que o Museu Nacional teve como núcleo inicial uma pequena 
coleção de história natural, conhecida antes da criação do Museu como 
“Casa dos Pássaros”, herdando pouco da família real, destacando-se a 
coleção de arqueologia clássica trazida pela Imperatriz Teresa Cristina.

Durante o Império, período em que já se começa a delinear 
claramente a estrutura de classe, a função da educação consiste em 
reproduzir a ideologia dominante, como também a própria estrutura de 
classe.

Vale a pena destacar o surto de críticas que, segundo as condições 
locais. se manifestam de formas diferentes, por exemplo, o naturalismo 
de Aloísio de Azevedo, as reformas defendidas por Joaquim Nabuco e 
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Ruy Barbosa, as obras de Machado de Assis, Castro Alves, Euclides da 
Cunha e Almeida Júnior, dando o primeiro traço nacional à pintura.

Entretanto,é necessário ressaltar as limitações das propostas 
e dos conteúdos das obras dos autores acima mencionados, devido à 
presença marcante da “ideologia do colonialismo”, que Nelson Werneck 
Sodré define como:

“O conjunto de preconceitos que, justificatórios da dominação 
e da exploração colonialista, pretendem constituir os suportes 
científicos dessa dominação e exploração. O mais divulgado deles, o 
que mais se difundiu e vulgarizou, originado do antropocentrismo 
que pretendeu constituir a raiz das ciências da sociedade, foi o 
da superioridade racial: a dominação colonalista correspondera, 
naturalmente, à superioridade dos homens das raças européias, 
particularmente as de cor negra e as indígenas americanas”.12

A independência política que, segundo João Cruz Costa13 foi 
“uma simples transferência de poderes dentro de uma mesma classe, a 
(Independência entregaria a direção da nova nação aos proprietários de 
terras, e engenhos e aos letrados”, não trouxe nenhuma modificação no 
quadro da situação de ensino, pelo menos na fase inicial. Foi de extrema 
relevância nesse período o papel que os letrados desempenharam, pois 
a eles coube a ocupação dos quadros administrativos e políticos. Tendo, 
na sua maioria, recebido formação jurídica, nas Faculdades de Direito 
em Recife, e em São Paulo, que foram as formadoras de cargos para essas 
funções. As escolas de Medicina e Artes que as antecederam não tiveram 
a mesma supremacia na formação dos quadros do Império.

A nova sociedade brasileira que despontava com a República é 
mais complexa que a sociedade escravocrata, com vários extratos sociais 
emergentes, entretanto, a Constituição da República de 1891, que institui 
o sistema federativo de governo, consagrou a descentralização do ensino, 
a dualidade de sistemas, reservando à União o direito de “criar instituições 
de ensino superior e secundário nos Estados” e prover a instrução 
secundária no Distrito Federal”. A prática, porém, acabou gerando o 
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seguinte sistema: “à União cabia criar e controlar o ensino secundário 
académico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal, e aos Estados 
cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional, que, na 
época, compreendia principalmente escolas normais (de nível médio) para 
moças e escolas técnicas para rapazes”.14 Era a consagração do sistema 
dual de ensino, que vinha se mantendo desde o Império, como também 
a oficialização da escola para a classe dominante e educação para o povo.

Os museus que surgem no final do século XIX, como o Museu da 
Marinha, o Museu do Exército, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Museu 
Paranaense, o Museu Paulista e os Museus dos Institutos Geográfico e 
Histórico de Pernambuco e da Bahia têm suas coleções formadas por 
plantas e animais (preservação do exótico), e objetos de arte e históricos, 
funcionando como depósitos de peças que satisfaziam à curiosidade de 
alguns poucos visitantes da classe letrada e a um reduzido número de 
pesquisadores, descomprometidos com as mudanças que já começam a 
surgir na sociedade brasileira. A estagnação e a crise do Museu Europeu, 
que pode ser identificada no “Manifesto Futurista” de F. Marinetti, 
publicado na Itália em 1909, onde o autor propõe “demolir os museus”, 
e os conceitua como “cemitérios idênticos pela sinistra promiscuidade de 
tantos corpos que não se conhecem, dormitórios públicos onde repousa 
para sempre junto a seres odiados ou ignotos, absurdas misturas de 
pintores e escultores que vão se trucidando ferozmente a golpes de cores e 
de linhas contidas ao longo de paredes”15, aqui também pode ser sentida, 
e assim vai-se perpetuando a “cultura do silêncio”, nascida da relação do 
terceiro mundo com a Metrópole, resultado das relações estruturais entre 
dominados e dominadores.

A 1ª Guerra Mundial trouxe, entre outras consequências, o 
desenvolvimento da indústria interna, que foi incentivada pela ausência 
de concorrência do produto externo, que naquele momento não podia ser 
comercializado, devido ao conflito militar. Cresce a acumulação interna 
devido o surto industrial e a redução de retirada dos lucros estrangeiros.

Esses fatores não só contribuíram para o fortalecimento da 
produção industrial no Brasil, inicialmente concentrada na produção de 
bens de consumo anteriormente importados, como relativizaram o poder 
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econômico, especialmente uma nova burguesia urbano-industrial. “Essas 
mudanças provocaram uma reestruturação global do poder estatal, tanto 
na instância da sociedade política como da sociedade civil.”16

A sociedade política invade áreas da sociedade civil, 
subordinando-as ao seu controle. É criado o Ministério da Educação 
e Saúde que, segundo Valmir Chagas17 , é o ponto de partida para 
mudanças substanciais na educação, dentre outras, a criação da 
Universidade. Implanta-se a gratuidade do ensino primário, e o ensino 
religioso torna-se facultativo.

No início do período que é caracterizado pelo modelo econômico 
de substituição de importações, observa-se a tomada de consciência 
por parte da sociedade política, da importância estratégica do sistema 
educacional para assegurar e consolidar as mudanças ocorridas tanto na 
infra como na superestrutura.

A igreja passa a ter influência cada vez menor no funcionamento 
do sistema educacional, enquanto o Estado passa a exercer a sua 
regulamentação, organização e funcionamento.

Na década de 20, surgem sinais de desgaste na República, pois, no 
plano econômico, a agricultura de exportação estava em crise, diante da 
situação mundial, com os efeitos da guerra. No plano social, aumentava 
a população urbana, com uma classe operária mais atuante e uma classe 
média menos tímida. Ambas vivendo os efeitos da crise.

Em 1922, é fundado o Partido Comunista do Brasil, os militares 
começam a rebelar-se contra as políticas das oligarquias e os jovens 
intelectuais, principalmnte em São Paulo, inspirados nas vanguardas 
européias, organizam a Semana da Arte Moderna.

Nelson Werneck Sodré define o modernismo como “manifestação 
característica do avanço burguês, no Brasil; como todas as manifestações 
desse avanço, em todos os tempos, contêm elementos de conciliação e estímulo 
às razões populares, apresentando-se com um caráter mais revolucionário 
do que a realidade exige e permite; é a burguesia buscando apoio, com essas 
concessões, nas classes inferiores, a pequena burguesia particularmente 
onde recruta a vanguarda da renovação no campo da política como no da 
cultura, e tanto quanto possível, as classes trabalhadoras, particularmente 
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as suas camadas proletárias, que começam a aparecer no palco.”18

Enquanto, no século XIX, a tendência “humanista” tradicional 
se manifesta nas vertentes religiosa e leiga da educação, no início do 
século XX, principalmente na década de 20, sob o pano de fundo das 
idéias liberais que são retomadas e debatidas intensamente, a tendência 
“humanista” tradicional é representada no “entusiasmo pela educação” 
que, segundo Saviani19, traduz, em termos brasileiros, a fase da “escola 
redentora da humanidade”. Diversas correntes de idéias e movimentos 
sociais agitam a questão da extensão da escolaridade obrigatória e gratuita 
a toda a população. Observa-se nesse quadro, com certo vigor, a presença 
da tendência dialética que inspira e orienta um conjunto razoável de 
correntes, movimentos,organizações, periódicos que decididamente 
buscam expressar os interesses das camadas dominadas.

Do ponto de vista da preservação do patrimônio, em 1923, o 
Deputado Luiz Cedro apresenta o 1º projeto de lei destinado a salvar nosso 
patrimônio, onde sugere a criação de uma “Inspetoria dos Monumentos 
Históricos dos Estados Unidos do Brasil, para o fim de conservar os 
imóveis públicos ou particulares, que no ponto de vista da história ou 
da arte revistam um interesse nacional”20. Observa-se, na proposta do 
referido projeto, o embrião da política de “pedra e cal”, que irá vigorar 
posteriormente, dissociada de uma proposta de preservação de cunho 
antropológico social. O projeto de Mário de Andrade, apresentado em 
1936, que tem uma abrangência mais ampla no sentido da diversificação 
das categorias de acervos a serem preservados e que talvez seja o primeiro 
documento a conter uma proposta de museografia contextualizada, não 
foi levadoa cabo, pois, com a criação do “Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional”, muitas das propostas de Mário de Andrade foram 
deixadas de lado e ao “longo do tempo, toda aquela gama de enfoques foi 
sendo esquecida, principalmente as manifestações populares.”21

Com o advento do Estado Novo, a Educação já começa a assumir 
todas as funções que lhe são atribuídas nas sociedades capitalistas 
modernas: “além da reprodução da ideologia e da estrutura de classes com 
seu esquema de dominação e de exploração a educação passa a assumir 
ainda a função de reprodução da força de trabalho”.22 Em 1933, havia 
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somente 133 estabelecimentos de ensino técnico-industrial, no fim do 
Estado Novo (1945) são registrados 1.368 estabelecimentos. O número 
de alunos que ingressam nesse ramo de ensino, em 33, é de 14.693, e, em 
45, é de 65.485.

A partir da década de 30, “o entusiasmo pela educação” cede 
lugar ao “otimismo pedagógico” que , com o advento do escolanovismo, 
irá deslocar as preocupações educacionais do âmbito político para o 
âmbito técnico-pedagógico. Dermeval Saviani destaca que “através desse 
deslocamento, o escolanovismo, aliado ao trabalhismo, irá cumprir a função 
de desmobilização das forças populares, constituindo-se, em consequência, 
em instrumento de hegemonia da classe dominante.”23

O período do Estado Novo corresponde a um refluxo na circulação 
das idéias pedagógicas. Após 1945, com a abertura democrática, observa-
se cada vez mais nítida a tendência “humanista” moderna.

As influências da “Escola Nova”, principalmente da geração 
do educador Anísio Teixeira, fez-se sentir nos museus, sobretudo nos 
trabalhos de Venâncio Filho, E. Sussekind de Mendonça e de José 
Valadares, que propunham a utilização dos acervos dessas instituições 
como recurso didático, dando sugestões de atividades práticas a serem 
desenvolvidas, mas que não chegaram a ser efetivadas, de forma 
sistemática e incorporadas às atividades técnicas de rotina dos museus. 
Através das propostas desses estudiosos, são lançadas as primeiras 
propostas em torno da utilização do museu como recurso didático em 
nosso país.

A economia de substituição de importações, iniciada em 1930 
e fortalecida pela conjuntura internacional decorrente da II Guerra 
Mundial, produziu o “deslocamento do centro de decisões de fora para 
dentro”24. Finda a guerra, essa situação é modificada, sendo restabelecidos 
os laços de dependência. A fase que vai de 45 a 60 é marcada pela 
aceleração e diversificação do processo de substituição de importações. 
No campo político, destaca-se o Estado populista-desenvolvimentista, 
realizando uma aliança não muito estável entre o empresariado nacional 
que desejava incrementar o processo de industrialização capitalista, com 
amparo das barreiras protecionistas e os setores populares desejoses de 
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participarem do processo econômico, com maior acesso aos bens de 
consumo e de participação política, com maior acesso aos mecanismos 
de decisão. Os setores populares são manipulados pelo empresariado, 
desejoso em conseguir apoio contra as antigas oligarquias. Nessa fase de 
substituição de importações, surge o capital estrangeiro que, na euforia 
desenvolvimentista, não é visto como inimigo do projeto nacional-
desenvolvimentista. O capital estrangeiro aqui é visto como novas frentes 
de investimento substituitivo.

O pacto populista começa a fragmentar-se, acentuando-se após 
passar a euforia desenvolvimentista. Delineia-se uma nova polarização: 
“de um lado os setores populares, representados até certo ponto, pelo 
Estado e por alguns intelectuais de classe média; e o outro, um amálgama 
heterogéneo que compreendia grandes parcelas da classe média, da 
chamada burguesia nacional, do capital estrangeiro monopolista e das 
antigas oligarquias”25. Esse período é caracterizado por duas tendências: 
uma populista e a outra antipopulista.

Com a reorganização da economia brasileira, no contexto 
internacional, as funções atribuídas à Educação no Estado Novo tinham 
que ser modificadas. Entretanto, como ao nível da sociedade política 
não está ainda definida a configuração de poder e a situação econômica 
permanece em uma face de transição, a legislação educacional brasileira 
vai passar também por uma série de indefinições. Somente em 1961 
é aprovado o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB).

Luiz Antonio Cunha26 destaca que, desde o fim do Estado Novo, 
até recentemente, a pressão pela quebra da estrutura dual de ensino 
foi bastante grande, possibilitada pela entrada das massas no cenário 
político. De 1950 a 1961, com a LDB, promulgou-se uma série de leis, 
decretos e portarias ministeriais, cada uma delas dando um passo à frente 
na unificação dos segmentos do sistema educacional, sendo produto de 
uma pressão da clientela interessada.

Segundo Bárbara Freitag27, a Escola Brasileira baseada na LDB 
não só reproduz e reforça a estrutura de classe, como também perpetua 
as relações de trabalho que produziram essa estrutura, ou seja, a divisão 
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do trabalho que separou o trabalho manual do trabalho intelectual.
O predomínio da tendência “humanista” moderna força, de certa 

forma, a renovação das escolas católicas, renovando-as, sem abrir mão 
de seus objetivos religiosos. Vale a pena registrar que após o Concílio 
Vaticano II, a Igreja tende a se comprometer concretamente na defesa 
dos movimentos populares e por esse meio os setores da Ação Católica 
passam a desempenhar uma crescente participação política, sendo a 
própria hierarquia eclesiástica a organizar o Movimento de Educação de 
Adultos, surgindo aí o Movimento de Educação de Adultos  de Paulo 
Freire Saviani28 destaca que, através desses movimentos, os católicos 
acabam também por extravasar a tendência “humanista” tradicional, 
mantendo afinidades com a concepção dislética.

Do ponto de vista da cultura, as influências européias, dominantes 
antes da Segunda Guerra Mundial, cedem lugar às norte-americanas, que 
ocupam o lugar da preponderância britânica. Essa influência dos Estados 
Unidos da América já se fazia sentir no cinema, no rádio e na televisão, 
desde o seu início. Na imprensa, as agências norte-americanas de 
publicidade trabalham para a conquista e domínio do mercado interno 
brasileiro e controlam financeiramente os grandes jornais; as agências de 
notícias controlam a matéria, como fornecedoras únicas, com o domínio 
da UPI, acontecendo o mesmo com o rádio e a televisão.

As criações artísticas, antes consideradas como simples matéria 
de lazer ou de adorno, com o desenvolvimento das relações capitalistas, 
são transformadas em mercadorias. As áreas de trabalho intelectual são 
ampliadas. O fazer artístico é profissionalizado, e o artista adquire um 
novo “status” social. Nesse novo contexto, destacam-se o papel das galerias 
de arte e a promoção do artista através dos museus de arte moderna.

Destaca-se nessa fase o aparecimento e o crescimento do público, 
que vai consagrar a obra do artista, sendo assim o seu árbitro do sucesso. 
Com o desenvolvimento do mercado, vai surgir a possibilidade de forjar 
falsos valores, à base da publicidade.

O desenvolvimento das relações capitalistas vai gerar estímulos 
por um lado, no seu início, e, por outro vai criar a servidão, no domínio 
da cultura, através da “cultura de massa”, que, segundo Alfredo Bosi, se 
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valendo da cultura erudita, “lança mão dela, para transformar em moda e 
consumo não poucas de suas representações.”29 É o fenômeno do “Kitsch”, 
estudado por Abraham Moles, que consiste em divulgar, junto aos 
consumidores das classes alta e média, palavras, gostos, melodias, enfim, 
bens culturais produzidos inicialmente pela chamada cultura superior.

Em relação à cultura popular, destaca Bosi que a “cultura de 
massa” entra na casa do caboclo e do trabalhador da periferia, ocupando-
lhe as horas de lazer em que poderia desenvolver uma forma criativa de 
auto-expressão e aproveita os aspectos diferenciados da vida popular e os 
explora sob a categoria de reportagem popularesca e de turismo.

Nos Estados Unidos, a atuação dos museus está inserida no quadro 
de produção capitalista, tendo-se cunhado nesse período a expressão 
“museu dinâmico” que oferece serviços educacionais, concertos, desfile 
de moda, ciclos de debate etc. Os museus brasileiros, notadamente os 
localizados nos grandes centros urbanos, começam a oferecer, embora 
de forma incipiente, atividades para o público, nos mesmos moldes do 
“museu dinâmico” norte-americano.

O colapso do Estado populista permite o processo de 
“internacionalização do mercado interno, gerado no período anterior, 
agora se desdobre em toda a sua plenitude. Fundamental para esse período 
é a reorganização da produção industrial a partir das novas técnicas da 
produção ao mesmo tempo que se assegura internamente a produção dos 
setores dinâmicos da economia moderna: a indústria química, eletrônica e 
automobilística. Dá-se uma nova fase de industrialização com hegemonia 
dos consorcios internacionais.”30 Há necessidade de garantir o crescimento 
do poder de compra dos consumidores, o que justifica a presença das 
multinacionais, que vão assegurar uma taxa de lucro maior que em suas 
metrópoles, através do congelamento dos salários do trabalhador.

O Estado, que havia se tornado o porta-voz dos interesses 
de algumas frações da classe média e das classes subalternas, que 
eram adeptas da alternativa da democratização do consumo com a 
preservação da autonomia nacional, é forçado a ceder à nova tendência 
da “internacionalização do mercado interno”. Segundo Cardoso, “é neste 
momento que as forças armadas como incorporação tecnoburocrática 
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ocupam o estado para servir a interesses que crêem ser os da nação. Os 
setores políticos tradicionais (ou seja, as massas populares e os intelectuais 
progressistas da burguesia nacional) - expressão, no seio do Estado, da 
dominação de classe do período populista-desenvolvimentista - são 
aniquilados e se busca transformar a influência militar permanente, como 
condição necessária para o desenvolvimento e a segurança nacional”.31

A burguesia nacional vai se incorporar, em uma posição de 
subordinação, à burguesia internacional, objetivando assegurar uma 
parcela cada vez maior da mais valia. Alguns intelectuais e tecnocratas 
juntam-se a esses dois grupos, compondo o grupo que vai usufruir das 
vantagens do modelo.

A política educacional, ela mesma expressão da “reordenação 
das formas de controle social e político”, usará o sistema educacional 
reestruturado para assegurar este controle. Freitag32 destaca que a 
educação estará novamente a serviço de interesses econômicos que 
fizeram necessária a sua reformulação, e nas primeiras diretrizes 
formuladas pelo governo militar, que serão norteadoras da futura 
política educacional, fixadas no Governo Castelo Branco, são registrados 
os objetivos de restabelecer a ordem e a tranquilidade entre estudantes, 
operários e militares. Estava claro que a nova legislação visava criar um 
instrumento de controle e de disciplina sobre estudantes e operários.

Para garantir o domínio, a repressão é lançada e ao mesmo 
tempo busca-se racionalizar os recursos existentes, lançar as bases 
(Embratel, etc.) e montar um poderoso aparato persuasivo alicerçado nos 
meios de comunicação de massa e em recursos tecnológicos sofisticados, 
culminando na reforma do ensino superior. Configura-se, então, como 
predominante, a tendência tecnicista que passa, em consequência, a 
inspirar a maior parte dos estudos e iniciativas na área da educação.

A Escola, em todos os níveis, sofre, na pele dos professores e dos 
estudantes, os efeitos da repressão, bem como os artistas e intelectuais 
que se sentem podados em seus direitos de liberdade e de contestação, 
tão necessários à produção criativa. Enquanto isso, aos museus é dado 
o paoio e o incentivo, pois estas instituições permaneciam no cenário 
nacional como meros espaços destinados a guardar objetos produzidos 
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por determinados segmentos da sociedade, apresentando em suas 
exposições uma mensagem de conteúdo pouco questionador, que se 
esgotava na análise do passado e no objeto por si só.

Infelizmente, não possuímos dados estatísticos que nos permitam 
comprovar, mas, com base em nossas observações, talvez possamos 
deduzir que o período que vai de 64 a 80 tenha sido o mais pródigo em 
abertura de museus em nosso país. É a fase da “moda do memorial”, 
do culto ao herói e à personalidade, condizentes com os princípios do 
regime estabelecido.

Na atualidade, as funções que a escola oficial não consegue 
preencher são satisfeitas pela rede particular de ensino supletivo e superior. 
A escola pública termina criando a necessidade do funcionamento do 
ensino particular, para poder realizar de fato as tarefas que o legislador 
e o planejador educacional lhe reservaram: a formação de uma pequena 
elite política e tecnicamente treinada, que assuma posições de direção 
nas três instâncias da sociedade excludente. A escola particular põe então 
à venda o título acadêmico.

Tentando dotar o país de uma política museológica, a nível 
nacional, a partir de 1975, com a reunião dos dirigentes de museus 
realizada em Recife e nas reuniões de Secretários de Educação e Cultura 
dos Estados e dos Conselhos Federal e Estadual de Cultura, realizados 
em Brasília e em Salvador, em 1976, começaram a ser discutidas e 
posteriormente formuladas as propostas para criação do Sistema Nacional 
de Museus, utilizando como justificativa, dentre outros, o argumento 
de que, através de estudos efetuados, constatou-se “a deficiência da 
grande maioria dos museus brasileiros que não lograram alcançar os seus 
verdadeiros objetivos”.33

A criação de um Sistema Nacional de Museus foi reconhecida, 
naquele momento, como a medida capaz de organizar, em âmbito 
nacional, as atividades dos museus brasileiros, “proporcionando a que suas 
múltiplas finalidades sejam de fato atingidas, como exige o desenvolvimento 
global do país”.34

Passados cinco anos após a apresentação da proposta de criação 
do Sistema Nacional de Museus ao DAC, foi criado o Programa Nacional 



Cadernos de Sociomuseologia Volume I256

de Museus, que pretendia dar assistência à totalidade do nosso universo 
museológico, mas que iria, em primeira instância, cuidar especialmente 
da administração, integrada, para o museus que atuavam na órbita da 
Secretaria de Cultura do MEC.35

Em agosto de 1986, através da Portaria nº 313, do Ministério 
da Cultura, foi criado o Sistema Nacional de Museus, cujas normas 
de funcionamento estão regulamentadas na Portaria nº 13, de 24 de 
setembro de 1986, da Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional, 
existindo també a Coordenadoria de Acervos Museológicos, da Pró-
Memória, destinada a assessorar os trabalhos técnicos e prover verbas 
para os museus vinculados a esse órgão.

Entendemos que as ações efetivadas pelos órgãos anteriormente 
mencionados têm contribuido muito pouco para uma efetiva 
transformação no âmbito dos nossos museus. As metas usadas por 
aquelas entidades estão atreladas aos objectivos dos órgãos a que filiam, 
frutos de uma política inadequada na área da cultura e nosso país, onde a 
ênfase é dada aos projectos promocionais e personalísticos.

Em um esforço quase que sobre-humano, os profissionais 
vinculados a esses órgãos têm tentado fornecer um assessoramento 
técnico aos museus do país, sem a dotação orçamentária necessária à 
implantação e desenvolvimento dos projectos. Como exemplo, podemos 
citar a situação do Sistema Nacional de Museus, que este ano não pôde 
sequer realizar a sua reunião anual com os representantes dos diversos 
Estados, por absoluta falta de verbas.

O movimento para democratização da cultura, iniciado na Europa 
na década de 60 e que vai influenciar na estruturação e reestruturação 
dos museus, e o movimento da “Nova Museologia”, iniciado em 1985, 
começam a influenciar na atuação dos nossos museus, embora de forma 
tênue, em ações museológicas isoladas.

A existência no País, embora em número reduzido, de 
cursos de museologia, tem alimentando as discussões em torno da 
ciência museológica e proporcionado, embora ainda em número 
bastante reduzido, a produção de monografias de base, necessárias ao 
embasamento teórico, a partir de dados coletados em nossa realidade e 
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dos quais somos tão carentes.
É necessário destacar, também, que o contato de museólogos 

com educadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, etc., tem motivado 
as discussões em torno de repensar o fazer museológico, sobretudo no 
campo da ação cultural, quando começam a surgir algumas experiências 
na linha de uma educação mais transformadora, mas que, até o momento, 
não passam de ações isoladas.

Do ponto de vista metodológico, observamos que as práticas 
pedagógicas inadequadas, utilizadas pela escola, e que vêm ao longo de 
todos os períodos da nossa História formando indivíduos pouco criativos, 
incapazes de produzir, observar e concluir, a partir de uma análise crítica, 
têm sido reproduzidos pelos museus; para exemplificar, relacionaremos 
alguns aspectos que podem ser indicadores dessa reprodução:

AÇÕES DO MUSEU AÇÕES DA ESCOLA
Coleta do acervo privilegiando 
determinados segmentos da 
sociedade padrões de”cultura 
importados”.

Conteúdo dissociado da realidade 
- currículos impostos de cima para 
baixo.

 Abordagem puramente factual 
nas exposições, principalmente 
nos museus históricos.

Ensino da História de forma linear. 
A memória é mais importante que a 
inteligência.

Culto à personalidade, exposição 
de objetos de uso pessoal, sem 
análise crítica da atuação do 
indivíduo na sociedade.

 Valorização do herói, do seu feito 
individual.

Utilização nas exposições 
de textos com conteúdos 
dogmáticos, incontestáveis.

Imposição do conteúdo, 
endeusamento do autor. 
Conhecimento sistemático de 
realidade constituída.
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Exposições sem 
contextualização. Percepção 
difusa quanto aos fenômenos 
culturais, econômicos  e 
políticos. Apresenta o social 
sem reflexão crítica.

 Compartimentatização das
disciplinas.Conteúdos estanques.

 Ausência de exposições 
temáticas retratando os 
problemas e os interesses da 
sociedade. A prática do fazer de 
dentro para fora.

Escola dissociada dos problemas 
comunitários, da vida e da práxis 
dos seus alunos.

Utilização excessiva de termos 
técnicos nas etiquetas e nos 
textos. Em vez de comunicar, 
damos comunicados.

 Discurso da “erudição”. O aluno não 
entende a fala do professor.

Visitas guiadas sem espaço para 
o diálogo, o questionamento, 
para a percepção, análise e 
conclusão por parte do aluno.

Aulas expositivas onde o professor 
deposita o seu conhecimento no 
aluno: “Educação Bancária”.

Planejamento das atividades 
técnicas dissociado os objetivos, 
da filosofia da instituição 
dissociação, entre meios e fins.

Planejamento didático elabora-do 
segundo a técnica pedagógica, para 
ser seguido fielmente, dissociados 
dos objetivos fundamentais 
Tecnicismo”.

 É interessante observar que alguns museólogos questionam a 
necessidade de um engajamento do museu no processo educacional, de 
forma direta, participativa, realmente comprometida. Utilizam como 
justificativa o argumento de que os museus devem funcionar como 
meros “sensibilizadores”. Não concordamos com esta proposta e a 
encaramos como um sinal de descomprometimento. Necessário, pois, se 
faz questionarmos:

1º) Estamos sendo úteis, reproduzindo as práticas pedagógicas 
inadequadas da Escola, para “sensibilizar”?

2º) Não é viável assumir o papel de museu educador, 
comprometido com uma nova prática pedagógica para transformar?
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Assim, da Colônia à República, vamos confirmando o modelo 
estabelecido, sendo que a Escola vai fornecendo a mão-de-obra qualificada, 
ou não, necessária à manutenção do status quo, embora em determinados 
momentos tente romper este “marasmo necessário” à confirmação. Os 
museus vão, ao longo do tempo, de forma passiva e bem acomodada, 
reproduzindo o discurso da Escola e da política cultural estabelecida 
e através das práticas pedagógicas que executam. Tudo isso em muita 
conformidade com os valores alheios à nossa realidade, traduzindo-se 
em muita submissão às formas estranhas à cultura nacional.

Esta apatia e submissão são explicadas por Umberto Eco, como 
resultante da

“(...) incapacidade, por parte do homem médio, de subtrair-se 
a sistemas de formas adquiridas que lhe são fornecidas de fora, que ele 
não conquistou através de uma exploração pessoal da realidade. Doenças 
sociais tais como conformismo ou a hetero-direção, o gregarismo e a 
massificação são justamente fruto de uma aquisição passiva de “standards” 
de compreensão e juízo, identificadas com a “boa forma” tanto em moral 
quanto em política, em dialética como no campo da moda, a nível dos 
gostos estéticos ou dos princípios pedagógicos. As persuasões ocultas e as 
excitações subliminares de todos os tipos, desde a política até a publicidade 
comercial, contam com a aquisição pacífica e passiva da “boas formas” em 
cuja redundância o homem médio repousa sem esforço.”36

Queremos deixar claro nesse final de reflexão que a análise das 
relações entre determinantes sociais e a atuação do Museu e da Escola não 
nos conduz ao imobilismo e a uma postura pessimista. As insuficiências 
devem ser superadas, sem deixar de considerar o modo específico de 
articulação da atuação do Museu e da Escola com o conjunto das relações 
sociais.

Assim como Saviani,37 compreendemos que o espaço próprio 
da educação é o espaço da apropriação/ desapropriação/ reapropriação, 
e nessa dinâmica, Museu e Escola devem assumir-se como instrumento 
de luta, de transformação. No estágio em que nos encontramos, essa 
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proposta pode aparecer utópica, porém, Paulo Freire nos lembra que “a 
concientização está evidentemente ligada à utopia, implica em utopia e 
que somente comprometidos com o processo radical de transformação do 
mundo, poderemos contribuir para que os homens possam ser mais.”38

Assumir esta luta implica também:
- acreditar no que faz, ter paixão, envolvimento emocional.
Esperamos, pois, que as indicações apresentadas neste trabalho, 

seja pelos caminhos apontados, seja pelas lacunas que o texto contém, 
possam motivar a realização de novos trabalhos, sobretudo tentando 
suprir a lacuna existente devido à ausência de uma boa historiografia 
na área dos museus e que venham também suscitar discussões em torno 
do papel que os museus, devem desempenhar na educação, no contexto 
social, político e conômico do nosso país.
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A Preservação da Memória Enquanto Instrumento

Maria Célia Teixeira M. Santos

Quando fomos convidados para participar deste painel, cujo 
tema é “A Preservação da Memória Enquanto Instumento de Cidadania - 
papel dos museus”, em um evento que tem como objetivo maior discutir 
a formação de pessoal para museus e patrimônio, no quadro de políticas 
culturais de preservação e comunicação do patrimônio, da América 
Latina, fomos motivados a tomar esse convite como um momento 
de reflexão, de volta para nós mesmos, isto é: a nossa atuação como 
educadora, concretizada nos diversos programas que temos desenvolvido 
com alunos do Curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia, 
estudantes e professores do 1º e 2º graus da rede oficial de ensino da 
Cidade do Salvador.

Esse momento de reflexão está investido de um significado 
especial, pois não se trata da avaliação cotidiana que estamos acostumados 
a realizar no processo de trabalho que desenvolvemos, mas objectiva, 
através dos dados e dos questionamentos apresentados, suscitar um 
debate que, pela primeira vez, será efetivado com a participação de 
colegas da América Latina que, ao participarem deste Seminário, estão 
contribuindo para diminuir o nosso isolamento, a ausência efetiva de 
uma troca de experiência, fato este constatado também entre os diversos 
cursos de Museologia existentes no País, fruto, talvez, de uma prática de 
vida universitária, onde estamos acostumados a produzir e a falar para 
nós mesmos.

É, pois, com entusiasmo que os convidamos a contribuir, 
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considerando essa reflexão uma reflexão nossa, conjunta, pois temos 
certeza de que os problemas enfrentados na área da educação e da 
cultura, nos diversos países e regiões que aqui estão representados, 
são constituídos de especificidades, mas, muitas são as características 
comuns e a concepção do objetivo maior de, através dos bens culturais 
preservados, seja, para nós, um objetivo comum.

Utilizar a memória preservada, testemunho da História 
entendida como forma de existência social, nos seus diversos 
aspectos, econômico, político e cultural, bem como o seu processo 
de transformação, contribuindo para a formação de cidadãos, tem 
sido um dos objetivos dos programas de ação cultural que temos 
desenvolvido. É propósito nosso, nesse momento, traçar algumas 
considerações sobre os pressupostos básicos que têm norteado as 
nossas ações, até o presente momento, bem como apontar alguns 
problemas relacionados com a política de preservação em nosso 
país, no tocante à participação do cidadão e da preservação da nossa 
identidade cultural.

Para nós, o simples  ato de preservar, isolado, descontextualizado, 
sem objetivo de uso, significa um ato de indiferença, um “peso 
morto”, no sentido de ausência de compromisso. Entendemos o ato 
de preservar como instrumento de cidadania, como um ato político 
e, assim sendo, um ato transformador, proporcionando a apropriação 
plena do bem pelo sujeito, na exploração de todos o seu potencial, na 
integração entre bem e sujeito, num processo de continuidade. “Uma 
cultura é avaliada no tempo e se insere no processo histórico não só pela 
qualidade de representações que dela emergem, mas sobretudo por sua 
continuidade. Essa continuidade comporta modificações e alterações 
num processo aberto e flexível de constante alimentação, o que garante a 
uma cultura a sua sobrevivência. Para seu desenvolvimento harmonioso 
pressupõe a consciência de um largo segmento do passado histórico”(5)

O entendimento e a prática da cidadania, no nosso entender, 
começa pelo conhecimento da realidade onde o indivíduo está 
inserido, a memória preservada, os dados do presente, o entendimento 
das transformações e a busca de um novo fazer, o que não significa 
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uma aceitação submissa e passiva dos valores do passado, mas o 
reconhecimento de que estão ali os elementos básicos com que contamos 
para a conservação da nossa identidade cultural. Não é uma assimilação 
de forma nostálgica, de formas e coisas do passado, há, neste momento, 
um sujeito que analisa criticamente, que recria, constrói, a partir de um 
referencial.

A questão da identidade cultural reveste-se, pois, de grande 
importância no processo de formação do cidadão. Ulpiano B. de Menezes 
(6) destaca que: “exilar a memória do passado é deixar de entendê-la como 
força viva do presente. Sem memória, não há presente humano, nem tão pouco 
futuro. Em outras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do 
fenómeno humano, a mudança. Se não houver memória a mudança será 
sempre fator de alienação e desagregação,  pois inexistiria uma plataforma 
de referência e cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 
solitária a cada momento, um mergulho do passado esvaziado para o vazio 
do futuro. É a memória que funciona como instrumento biológico-cultural 
de identidade, conservação, desenvolvimento”.

Se entendermos a questão da cidadania como a capacidade 
dos indivíduos participarem das decisões políticas, contribuindo assim 
para a construção de uma sociedade democrática, onde seus membros 
estejam capacitados para participar das decisões, para opinar sobre os 
rumos da sociedade, para interferir, apresentar seus próprios pontos 
de vista e compará-los com pontos de vista diversos, poderemos então 
constatar como estamos distantes da efetiva prática da cidadania, em 
nosso País, tanto em relação à política de preservação, como no processo 
educacional.

Na realidade, o cidadão tem sido excluído do processo de 
apropriação e da preservação do seu patrimônio. A busca conjunta do 
exercício da cidadania e da nossa identidade cultural, que deveria ser o 
objetivo primeiro da nossa política de preservação, não tem sido efetivada. 
A título de esclarecimento, destacamos que a preservação do noss 
patrimônio tem se dado de forma fragmentada, norteada por uma política 
de “pedra e cal”, dissociada de uma proposta de preservação de cunho 
antropológico e social, onde, na seleção dos acervos, tem se priorizado 
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a produção cultural de determinados segmentos da sociedade, como é o 
caso dos bens culturais produzidos pela Igreja Católica e pela aristocracia 
rural, seleção esta realizada de forma impositiva e paternalista. É o caso, 
por exemplo, do patrimônio preservado em nossas “cidades históricas”, 
onde o destaque é dado aos monumentos religiosos e aos casarões onde 
habitaram os senhores de engenho e a burguesia comercial, onde os 
habitantes locais assistem, passivamente, ou ouvem dizer que este ou 
aquele monumento foi “tombado”, sem sequer entender o sentimento do 
termo e o significado desse ato exectuado pelas autoridades locais que, 
posteriormente, na maioria das vezes, culpa a própria comundade local 
pela deterioração desse patrimônio.

O conceito de bem cultural no Brasil ainda continua muito 
restrito aos bens móveis e imóveis: “Permeando essas duas categorias existe 
uma vasta gama de bens - procedentes sobretudo do fazer popular - que 
por estarem inseridos na dinâmica viva do cotidiano não são considerados 
como bens culturais nem utilizados na formulação das políticas económicas 
e tecnológica. No entanto, é a partir deles que se afere o potencial, se 
reconhece a vocação e se descobrem os valores mais autênticos de uma 
nacionalidade. Além disso, é deles e de sua reiterada presença que surgem 
expressões de síntese de valor criativo que constitui o objeto de arte.”4

Uma sociedade como a brasileira caracteriza-se pela existência 
mais ou menos harmoniosa de diferentes tradições e visões do mundo. 
Gilberto Velho destaca que “a constatação das diferenças, da diversidade e, 
eventualmente, das contradições não implica em desconhecer a existência 
de um sistema sócio-cultural mais abrangente, veiculado à própria idéia de 
nação. Neste sentido, a política cultural do Estado, que pretenda ser mais 
democrática e pluralista, deve levar em conta com o devido peso a questão 
da diversidade.”9

Na cidade de Salvador, recentemente tombada como patrimônio 
da humanidade, as tradições dominantes foram e continuam sendo 
legitimadas pelas elites. Entretanto, os costumes e valores dos grupos e 
segmentos sociais que ocupam posições subordinadas e hierarquicamente 
inferiores na sociedade não são sequer inclusos no conceito de bem 
cultural. Só recentemente, através de alguns atos isolados, os organismos 



269

oficiais têm dedicado alguma atenção, procurando-se interpretar o 
singificado de rituais, sítios etc., bem como classificar e documentar 
o acervo produzido em terreiros de Candomblé. Destaca-se, nesse 
sentido, o tombamento do Terreiro de Candomblé da Casa Branca, 
que se encontrava ameaçado, e depois de muita luta, reconheceu-se 
a legitimidade de uma tradição que, até pouco tempo, fora objeto de 
discriminação e perseguição.

Outro exemplo que pode ser citado é o projeto de mapeamentos 
dos monumentos negros da Bahia - MAMNBA - , desenvolvido pela 
Perfeitura da Cidade do Salvador, onde foram cadastrados os terreiros de 
candomblé da cidade do Salvador e periferia e, através de uma ficha técnica 
museológica, foram catalogadas as peças de arte sacra, negra existentes 
nos museus. Infelizmente, a equipe técnica que atuava no projeto passou 
a trabalhar em outros órgãos e a Secretaria de Planejamento não deu 
continuidade às ações planejadas e que tinham uam abrangência maior. 
O que demonstra, talvez, uma ausência de prioridade, de interesse, por 
parte do orgão.

A preservação não pode ser analisada fora do contexto educativo 
cultural do País, que  estabelece, cria e efetiva as políticas educativas e 
culturais, através do “Estado Educativo”. A ação cultural e educativa só 
pode ser entendida como instrumento de cidadania quando retiramos do 
obscurantismo as reais determinantes sociais e econômicas da exclusão 
da cidadania. “Reduzir a questão da cidadania dos trabalhadores a uma 
questão educativa é uma forma de ocultar a questão base. É o que vem 
se tentando fazer nos últimos séculos, quando se coloca a educação como 
precondição para a cidadania”.1 A preservação com um sentido funcional 
não deve ser uma precondição da democracia e da participação, deve ser 
parte, fruto e processo da sua construção.

Conferir um papel ativo e crítico à preservação e à educação é 
necessário, buscando assim a construção de uma nova sociedade, onde 
o homem possa, sem preconceitos, assumir o seu verdadeiro papel 
como cidadão, sujeito que faz e exerce a política. Saviani8 destaca que 
“A educação escolar resulta ser um instrumento básico para o exercício 
da cidadania . Ela, entretanto, não constitui a cidadania mas sim uma 
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condição indispensável para que o exercício da cidadania se constitua. O 
exercício da cidadania nos seus diferentes organismos (sindicatos, partidos 
etc.) não se dá de modo cabal sem o preenchimento do requisito de acesso à 
cultura letrada e domínio do saber sistematizado que constituem a razão de 
ser da escola.” A preocupação com o educar para o exercício da cidadania 
foi sendo deixada de lado, gradualmente, e observa-se que o trabalho foi 
sendo dissociado da cidadania e vinculado cada vez mais ao conceito de 
formação profissional, ao exercício profissional, restrito e mecânico.

A análise do passado, a utilização dos acervos preservados como 
recurso didático, objetivando a integração do indivíduo em seu meio,  de 
forma dinâmica e  reflexiva não tem sido uma prática efetivada por nossas 
instituições educativas e culturais. “As práticas pedagógicas inadequadas 
utilizadas pela escola e que vêm ao longo de todos os períodos da nossa 
História formando indivíduos pouco criativos, incapazes de produzir, 
observar e concluir a partir de uma análise crítica, têm sido reproduzidas 
pelos museus e pela grande maioria das instituições culturais.”7

Apesar de recentemente as instituições educativas e culturais 
terem estabelecido em seus programas ojbetivos que visam a participação 
comunitária, a incorporação desses objetivos, segundo Marilena Chauí,2 
visa não só absorver as manifestações populares  (cultura e esporte), mas, 
sobretudo, “controlar”, enquanto seu promotor.

Assim como no livro didático predomina o bucólico, a preservação 
é passada, é vista com saudosismo romântico, como exótico, como algo 
que foi produzido em um passado de “idéias” e não de realidade. Segundo 
Arroyo, os livros didáticos apresentam uma visão negativa do presente,  
da cidade, enquanto expressão de convívio moderno. Como educar para 
o futuro, para a realidade sócio-política, com esse olhar constante voltado 
para o passado mitificado?

Entendemos, portanto, que no processo de educar através dos 
bens culturais preservados, devem ser inclusos a análise e o entendimento 
do presente. Sem o confronto passado/presente sserá difícil entender o 
patrimônio cultural como produto do homem como sujeito da história, 
como resultado das relações sociais e políticas. Com um olhar vago sobre 
o passado, não podemos fazer História, nem sermos sujeitos da História 
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- sujeito político, cidadão.
Nos programas de ação cultural e educativa que temos 

desenvolvido com alunos do Curso de Museologia, professores e 
estudantes de 1º e 2º graus, da rede oficial de ensino da Cidade do 
Salvador, utilizando so acervos existentes nos museus, os monumentos e 
a memória social local como recurso didático, tentamos nortear as nossas 
ações, com base nos conceitos até aqui apresentados. Sentimos que os 
resultados alcançados foram quase que arrancados a “ duras pebas”. As 
dificuldades encontradas têm sido várias e, a título de esclarecimento, 
destacamos as seguintes:

- tentar um engajamento no sistema educacional quase falido, ou 
falido, assumindo o compromisso de usar os bens culturais preservados 
como instrumento de mudança, evitando a alienação, tentando descobrir, 
juntos, que a produção dos bens culturais é o resultado da prática dos 
homens, da experiência comum de vida;

- tornar uma prática pedagógica do dia-a-dia da Escola a 
utilização dos bens culturais e da memória social, como recurso para a 
análise do processo de surgimento dos fatos. Tem sido difícil incorporar 
aos diversos programas das disciplinas a nossa proposta, pois os 
professores estão presos aos conteúdos impostos nos livros didáticos e 
são pressionados a cumprirem os programas que são formulados fora da 
realidade e das características de vida dos alunos. As escolas têm cedido 
seus espaços aos alunos e professores para participarem nos diversos 
projetos, mas a Secretaria de Educação não proporciona os meios 
adequados para a realização de programas do mesmo teor, em escala 
mais ampla, de acordo com as características peculiares de cada bairro e 
dos interesses de estudantes e professores;

- romper  as amarras impostas pelas instituições destinada a zelar 
pelas atividades educativas e culturais, através do “tecnoburocratismo” 
que, segundo Gadotti,3 “é o prolongamento do estado autoritário, da 
concentração de poder político, e no caso da educação, a própria concepção 
da educação autoritária, sobrevalorizando o planejamento, (controle) 
e o reconhecimento técnico-organizacional, a hierarquia, a ordem, as 
estruturas, a eficácia, a impessoalidade, a precisão etc.”, castrando o 
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diálogo e a criatividade;
- vencer as pressões para apresentar um produto pronto, acabado, 

evitar a “fabricação”. Tem sido necessária muita reflexão e paciência, 
para passarmos para a “ação”. Essa passagem tem sido  conseguida de 
forma gradual, estimulando para que o grupo encontre os meios e os 
fins, acreditando que o indivíduo é capaz de fazer. Temos sido tentados a 
reproduzir, nos diversos programas, os métodos adotados e os conceitos 
enraizados, através da educação bancária que recebemos, do saber 
constituído;

- quebrar a prática da “contemplação”, da experiência passiva que 
é comumente utilizada nos programas de ação cultural, criando o maior 
número possível de oportunidades para que os alunos e professores 
participem do processo de criação.

- tentar evitar a abstração e a visão invertida do real, dismistificar 
a preservação dos bens culturais como um bem alienante, distante, 
cabendo à autoridade a responsabilidade de preservá-lo.

Como resultado dessas reflexões, constatamos que a busca da 
participação, do fazer conjunto, enfim, da construção, a partir de um 
processo de análise e reflexão, tem sido muito difícil, pois os estímulos 
têm sido para a apatia, para o saudosismo, para o conformismo, para 
a preservação e para a educação que não estão preocupados com a 
formação do cidadão e com o exercício da cidadania. O currículo vem 
pronto, cabendo ao professor aplicá-lo, quanto mais fora da realidade, 
mais prático e mais conveniente; a preservação dos bens culturais é tarefa 
das autoridades, a elas cabe selecionar e preservar, ao indivíduo cabe 
apreciar, se possível mantendo a devida distância; é o produto da vitrine, 
raro, distante, distante, cujo entendimento e acesso são permitidos 
somente a um grupo privilegiado.

É necessário, portanto, uma nova estrutura e uma redefinição da 
articulação entre os órgãos centrais das áreas da cultura e da educação, 
tentando dar um novo sentido às ações culturais e educativas. É preciso, 
entretanto, evitar que se caia em um populismo falso e demagógico. 
Consideramos de fundamental importância a discussão de critérios, a 
partir de uma reflexão sistemática e interdisciplinar.
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A atuação dos cursos de museologia é de fundamental importância, 
desde que estabeleçam como objetivo maior a formação de profissionais 
com o conhecimento da nossa realidade social, comprometidos  não com 
a burocracia das instituições e com a preservação de coleções para serem 
simplesmente armazenadas, como se os museus fossem grandes “silos”, 
mas, formando o técnico comprometido com os diversos segmentos da 
sociedade, principalmente os que até o presente momento foram alijados 
e não usam as produções culturais. O profissional organizador da cultura 
e não o reprodutor da cultura dominante.

Para que esse novo fazer do profissional museólogo aconteça, 
torna-se premente a revisão dos currículos dos cursos, realizando um 
trabalho conjunto entre profissionais, alunos e professores, adequando-
os  às peculiaridades de cada região, não só a nível da produção cultural, 
mas de acordo com as características sociais, políticas e econômicas, 
sem as quais seremos apenas técnicos-”mecanicistas”, estudando os 
objetos isoladamente, como se não fossem o resultado da produção do 
homem, em seu meio social e que estão apontando outras ações a serem 
executadas.

A ação cultural e a preservação dos bens culturais só têm 
sentido, no momento que visem a autonomia e a participação, que 
contribuam efetivamente para o exercício da cidadania. É grande a 
nossa responsabilidade, no sentido de lutar pela consecução desse 
objetivo maior, em nossa área de atuação, aproveitando as oportunidades 
oferecidas, mesmo que venham da hegemonia do Estado.
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Documentação Museológica, Educação e Cidadania

Maria Célia Teixeira M. Santos, 

1. Introdução

 Foi com grande satisfação que tomei conhecimento do tema 
a mim confiado, neste FORUM NORDESTINO DE MUSEUS - IV 
ENCONTRO, causando-me até uma certa surpresa, devido às poucas 
oportunidades que temos tido de discutir, da forma mais abrangente e 
integrante, o trabalho técnico que vem sendo desenvolvido nos museus. 
Para o profissional que vem se dedicando às ações educativas dos museus, 
como é meu caso, é pouco comum ser chamado para discutir e analisar as 
correlações existentes entre as suas ações e as demais desenvolvidas nos 
diversos setores técnicos do museu.
 Esta é a primeira vez que recebo um convite desse teor e o 
considerei um avanço, pois a meu ver, as ações do museu devem ser 
desenvolvidas de forma integrada, visando a atingir os objetivos mais 
amplos da instituição, de acordo com as suas características e a realidade 
à qual está destinado.
 Falar da relação entre documentação, educação e cidadania, é 
abordar uma rede de questões, uma malha bastante complexa, da qual, 
nesse momento, tentaremos puxar alguns fios necessários à compreensão 
do funcionamento do museu como um todo e, sobretudo, aos objetivos 
dessa instituição.
 Partiremo pois da premissa de que não podemos dissociar 
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os meios de fim e, portanto, faz-se necessária a abordagem de alguns 
tópicos que, à primeira vista, poderiam parecer pouco próximos ao 
tema proposto, devido ao hábito que temos de atuar em compartimentos 
estranhos, como meros tecnicistas, mas, no nosso entender é impossível 
abordá-los, sem uma análise, do que esperamos que sejam a museologia e 
a instituição museu, a relação entre a educação, a museologia e a cidadania, 
a documentação, o desempenho do técnico e o seu compromisso social.
 Convido-os assim a pensar um pouco comigo sobre alguns 
desses aspectos acima referidos, para em seguida tentar amarrar um 
pouco os fios dessa complexa rede, embora tenhamos consciência de que 
os nós deverão ser atados e desatados para que, durante o processo, novas 
realidades sejam construídas.

2. Da Museologia ao Museu. O que Almejam no Momento?

 Desenvolver ações no museu tradicional, no museu dinâmico, 
no museu moderno, buscar um novo modelo de museu-necessário ou 
não? Qual a relação entre a museologia e o museu? Estas são algumas 
questões que têm vindo à tona nos congressos, nos cursos de museologia 
do país, e nos encontros internacionais, o que tem demonstrado uma 
inquietação, uma busca de um novo fazer, uma crise existencial benéfica, 
porque tem nos apontado novos caminhos que estão nos aproximando 
mais do homem, deslocando o eixo de nossas preocupações somente 
com o desempenho das atividades técnicas.
 Portanto, estamos caminhando para não mais nos questionar se 
estamos documentando adequadamente, expondo com os métodos mais 
recomendáveis, conservando dentro da técnica ou educando de acordo 
com as técnicas pedagógicas mais atualizadas; a questão básica, a ordem 
do dia, está se tornando: que consequências Históricas a teoria e o método 
estão produzindo? O isolamento? O ganho social? A transformação?
 Esses questionamentos não vieram à tona de forma isolada, de 
dentro para fora do museu; ao contrário, a sociedade como um todo asté 
clamando por um novo fazer e talvez a prova mais contundente dessa 
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afirmação esteja nos livros de registro de frequência de visitas dos nossos 
museus, onde constata-se, cada vez mais, o seu esvaziamento.
 Por outro lado, enquanto em outros períodos deu-se ênfase 
maior do conhecimento e ao aprimoramento dos aspectos que envolviam 
a vida do homem, na década de 70 é dada uma maior atenção à sua ação 
social. Bordenave1 registra que “as décadas anteriores, particularmente 
as de 50 e 60, preocuparam-se com o conhecimento e, às vezes, com o 
melhoramento de tudo que rodeia o homem. Desenvolveu-se bastante 
o planejamento econômico, o urbanismo, o combate à poluição 
ambiental, a racionalização do trânsito, os sistemas de comercialização 
em grande escala. Mas foi na década de 70 que se começou a conceder 
uma importância concreta ao fato de o homem ser, ao mesmo tempo, o 
produto e o criador da sua sociedade e de sua cultura.”
 Apesar dessa tomada de consciência, presenciou-se, entretanto, 
a aplicação de modelos tecnicistas e pragmáticos, herdados das ciências 
físicas e naturais e inadequados ao trabalho com as ciências sociais, 
trazendo como consequência formas manipulatórias e, às vezes, 
desumanas, para trabalhar com pessoas.
A crítica ao positivismo e ao funcionalismo, como também os avanços 
alcançados nas ciências físicas e naturais, tem contribuído para a 
construção de uma nova ciência, conforme destaca Serpa2 “uma ciência 
de processos não lineares e que considere a unidade observador-
observável, terá uma relação homem-natureza não comtemplativa e não 
manipulativa. Será uma relação de integridade, onde homem e natureza 
não se opõem e sim estendem reciprocamente. A tese e a antítese serão 
superadas, tais como casualidade-chance, relação-essência, observador-
observável e qualidade-quantidade.” Enfatiza o referido autor que 
a base para essa nova ciência é a historicidade, entendida como a 
determinação do espaço-tempo pela distribuição dos corpos materiais, 
pelo seu estado de movimento e pela totalidade das relações não lineares 
de desenvolvimento desiguais, onde cada uma das relações contém a 
contradição.
 Necessário se fez destacar que duas contribuições no campo 
científico-filosófico foram fundamentais para a busca desse novo fazer 
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científico e para o reconhecimento da existência de um “multiverso 
cultural”: A contribuição da antropologia e a contribuição do marxismo. 
Passanha3 registra que a antropologia colaborou ao “insistir na diversidade 
das culturas, na multiplicidade de ‘razões’ culturais, que precisam ser 
compreendidas e preservadas justamente enquanto diferentes. Graças 
à antropologia, sabemos hoje que são muitas as maneiras humanas de 
ser, de estar no mundo, de viver, devalonar, de se expressar por meio de 
diversas linguagens - o que mostra um humano multifacetado, distante 
de padrões unitários e universais que antes propunha como paradigma 
um caso particular de humanidade: o do branco europeu, ‘civilizado’. A 
contribuião do marxismo, a mostrar a sociedade divida em interesses 
econômicos e políticos não apenas diversos mas conflitantes - o que 
impede a efetivação de consensos universais sobretudo em torno de 
valores e estabelece rupturas entre modos de pensar a agir. O dissenso 
torna-se então o fundamento da sociedade, o antagonismo interior sua 
realidade mais profunda.”
 Essa busca do fazer científico comprometido, com o 
desenvolvimento social, com a transformação, tem contribuído de modo 
decisivo no fazer museológico, na construção de pressupostos teóricos 
para a museologia e para a redifinição de seu conceito, bem como do 
conceito de patrimônio cultural.
 Analisemos portanto a definição de museologia apresentada 
por Tomislav Sola e corroborada por Peter Van Mensch4, presidente da 
ICOFOM (ICOM International Comitee for Museology): “a museologia 
abrange todo um complexo de teoria e práxis que envolve a conservação 
e o uso da herança cultural e natural. “O autor, ao comentar esse conceito 
de museologia, dá ênfase à preservação da herança cultural, entendida 
como no seu sentido mais abrangente, destacando que mesmo quando se 
relaciona a museologia somente com antefatos e espécimes naturais, há 
uma disciplina científica interpretando a relação entre o homem e o seu 
meio ambiente, e, nesse sentido, a museologia tem uma visão holística 
do homem, visão esta que leva em consideração as várias abordagens 
de campos científicos específicos (antropologia, história social e natural, 
história da arte etc.).
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 Percebe-se que, a partir da década de 70, principalmentee com os 
estudos da Z. Z. Stransky e Ana Gregorová, na Tchecoslováquia, começa-se 
a visualizar o objecto de estudo da museologia como o estudo das relações 
específicas do homem com a realidade, passando pela compreensão das 
diferentes maneiras do homem se relacionar com o mundo, vivendo em 
um universo não apenas físico, mas fundamentalmente simbólico. A 
realidade será então entendida como um produto da dialéctica, de jogo 
existente entre a materialidade do mundo e o sistema de significação 
utilizado para organizá-lo. Embasando-se nesses estudos, Rússio5 define 
o fato museológica ou fato museal como “a relação profunda entre o 
homem, sujeito conhecedor, e o objecto que é parte da realidade à qual o 
homem pertence e sobre a qual ele age.”
 A mesa redonda realizada em Santiago, sob o patrocínio da 
UNESCO e do governo do Chile, em 1972, cujo tema foi ‘A Importância e 
o Desenvolvimento dos Museus no Mundo Contemporâneo’, deu ênfase 
ao papel dos museus na construção do processo histórico, considerando 
essa instituição parte inalienável da sociedade e que contém em sua 
essência os elementos que lhe permitam contribuir para as rflexões da 
relação passado-presente, comprometendo-se com as transformações 
estruturais necessárias às realidades onde estão inseridas.
 Durante esse evento houve um grande avanço no sentido de 
deixar bem clara a necessidade de participação dos museus em relação ao 
desenvolvimento urbano, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à 
eeducação permanente e em relação ao meio rural, comprometendo-se 
sobretudo com a melhoria da qualidade de vida e com a participação do 
cidadão.
 Esse novo fazer museológico vem sendo apoiado na concepção 
antropológica do patrimônio, não mais admitindo os limites estéticos 
que antes lhe eram impostos, procurando-se também entender a cultura 
em uma concepção ergótica e processual como tão bem enfatiza Bosi6: 
“A cultura como ação e trabalho. Se a cultura é uma soma de objetos que 
as pessoas têm ou herdam, as pessoas ricas a têm e as pessoas pobres não 
a têm. A cultura dos pobres seria um nada, eles precisariam obter aqueles 
bens para serem cultos. O que é oposto à idéia de trabalho, porque nesta 
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todos têm acesso à cultura: não se trata mais de um problema de classe, 
o ser humano será culto se ele trabalhar, e é a partir do trabalho que se 
formará a cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que 
interessa.”
 Essas reflexões têm nos levado a acreditar que a museologia não 
está relacionada somente com as ações que estão sedo desenvolvidas 
nos espaços fechados dos museus tradicionais, mesmo porque, mais do 
que preservar de forma distante e saudoasista, devemos é nos apropriar 
do nosso patrimônio, contribuir para que a identidade seja vivida, 
na pluralidade na ruptura, encarar de frente o fato de que o coletar, o 
conservar, o restaurar, o documentar o expor, na maioria das vezes, estão 
se tornando a nossa finalidade última.
 O desafio está posto. Como pode através da documentação e da 
educação para a cidadania contribuir para a construção desses novos 
caminhos?

3. A Educação com a Documentação - Construindo a Cidadania

 Na introdução desse trabalho chamamos a atenção para o fato de 
que não podemos dissociar os meios do fim e portanto fez-se necessária 
toda essa abordagem do item anterior, para que tivessemos alguns 
pressupostos básicos, indispensáveis ao embasamento dos tónicos que 
iremos enfocar neste momento.
 A relação entre Museu e educação é intrínseca, uma vez que a 
instituição museu não tem como fim último apenas o armazenamento 
e a conservação, mas sobretudo, o entendimento e o uso do acervo 
preservado, pela sociedade, para que através da memória preservada 
seja entendida e modificada a realidade do presente. Nesse sentido, a 
própria concepção do museu é educativa, pois o seu objetivo maior será 
contribuir para o exercício da cidadania, colaborando para que o cidadão 
possa se apropriar e preservar o seu patrimônio, pois ele deverá ser a 
base para toda a transformação que virá no processo de construção e 
reconstrução da sociedade, sem a qual esse novo fazer será construido de 
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formas alienante.
 Torna-se, portanto, para nós, um equívoco considerar, somente, 
como atividade educativa dos museus, os programas desenvolvidos com 
professores e estudantes. Eles são, talvez, uma das formas mais eficazes 
de, através da educação formal, contribuir para que o cidadão, desde a 
sua formação analisa aspectos importantes do nosso patrimônio cultural, 
relacionando-se com a vida no presente, e entendendo-o como produto 
do homem, como sujeito da História e, portanto, como resultado das 
relações sociais e políticas. Esses objetivos serão alcançados com mais 
facilidade, na medida que as ações do museu como um todo estejam 
engajadas, comprometidas com o homem.
 É necessário entretanto esclarecer que a autonomia e a cidadania 
não serão alcançadas somente com a atuação do museu e da escola. é 
absolutamente indispensável a ação articulada com as demaispráticas 
sociais globais, priorizando a participação conjunta. Torna-se portanto 
necessário, neste momento, o seguinte questionamento: COMO A 
DOCUMENTAÇãO MUSEOLfGICA PODE CONTRIBUIR PARA A 
EDUCAÇãO E PARA A CIDADANIA? Não temos uma resposta pronta, 
acabada mas levantaremos alguns aspectos que consideramos relevantes, 
talvez indicadores de alguns caminhos. O importante é que nos conduzem 
à reflexão e, quem sabe, à busca de um novo fazer.
 Através da concepção de museu comprometida com a busca da 
cidadania e da transformação, as ações técnicas não poderão esgotar-se 
em si mesmas. Nesse sentido, não teremos mais o fazer dissociado do 
fim; portanto, a ação do técnico, a sua formação e o seo compromisso 
serão pontos importantes a ser considerados.
 Geralmente, quando se aborda as questões relacionadas com a 
formação e a atuação do museólogo. tem-se destacado a sua capacidade 
técnica, a necessidade de se conhecere colocar à sua disposição os 
instrumentos mais adequados para o seu exercício profissional. Não 
queremos negar a importância desses aspectos, mas ressaltamos a 
nossa preocupação com a pouca atenção que tem sido dada à sua 
responsabilidade social. Como consequência, o tecnicismo tem imperado, 
pouca importância tem sido dada à relevãncia social das pesquisas que 

Maria Célia Moura Santos



Cadernos de Sociomuseologia Volume I284

têm sido realizadas.
 Na documentação, que é o aspecto que estamos abordando no 
momento constata-se o desenrolar de uma cadeia de ações até certo ponto 
burocratizadas, que vão desde as clássicas perguntas ao objeto: Quem é 
você? Como você se chama? Quem o fez? De que é você feito? Quando 
você foi feito? Por quê? Quanto você mede? Quanto você pesa? etc., ao 
armazenamento de dados que serão, na maioria das vezes confinados 
e inadequados a uma visão mais ampla e contextualizada da produção 
cultural em determinado período, assim o processo documental um 
mero banco de dados a poucos será dado o acesso e insuficiente para 
a compreensão da realidade, no passado e no presente. Através dessa 
ação meramente técnica e descomprometida o museólogo considera a 
sua missão cumprida. O meu acervo está documentado, devidamente 
classificado, marcado, seguro, fotografado. São os “messias”, tão bem 
enfocados por Chagas7, “prontos para ‘salvar os objetos, crentes de que 
suas ações estão esterilizadas do ponto de vista político e científico”, 
quando sabemos que a questão donão envolvimento ideológico do 
técnico, sem a implicação do sujeito, a chamada objetividade nas ciências 
não passa de uma abstração. Para que a ação documental não seja 
esgotada em si mesma é necessário que o técnico esteja comprometido 
com a cidadania e com a transformação da sociedade. Abordando a 
questão do compromisso profissional com a sociedade, Paulo Freire8 
destaca que, “quanto mais me capacito como profissional, quanto ais 
sistematizada minhas experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio 
cultural, que é o patrimônio de todos e ao qual todos devem servir, mais 
aumenta minha responsabilidade com os homens. Se o compromisso só 
é válido quando está carregado de humanismo, este, por sua vez, só é 
consequente quando está fundado cientificamente. Envolta, portanto, 
no compromisso do profissional, seja ele quem for, está a exigência de 
seu constante aperfeiçoamento, de superação do especialismo, que não 
é o mesmo que especialidade. O profissional deve ir ampliando seus 
conhecimentos em torno do homem, de sua forma de estar, no mundo, 
substituindo por uma visão crítica a visão ingènua da realidade formada 
pelos especialismos estreitos.”
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 Assim, da coleta à sistematização de todo o processo de 
documentação, à pesquisa, à busca de informação, cuja fonte principal é a 
cultura do povo, o fundamental será o nosso prestar conta a esse homem 
e à sua época. Gadotti9 chama a atenção para o fato de que “esse ‘prestar 
contas não significa rebaixar a linguagem científica ao senso comum. 
Trata-se de elevar o senso comum”. É necessário portanto intensificar 
a convivência com as comunidades e não só reforçar os contatos com 
os profissionais da nossa categoria, tentar a unificação de termos para 
a documentação, discutir o sistema númerico mais adequado etc., 
mas, sobretudo, pensar qual a documentação mais apropriada ao novo 
modelo de museu e à transformação do museu tradicional, que deverá 
ser repensada e construída com a vida, pois o patrimônio cultural é 
mutável, assim como o homem e o mundo, o que significa que a coleta 
será sempre diversa, sempre nova, conforme um novo homem, que tem 
direito às informações. O fato de organizar, estruturar e sistematizar o 
conhecimento, não dá ao técnico o direito de tomá-lo somente para si 
e para seus pares, é necessário democratizá-lo, transmití-lo de forma 
simples e acessível. Piaget10 nos lembra que “todo conhecimento pode 
ser transmitido em linguagem simples. Se alguém não consegue fazê-lo, 
‘apenas porque não o aprendeu suficientemente.”
 Em geral, a mensagem transmitida através da pesquisa sobre o 
objeto é denotativa, ou seja, diretamente relacionada ao objeto referido 
ou às suas qualidades. Ex.: vaso cerâmico, altura, largura etc. O signo e 
notativo introduz a liberdade na comunicação humana. Enquanto o signo 
denotativo orienta o homem na realidade, o conotativo o faz transcender 
à realidade presente e construir uma nova segundo Bordenave11, “os 
signos denotativos são indispensáveis para a sobrevivência no mundo 
preso aos determinismo do real. No extremo oposto, o significado 
conotativo permite tomar dados concretos da realidade atual ou histórica 
e extrapolá-los de tal maneira que toda uma nova realidade de significados 
é construída”. Portanto, é fundamental compreender que os signos 
denotativos, no nosso caso, a coleção existente no museu, devem permitir 
a construção do significado canotativo, para que, através da liberdade 
de ação, o homem possa criar e construir uma nova realidade. Assim, 
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não devemos apresentar um conhecimento sistemático de realidade 
constituída, pesquisas textos com conteúdos dogmáticos e incontestáveis. 
Os atos de preservar e de documentar são instrumentos para o exercício 
da cidadania e portanto devem conduzir à apropriação do bem cultural 
pelo cidadão. O envolvimento da comunidade no fazer museológico é 
essencial não só para evitar a falsa interpretação dos significados dos 
objetos, mas, sobretudo, como registra Jeudy12: “Os sujeitos sociais 
são então convidados a uma interpretação ativa, a um trabalho da 
simbolização que deveriam incitá-la a resistir aos determinismos de uma 
história que exclui suas habilidades e maneiras de pensar”.
 A documentação museológica torna-as uma grande aliada da 
educação formal, quando coloca à disposição de professoras e alunos, 
bem como dos técnicos encarregados das ações educativas dos museus, os 
dados pesquisados. Infelizmente, esses dados têm sido bastante restritos, 
dificultando o trabalho educativo entre o museu e a escola. O educador 
do museu às vezes dispende um tempo enorme tentando ampliar as 
informações, devido à ausência de uma ação integrada e da falta de visão 
educativa do museólogo documentador.
 Um dos grandes desafios do processo documental, e sobre o qual 
há muito a ser construído, está relacionado à prática do registro da cultura 
imaterial. Nesse sentido, Stránsky13 registra que, “impor a seleção ativa à 
coleta museológica significa também a exigência de uma nova avaliação 
de nossa concepção atual do objeto museológico. A coleta museológica 
não pode se contender, daqui para a frente, com esses aspectos da 
realidade natural e social que se refletem espontaneamente no objeto. Ela 
deve procurar meios e formas de apreender esses aspectos da realidade 
que não são fixados materialmente, mas que são, porém, frequentemente, 
de uma importância fundamental para a compreensão da essência e do 
valor do fenômeno studado. Com a ajuda principalmente, da técnica 
moderna de gravação, pode-se compreender esse fato, e que supõe uma 
abordagem completamente diferente da coleta museológica.”
 É necessário, entretanto, chamar a atenção para o fato de que 
no Brasil, são poucas as experiências no campo museológico voltadas 
para o registro do fazer cultural da forma mais abrangente, envolvendo 
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os diversos segmentos da sociedade, preocupando-se em assinalar as 
mudanças e as contradições.
 Ainda não conseguimos soltar as amarras que nos mantêm 
atados ao colecionismo, a uma aceitação passiva e submissa de formas 
e ciosas de um passado que não é relacionado com a vida no presente. 
A transformação desejada, a nosso ver, passa por um questionamento 
do modelo de sociedade que possuímos, entendendo que a análise das 
relações entre determinantes sociais e a atuação dos museus não deve nos 
conduzir ao imobilismo, mas deve nos incentivar a superar as deficiências. 
Nesse sentido, é importante considerar que, na ânsia de buscar uma 
prática mais participativa, comprometida com o desenvolvimento social 
e com a transformação, é preciso evitar o perigo de usar a comunidade 
como cobaia, para simples coleta de informação e para a pesquisa que se 
esgota em si mesma.
 A consciência de que devemos buscar esse novo fazer museológico 
deve nos motivar a sair do imobilismo, construir a nossa prática registrá-
la de forma sistemática, para que possamos democratizar as informações 
e fornecer dados coletados em nossa realidade, pois a bibliografia 
existente é escassa e contempla o modelo de museu tradicional. É 
importante ressaltar que devemos fazer o possível para evitar a tentação 
da importação de métodos, sem a devida “redução sociológica”, pois não 
existem técnicas neutras que possam ser transplantadas de um contexto 
para o outro. Acreditamos que os caminhos serão apontados, na medida 
que nos distanciarmos mais dos nossos gabinetes e nos aproximarmos 
mais da vida que está acontecendo fora do museu. Esta tem sido um 
fato por nós constatado nos programas de ação cultural que temos 
desenvolvido, onde o crescimento tem se dado através do diálogo e da 
integração com os diversos grupos com que temos atuado.

4. Provocação Final

 Após toda essa análise é necessário agora tentar amarrar os 
fios da nossa rede, embora tenhamos a consciência de que, em bem 
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pouco tempo, quem sabe, no próximo Forim de Museus do Nordeste, 
seja necessário desatá-los para que novos fios possam ser acrescentados 
pois só assim ela se tornará cada vez mais útil. Os tópicos apresentados 
a seguir, portanto, não serão conclusivos, são provocações ao debate, em 
busca de um crescimento compartilhado:
 - Estamos sentindo no momento presente a necessidade de um 
novo fazer museológico, que não deve priorizar o objeto, mas o homem 
em um novo modelo de sociedade, onde efetivamente seja possível a 
prática da cidadania;
 - para a construção de uma prática museológica educativa é 
necessário estarmos conscientes de que partiremos da heterogenidade 
(o domínio do conhecimento sistematizado) para a homogenidade 
(o domínio desse mesmo conhecimento pelos grupos com os quais 
estaremos atuando);
 - à medida que nos aproximaram mais da sociedade, dos seus 
anseios e das suas contradições, mais teremos condições de resolver 
os nossos problemas, sobretudo aqueles relacionados com o nosso 
isolamento, pois, enquanto a vida palpita fora dos museus, nos mantemos 
dentro de uma redoma;
 - a abrangência do patrimônio cultural, a cultura entendida como 
o resultado do trabalho do homem, conduz-nos cada vez mais para o 
trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e de participação dos diversos 
grupos da comunidade. O ato de documentar estará intimamente 
relacionado ao ato de apropriar-se do patrimônio, na dinâmica do 
processo social, e ao exercício da cidadania;
 - a crítica ao museu, enquanto subsistema é necessária, mas 
deve nos conduzir a uma análise d sistema social global, não só para 
compreender, mas, sobretudo para transformar. Nesse sentido, a técnica 
não deve ser aplicada de forma mecânica, em compartimentos estanques, 
tornando a instituição uma mera executora de tarefas;
 - a relação entre museu e educação é intrínseca, pois, o ato de 
preservar deve ter o objetivo de contribuir para a formação do cidadão, 
para que ela possa criar e transformar a realidade, tendo como base a 
cultura produzida, que será o estímulo para um novo fazer cultural. 
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Portanto, é inútil continuar discutindo se a importância maior deve ser 
dada à documentação, à exposição, à conservação etc.. Nenhuma ação 
técnica deve ser priorizada no museu.

A PRESERVAÇÃO DEVE SER FUNCIONAL-EDUCATIVA;
SE DOCUMENTO, DEVE SER COM UM FIM EDUCATIVO;

SE EXPONHO, É COM UM FIM EDUCATIVO.
SE REALIZO A AÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA COM 

EFICIENCIA, É PORQUE AS DEMAIS ATIVIDADES TÉCNICAS DO 
MUSEU TAMBÉM FORAM EDUCATIVAS;

 - Uma teoria, um método, uma proposta, devem ser avaliados não 
em si mesmos, mas nas consequências que produziram historicamente. 
Até onde o mecanicismo tem nos levado? Acho que ao isolamento e a um 
pouquíssimo ganho social.
 - O novo museu é um desafio para todos nós que acreditamos 
na mecessidade cada vez maior do exercício da cidadania neste País. É 
necessário, portanto, aprofundarmos essas questões inteiramente, como 
estamos fazendo no momento.
 Talvez, o grande avanço deste Forum, cujo tema escolhido foi a 
documentação, não seja a discussão da unificação de termos, dos modelos 
de livros de registro e de fichas mais adequadas, mas o aprofundamento 
do seguinte questionamento:

“PARA QUEM E PARA QUE TEM SERVIDO O PROCESSO DE 
DOCUMENTAÇÃO DOS NOSSOS MUSEUS?”

 Espero que as abordagens apresentadas nesta trabalho possam 
contribuir para o enriquecimento destas reflexões.

Maria Célia Moura Santos
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Trabalho sobre o Tema “Criatividade”

Helder Luiz Bello de Mello

Na Disciplina Técnica de Museu III, do Curso de Museologia da UFBA, 
Ministrada pela Profa. Maria Célia T. Moura Santos

 No intuito de divulgar e ampliar o seu circuito de vendas, 
a EMPRESA CIENTÍFICA MUSEOLOGIA L.DA., produtora dos 
BOMBONS MUSEU, aproveitando a oportunidade, apresenta aos seus 
consumidores, dois dos seus inúmeros produtos. Examine com o devido 
cuidado e faça a sua opção:
BOMBOM MUSEU: MODELO “ARQUÉTIPO REAL”
SABOR: DESCOMPROMISSO COM A SOCIEDADE
- BEM RECHEADOS, MAS AROMATIZADOS ARTIFICALMENTE;
- SEM SAL E AÇÛCAR, NãO ENGORDAM NEM EMAGRECEM;
- BONITOS, MAS INSOSSOS;
- PODEM ATÉ SER DIGERIDOS POR PESSOAS ESPECIALIZADAS, 
MAS, PARA OS LEIGOS, MAIS INDICADA A CONTEMPLAÇãO;
- NÃO ACEITAMOS REFLEXÕES, SUGESTÕES E, MUITO MENOS 
CRÍTICAS ALHEIAS.
PRAZO DE VALIDADE: ULTRAPASSADO (melhor consumir para 
antes de ontem).
INDUSTRIA: NACIONAL.
ENDEREÇO: RUA DO “O MUNDO É A NOSSA ILHA”,
s/nº.

Helder Luiz Bello de Mello
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PESO LIQUIDO: 1 TONELADA DE FALTA DE SENSO CRÍTICO
ALGUNS INGREDIENTES: FALTA DE CRIATIVIDADE, 
DESCOMPROMISSO SOCIAL, ALIENAÇÃO, ACIENTIFICISMO, 
EXIBICIONISMO, GUERRA DE ESTRELAS, POLITICAGEM, 
INÉRCIA E DEFASAGEM ESPAÇO-TEMPORAL.
OBS. ESTE BOMBOM É MANTIDO EM LOCAIS 
HERMETICAMENTE FECHADOS, SECOS, SEGUROS E 
ISOLADOS, BEM LONGE DO CALOR HUMANO E DA UMIDADE 
CRIATIVA DO PENSAMENTO.
BOMBOM MUSEU MODELO: “IDEAL”
SABOR: PREOCUPAÇÃO COM O MUNDO  E A SOCIEDADE À SUA 
VOLTA.
- BEM RECHEADO E AROMATIZADO NATURALMENTE;
- DEVE POSSUIR O SAL OU O AÇÛCAR AO GOSTO DO FREGUÊS;
- PODEM ENGORDAR OU EMAGRECER (VOCÊ É QUEM 
ESCOLHE);
- BONITOS E SABOROSOS, PODEM E DEVEM SER DIGERIDOS 
POR TODO E QUALQUER SER HUMANO;
- AS SUGESTÕES, REFLEXÕES, CRÍTICAS E PARTICIPAÇÕES DOS 
SEUS CONSUMIDORES SãO IMPRESCINDÍVEIS.
PRAZO DE VALIDADE : DEVE ACOMPANHAR OS AVANÇOS 
NATURAIS DA HUMANIDADE.
INDÛSTRIA:  NACIONAL.
ENDEREÇO: RUA DO PASSADO/PRESENTE, ESQUINA COM O 
FUTURO.
PESO LIQUIDO: 1 TONELADA DE REFLEXÃO.
ALGUNS INGREDIENTES: SENSIBILIDADE, CAPACIDADE 
CRÍTICA, HUMILDADE, REPRESENTAÇÃO SOCIAL, 
VALORIZAÇÃO DO HOMEM, INQUIETAÇÃO E ESTIMULAÇãO DO 
PENSAMENTO CRIADOR DO CIDADÃO.
OBS.: MANTENHA EM LOCAIS ABERTOS, HUMANOS E MUITO, 
MAS MUITO PRÓXIMO DE TODOS AQUELES QUE LHES DIGAM 
RESPEITO.
Esperamos que vocês consumidores, no momento que tiverem que 
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digerir um dos nossos dois modelos de BOMBOM, saibam digerí-los 
com muita fluência, flexibilidade, sensitividade e originalidade.
B O M   A P E T I T E !...
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n.4 (1994)
The Construction of the Museological Object

Mário Canova. Moutinho

Apresentação
 
 O trabalho que a seguir se apresenta ganhou forma durante 
cadeira  de “Formas e Meios de Comunicação”  que leccionamos no Curso 
de pós Graduação em Museologia Social  na Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologia de Lisboa e durante os Seminários que 
orientamos sobre este mesmo tema no Museu de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade de São Paulo e no Curso de Museologia da Universidade 
Federal da Bahia no passado ano lectivo. Reflete pois o contributo 
fundamental dado por alunos e alunas, durante longas e por vezes difíceis 
discussões e aos quais deixo aqui o meu reconhecimento pelo interesse 
que dedicaram a estas questões. Ao Professor Alfredo Margarido devo o 
seu olhar utilmente crítico sobre todo este projecto, e ao Museu Nacional 
de História Natural a possibilidade de apresentar a exposição com que 
ilustramos esta reflexão sobre uma museografia ao serviço de ideias.
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Presentation

 The work which follows gained its form during  a cordinate 
discipline on “Forms and Means of Communication” which was given 
in the Post-Graduate Course in Social Museology at The Lusophone 
University of Humanities and Technology of Lisbon and throughout 
the Seminars we orientated on this same theme at The Museum of 
Archaeology and Ethnology of The Sâo Paulo University and at the 
Federal University of Bahia in the last scolastic year. It reflects on the 
fundamental contribution given by the students, during long and very 
often difficult debates, and I take this opportunity to thank them for the 
interest they showed in the questions, which arose. I would like to thank 
Professor Alfredo Margarido’s watchful eye and criticism of this project, 
and the possibility given by The National Natural History Museum to 
present this exhibition and reflextion on a museography at the service of 
ideas.

A Construção do Objeto Museológico

Exposição apresentada durante a 26ª Conferência anual do ICTOP 
INTERNATIONAL COMMITTEE FOR TRAINING OF PERSONNEL   
ICOM Conselho Internacional dos Museus -
Museu Nacional de História Natural  Lisboa - Outubro 1994
Apoio: Movimento Internacional para uma Nova Museologia MINOM/
ICOM
Texto de apoio à cadeira de “Formas e Meios de Comunicação” do Curso 
de pós Graduação em Museologia Social da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologia de Lisboa
Trabalhos realizados em gessos Hnos.Toledano  - Cheste (Valencia) 
Espanha
Apoio e colaboração de Jaime Portela da  Arte Gesso Lda. 
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Rua Campos do Liz, 349    Moinhos da Barosa 2400 Leiria
Tradução para Inglês: Desmond L.A.Rome.
Fotografias 27, 30 e 31 de José Zaluar Basílio
Colaboração de Vitor Monteiro trabalho p.31

The Construction of the Museological Object

Exhibition presented during the: 26th. Annual Conference of  ICTOP 
INTERNATIONAL COMMITTEE FOR TRAINING OF PERSONNEL
ICOM International Council of Museums - 
The National Natural History Museum - Lisbon - October - 1994
Collaboration: International Mouvement for a New Museology MINOM/
ICOM
Support text to the discipline of “ Forms and Means of Communication” 
of the Post-Graduate Course in Social Museology at The  Lusophone 
University of Humanities and Technology of Lisbon.
Works carried out in plaster Hnos Toledano 46380 - Cheste (Valencia) 
Spain
Support and collaboration  Jaime Portela of Arte Gesso Lda.
Rua Campos do Liz,  349 Moinhos de Barosa 2400 Leiria
English Translation By Desmond L.A.Rome.
Credits 27,30 and 31 José Zaluar Basílio
Collaboration Vitor Monteiro  work p.31

A construção do objecto museológico
 

 “Expor é ou deveria ser, trabalhar contra a ignorância, 
especialmente contra a forma mais refractária da ignorância: a ideia pré - 
concebida, o preconceito, o estereótipo cultural. Expor é tomar e calcular 
o risco de desorientar - no sentido etimológico: (perder a orientação), 
perturbar a harmonia, o evidente, e o consenso, constitutivo do lugar 
comum ( do banal). No entanto também é certo que uma exposição 
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que procuraria deliberadamente escandalizar traria, por uma perversão 
inversa o mesmo resultado obscurantista que a luxúria pseudo - cultural. 
... entre a demagogia e a provocação, trata-se de encontrar o itinerário 
subtil da comunicação visual. Apesar de uma via intermédia não ser 
muito estimulante: como dizia Gaston Bachelard, todos os caminhos 
levam a Roma menos os caminhos do compromisso.”(1) 
 Parece ser cada vez mais evidente que os museus têm vindo 
a sofrer modificações que se manifestam em vários níveis. Para lá das 
funções tradicionais da recolha, conservação e exibição de objectos, 
os museus têm vindo a pretender servir como meios de comunicação, 
abertos às preocupações do mundo contemporâneo. Para isso têm vindo 
a utilizar o que a tecnologia coloca ao seu alcance, guiam-se à luz do 
“marketing” e da gestão empresarial moderna.
  Noutros casos assumem-se como centros de dinamização sócio 
- cultural, procurando participar e ser veículos do desenvolvimento do 
meio que lhes dá vida.
 Alteram-se aqui o lugar e a função dos intervenientes ( 
profissionais - público - criadores) bem como as noções de património, de 
objecto museológico e de colecção. O poder de decisão é reequacionado 
em termos de uma possível autogestão, ou de pelo menos de uma maior 
acessibilidade de cada interveniente à gestão museológica.
 Em ambos os casos, a exposição continua a estar no centro 
da actividade museológica, quer se trate da exposição produto ou da 
exposição processo.
 Trata-se de seleccionar ( autocraticamente ou de forma 
participativa) um conjunto de objectos no sentido mais lato da palavra, 
os quais serão exibidos pelo seu valor consensual, pelo valor que lhes é 
atribuído, ou pelo significado que podem assumir. 
 Colocados em mobiliário museológico, ou em contexto, 
explicitados por meio de legendas, de discursos personalizados ou 
colectivos, de videogramas  e diaporamas, o objecto saído da reserva ou 
recolhido para o efeito é sem dúvida a alma da exposição e do catálogo.
 Objectos esses que a própria exposição se encarrega de 
transformar, manipular, alterar. 
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 Objectos que são assim a razão de ser da MUSEOGRAFIA e ao 
mesmo tempo fruto voluntário dessa mesma MUSEOGRAFIA por um 
lado e por outro lado conformado por múltiplas circunstâncias escolhidas 
ou alheias, como as vozes, o movimento e os passos dos visitantes.
 Sem entrar na discussão sobre o possível caracter científico  da 
museografia, certo é que durante muito tempo, à museografia correspondia 
um conjunto de regras, que asseguravam uma exposição “correcta” dos 
objectos. Foi neste quadro, que a museografia contemporânea tomou 
forma integrando aperfeiçoamentos e novidades, em todos os seus 
aspectos.
 Ao serviço do objecto ou ao serviço de ideias, devemos reconhecer 
que a museografia e  as técnicas de exposição em geral  constituem cada 
vez mais um meio de comunicação autónomo em relação ao museu.
 Presente em cada momento, a museografia na sua progressiva 
complexidade de meios e métodos, é suporte e veiculo de informação 
para todos os aspectos do quotidiano dentro e  fora do museu.
 Ora o objecto museológico, exuberante ou submisso, respeitado 
ou manipulado, é no essencial um objecto “herdado”.
 Neste sentido, é impossível continuar a considerar o objecto 
museológico, como se de facto não fosse herdado, com todas as 
imposições que isso veicula. Sobre o status do objecto no museu e na 
exposição, Ulpiano Bezerra de Meneses sintetizou quatro maneiras de 
entender o objecto museológico.
 “Objecto fetiche. - A característica mais comum do objecto 
na colecção e, portanto, do papel desempenhado na exposição é sua 
fetichização. Assim, a fetichização ou reificação consiste em deslocar 
atributos do nível das relações entre os homens e apresentá-los como se 
eles derivassem dos objectos, autonomamente. Ora, os objectos materiais 
só dispõem de propriedades imanentes de natureza físico-química: peso, 
densidade, textura, sabor, opacidade, forma geométrica, dutibilidade, etc. 
etc. Todos os demais atributos são aplicados às coisas. Em outras palavras: 
sentidos e valores (cognitivos, afectivos, estéticos e pragmáticos) não 
são sentidos e valores das coisas, mas sentidos e valores que a sociedade 
produz, armazena, faz circular e consumir, recicla, descarta, mobilizando 
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tal ou qual atributo físico inerente às coisas (e, naturalmente, segundo 
padrões históricos, sujeitos à mudança)....
 Objecto metonímico. - A metonímia (figura de retórica em que 
a parte vale pelo todo) está presente, com reinterada frequência - e riscos 
de deformação  - nas exposições antropológicas e, em menor escala, 
históricas. O objecto metonímico perde seu valor documental, pois 
passa a contar com valor predominantemente emblemático. Imaginar-
se que é possível, por intermédio de peças museológicas, expressar 
o “sentido” de determinado grupo ou cultura é ingenuidade em que 
os museus não poderiam cair: não é possível, decididamente, “exibir 
culturas”....Enquadra-se, aqui, o emprego do típico, do estereótipo, 
para fins de síntese - sempre redutora e com os riscos já conhecidos e 
denunciados, principalmente quando estão em cena objectivos tão 
suspeitos e problemáticos, como criar ou reforçar a identidade cultural: 
as simplificações sempre mascaram a complexidade, o conflito, as 
mudanças e funcionam como mecanismos de diferenciação e exclusão.
 Objecto metafórico. - O uso metafórico do objecto, numa mera 
relação subsitutiva de sentido, embora menos nocivo que o anterior, 
leva igualmente a exposição a reduzir-se a uma exibição de objectos que 
apenas ilustram problemas formulados independentemente deles. Ora, 
com isto perde-se o que seria vantagem específica do museu e seu recurso 
mais poderoso o trabalho com o objecto. Esta postura revela, assim, 
uma incapacidade de se defrontar com o objecto, de explorá-lo em seus 
próprios termos, em lugar de se preferirem os suportes verbais não só 
para formular os conceitos, mas também para expressá-los: nessa linha, 
esvazia-se consideravelmente a própria utilidade do museu.
 Esta tendência, reveladora de despreparo, indolência ou 
desorientação, não é nova. Já na década de 70 do século passado, George 
Brown Goode, que foi um dos grandes directores do Museu de História 
Natural da Smithsonian Institution, dizia ironicamente que uma boa 
exposição didática é aquela que dispõe de uma colecção completa de 
legendas, caucionada aqui e ali por amostragens de espécimes naturais....
 Objecto no contexto. - A consideração banal e corrente de 
que o objecto descontextualizado é objecto desfigurado, tem colocado, 
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legitimamente, a questão do contexto e a necessidade de introduzi-lo 
na exposição. Estranhamente, porém, não se tem visto qualquer esforço 
na conceituação do objecto. Por isso, tem-se tomado como solução 
imediata, pronta e acabada, e mera reprodução do contexto enquanto 
aparência, isto é, recorte empírico que, como tal, precisaria ser explicado, 
pois não é auto-significante. Esta confusão do dado empírico, do 
registro documental, com a informação elaborada, a síntese cognitiva, 
é responsável por um dos piores vícios alimentados por bons propósitos 
sem investimento intelectual. Pelo seu caráter insidioso e onipresente, 
conviria apontar mais claramente as suas insuficiências e distorções.
 A primeira delas é que os objectos têm histórias, trajetórias 
e não há por que congelá-los arbitrariamente num de seus vários 
contextos. Em segundo lugar, a postura dominante ignora que o 
processo de transformação do objeto em documento que é, afinal, o 
eixo da musealização, introduz referências de outros espaços, tempos e 
significados numa contemporaneidade que é a do museu, da exposição 
e de seu usuário.... Esta complexa rede não é gratuita. Deve servir, 
fundamentalmente, para prevenir o museólogo contra as ilusões e 
burlas da contextualização e cenarização que ele pode indulgentemente 
construir.
 Finalmente, e mais importante que tudo, a reprodução de 
contextos que são pura aparência, inverte o papel da exposição na 
produção de conhecimento: ao invés de partir destas relações aparentes 
para romper a unidade superficial daquilo que é apenas impiricamente 
verificável, mais profunda e substancial (embora não sensorialmente 
perceptíveis mas visualizáveis na exposição), ao invés deste esforço crítico 
e criativo, a exposição já de início reforça aquilo que a ação imediata 
dos sentidos pode fornecer, mascarando as articulações invisíveis porém 
determinantes”.(2)  
 Também sobre os problemas da “mise en exposition”,  Jacques 
Hainard, assumindo que o “objecto não é a verdade de absolutamente 
nada”, tem vindo a propôr uma reflexão que procura esclarecer  o lugar 
do objecto no museu. “O conservador escolhe, pressiona o objecto 
que deseja pôr em evidência, recorrendo para isso  à “vitrinificação”: 

Mário Canova. Moutinho



Cadernos de Sociomuseologia Volume I302

a vitrina não será ela própria um objecto santificador?  Depois, coloca 
a vitrina em cima de um plinto, embeleza-a, decora-a, adapta-lhe uma 
iluminação adequada, coloca no interior outro plinto acompanhado por 
uma etiqueta virgem, que simbolizará através do olhar que incide sobre o 
objecto, quando este  se mediatiza num lugar de exposição privilegiada: 
o Museu-Templo. (3) 
 Museu esse, (no sentido físico), que em última análise é sempre 
o suporte do objecto, situação particularmente evidente quando Daniel 
Buren expõe como exposição, as próprias paredes do museu com o 
recorte dos quadros ausentes.(4) Isto sem nos fazer esquecer que a 
própria linguagem da exposição é pelo facto de ser mista e artificial, 
caracterizada pela sua modularidade, traductibilidade e reductibilidade 
o que vem por seu lado complicar ainda mais o entendimento do papel e 
da função do objeto museológico.(5) 
 Por isso nos parece legítimo buscar outras pistas de investigação 
para esta problemática, não só para encontrar uma escrita e um 
vocabulário museográficos talvez mais consistentes, mas também para 
melhor entendermos os próprios limites da museografia e assim fazermos 
dela um manuseamento mais reflectido ou mesmo reflectido.
 A museografia de que vamos falar parte do princípio de que é 
possível existir uma museografia em que o objecto não seja herdado mas 
sim criado escapando assim ao seu destino museológico.
 Esta hipótese mais não é que o reconhecimento, tantas vezes 
sugerido de uma museografia que funciona como meio de comunicação 
não se restringindo ao simples serviço do Museu. Ao serviço do Museu, 
a  museografia adapta-se e evolui de acordo com a introdução de novos 
meios, ou simples aperfeiçoamentos técnicos dos meios já usados: 
melhor iluminação, letragem, sinaléctica, interactividade entre outros. 
Mas a museografia como meio de comunicação visual pode utilizar e 
aprofundar a potencialidade comunicativa da FORMA, não herdada do 
objecto, mas sim criada para cada situação, sobretudo se tivermos em 
consideração como escreveu Pierre Francastel: “A percepção da obra de 
arte não se baseia num processo de reconhecimento, mas de compreensão. 
A obra de arte, é o possível e o provável; ela nunca é a certeza”(6)
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 Parece-nos pois que fará sentido trazer ao mundo da museologia 
e em particular da museografia as experiências acumulada por gerações 
de escultores que têm imaginado, estudado, acarinhado e pensado o 
mundo das formas construidas.
 Se procurarmos compreender o processo de evolução do trabalho 
dos escultores, ( ou daqueles que reconhecem a escultura como seu modo 
de comunicar) pelo menos durante este século, poderemos certamente 
aprofundar o conhecimento da criação e interpretação da FORMA  
 Neste sentido e apenas com este fim, vamos referir alguns 
trabalhos (mais do que autores) que  podem balizar modos de apreender 
a FORMA, naquilo que provavelmente nos pode ajudar a repensar a 
Museografia.  Este trabalho de identificação de um vocabulário é 
largamente reconhecido como um elemento necessário da aproximação 
do criador da   obra de arte, e pode em certa medida, esclarecer o 
museólogo sobre uma, em parte, nova forma de comunicar, melhor 
adaptada a uma renovada função social do Museu. “O artista, como o 
escritor, tem necessidade dum vocabulário, antes de se arriscar a  copiar 
a realidade. E este vocabulário, ele só pode encontrá-lo junto de outros 
artistas”. (7)
 Ao citarmos de seguida alguns autores, é evidente que não 
pretendemos impor-lhes artificialmente escolas ou correntes pois 
na verdade todos eles testemunham de experimentações nos mais 
diversos sentidos. Por outro lado, seria sempre possível seleccionar uma  
infinidade de outras obras e autores,  provavelmente até com mais sentido, 
para ilustrar este processo de conhecimento e construção da forma. Os 
exemplos que damos a seguir devem ser entendidos com este evidente 
cuidado.
 A escultura como representação do corpo humano nos seus 
diferentes domínios - religioso, comemorativo, simbólico, decorativo 
- mesmo quando exprime ideias de beleza e de rigor, traduzidas numa 
perfeita relação, dos materiais com sentido da obra, propõe sempre uma 
leitura imediata. Esta utilização da forma patente em Auguste Rodin ou 
Jean - Batiste Carpeaux e por certo no neo - classicismo italiano, são no 
essencial formas onde a descrição é dominante . 
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 O mesmo já não se pode dizer dos autores que manifestam 
entendimento diverso do corpo humano e animal, através da utilização de 
texturas, e pelo realce ou síntese de formas, como testemunham trabalhos 
de Henri Moore, Giacometti  e Germaine Richier. Nestes casos a leitura 
torna-se mais complexa. Os seus trabalhos contam de certa forma algo 
mais do que aquilo que é visível, propõem uma história, mas cujos limites 
não ultrapassam os limites das próprias formas. A “Cidade destruida” 
de Ossip Zadkine exemplifica esta postura. São formas que sugerem 
ideias através da imposição de certos elementos, como seja a dimensão 
e posição das mãos, o próprio equilíbrio do conjunto, ou a resistência a 
qualquer coisa que sugere a posição dos braços. “A cabeça e o tronco são 
atiradas para traz, o rosto é desfigurado pela dor, um grito lancinante sai 
da sua boca, os braços são gigantescos, as mãos suplicam, toda a escultura 
é convulsiva e sofrida e no entanto ela está irresistivelmente viva.... É 
uma imagem tão terrível na sua expressão directa como a Guernica de 
Picasso, mas está concebida  com uma força que anuncia a ressurreição 
que Roterdão veio a conhecer.... Através desta obra, um aspecto da arte 
moderna atinge o seu ponto culminante - aquele que explora as imagens 
brutais do subconsciente e que confronta de forma deliberada a náusea 
existencial da nossa época.(8) Estas formas são no entanto elementos de 
um vocabulário relativamente simples.  
 De par com a utilização do poder sugestivo das formas há 
igualmente a descoberta de novos materiais e da possibilidade de criar 
formas “auto  suficientes” que servem um abstracionismo (exemplificado 
nas obras de Barbara Hepworth e de Hans Arp), que de certa forma se 
coloca no lado oposto dos vocabulários simples e evidentes.
 Com significado semelhante há que ter em conta uma nova 
“qualidade” da forma que é o movimento, presente nas obras de 
Naum Gabo, Moholy-Nagy ou de Aleksander Rodchenko desde os 
anos 20, em trabalhos que se ligam ao construtivismo russo e que 
tão grande importância teve nos rumos das artes plásticas. É a arte 
cinética representada nos mobiles de Calder e nas propostas de Nicolas 
Schöffer ou de Jean Tinguely onde as ideias de movimento e máquina se 
enterlaçam. Também se descobre a possibilidade de construir estruturas 
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e de desenhar em três dimensões a partir de formas criadas para esse fim 
ou de formas herdadas por recuperação ou por desvio de funções (David 
Smith e certamente Louise Nevelson).
 Em nosso entender, a primeira metade do século caracteriza-se 
pelo esforço de descobrir uma nova linguagem. É  a tomada de consciência 
de que como a fala e a escrita, o vocabulário das formas  é complexo, 
aparentemente inesgotável e capaz de embasar pontos de referência 
vindos do mundo das ideias sejam elas transparentes, metafóricas ou 
apenas esboçados.
 Durante todo este período de aprendizagem do manuseamento 
e da utilização da forma, esta também foi objecto de um repensar, no 
âmbito de uma sociologia mais ou menos comprometida. Esta postura 
está bem presente na obra de Marcel Duchamp e de Meret Oppenheim, 
e de um modo geral no surrealismo através da desfuncionarização dos 
objectos do mundo corrente e da revelação das suas faces escondidas. 
 A propósito de  La Mariée mise à nu par ses célibataires même  
(1912-1923) Marcel Duchamp pretendeu que “simplesmente, eu pensei 
na ideia de uma projecção, de uma quarta dimensão invisível na medida 
em que não pode ser vista com os olhos... considerava que a quarta 
dimensão podia projectar um objecto em três dimensões, ou melhor, 
que todo o objecto de três dimensões que não vemos directamente, é um 
projecção de uma coisa em quatro dimensões que nós não conhecemos. 
Era um pouco um sofisma, mas enfim era uma coisa possível. Foi nisso 
mesmo que eu baseei a Mariée (9). 
 Robert Rauchenberg, Jasper Johns e naturalmente Claes 
Oldenburg, apresentam praticamente todos os elementos deste novo 
vocabulário no qual a forma adquire um significado, pela mudança de 
contexto, de materiais e de escala. 
 No fim dos anos 60 e princípios de 70, tomou forma um outro 
movimento que pretendia retirar a obra artística dos circuitos comerciais 
e da competição, fazendo apelo à participação do público (hapenning, 
performance) valorizando por isso a exibição por oposição à exposição. 
Os materiais as recuperações   as formas produzidas e os objectos 
utilizados traduziam um compromisso de ordem politíco, declaradamente 
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assumido na Europa e em particular na Itália. (Michelangelo Pistoletto, 
Jannis Kounellis). Por seu lado Joseph Beuys propôs-se trabalhar em 
recortes de interiores através do ordenamento de espaços por meio de 
objectos extremamente despojados, e de certos materiais como o feltro e 
o sebo.
 Outros autores como César ou Arman podem igualmente ser 
incluídos neste esforço de experimentação sem que no entanto seja 
fácil relaciona-los com movimentos mais definidos. Nesta época a 
representação do corpo humano é  introduzida nas apresentações como 
suporte elaborado de um discurso igualmente comprometido como 
por exemplo em George Segal, Alen Jones e Ed Kienhols. Aqui o corpo 
humano apesar do realismo ou mesmo do hiper realismo com que é 
representado só assume verdadeiramente significado pela intenção, ou 
pela composição em que é exibido. O olhar dos personagens mesmo 
quando não representado fisicamente dá o verdadeiro sentido à obra 
destes autores. 
 “A medida que envelheço, fico menos interessado na maneira 
como as coisas aparecem, e mais no espírito que elas escondem; assim as 
coisas são feitas mais para olhar para dentro delas do que para olhar para 
elas” (10)
  A maneira como este escultor apresenta a relação do observador 
com o objecto vai pois no sentido de por em evidência não o objecto em 
si mas sim a ideia transmitida ou que se pretende entender.  O sentido 
do efémero bem presente nas obras de Christo Javacheff, de Robert 
Smithson e de Sergui Aguilar, ao mexer em recortes da natureza, reafirma 
o papel do objecto como suporte e nada mais, para lá da “intenção”. É que 
possivelmente “A finalidade da arte é a de figurar o sentido escondido das 
coisas e não a sua aparência: pois é nesta verdade profunda que reside o 
seu verdadeiro valor, o qual não aparece nos contornos exteriores” como 
pretendia Aristoteles.(11)
  Frank Popper ajuda a esclarecer o que há de comum em todas 
estas formas  e que transformaram o objecto artístico como obra acabada 
em um acontecimento ou numa obra em aberto. “ Sem pretender diminuir 
a parte da criação individual  ... preferimos dar uma maior relevância 
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à qualidade da criação . Este acto criador ou estes actos criadores mais 
exactamente só poderão realizar-se no seio de um clima favorável à 
criatividade pública. Numerosos artistas trabalham hoje neste sentido. 
Não se dedicam já à elaboração tradicional de um plano, à realização 
de uma intenção puramente pessoal. Já não criam uma obra mas antes 
participam na instauração de um clima que permita estabeleceram num 
plano estético, relações entre diferentes pessoas e diferentes fenómenos 
psicológicos e físicos. Neste sentido não podemos admitir totalmente que 
o conceito de obra persiste,  porque sobrevive o autor.
 Ao mesmo tempo que se estabeleceram relações entre o objecto, 
o público e o artista, atenuou-se a importância da pessoa do artista. Este 
assume um novo papel correspondente ao progressivo desaparecimento 
da hierarquia entre artes e seus limites. Deve-se evidenciar este novo 
estatuto do artista,  dentro das relações que se inscrevem no esquema da 
estética actual, não só a nível da responsabilidade artística, como também 
da sua responsabilidade social.” (12)
 Aliás a presença física do próprio artista, assume neste sentido 
um papel determinante como autor, apresentador e/ou questionador, 
(13) ou de animador integrado na própria estrutura do Museu, como foi 
posto em evidência por Pierre Gaudibert. (14)
 Nos anos sessenta, podemos dizer que no fundo se generalizam 
os novos materiais (plástico, fibra de vidro, ligas metálicas etc.), já que as 
propostas mais não fazem que utilizar de forma mais consistente e mais 
elaborada a experimentação anterior. Tanto na Europa como nos USA, 
todo o saber acumulado - manipulação, criação, alteração - é posto ao 
serviço de uma linguagem de mais fácil apreensão.
 Mais fácil no sentido em que os elementos expressivos se 
multiplicam em cada obra, colocando o problema da intencionalidade e/
ou fazendo apelo à inesgotável memória de cada um. 
 É a memória do ser por diferença com a “memória das coisas”. 
 A leitura que se faz não é da obra de arte em si, mas da obra em 
relação com a pessoa que com ela se confronta. “ O essencial não é já o 
objecto em si mesmo, mas a confrontação dramática do espectador com 
a situação perceptiva.” (15)
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  É a metamorfose, não dos Deuses em esculturas, quando o 
Sagrado as abandona, como pretendia Malraux,  mas a metamorfose das 
esculturas em imagens reais, de sentidos escondidos.
 Neste sentido podemos aceitar o entendimento de Arnold 
Hauser que expressa assim os fundamentos da intenção na obra artística. 
“A legitimidade da intenção na arte não se baseia apenas na constante 
intromissão da produção artística na praxis; apoia-se também na 
circunstância de a arte nunca querer só representar, mas sempre também 
simultaneamente persuadir. Nunca é apenas expressão, mas sempre 
também solicitação; a retórica é um dos seus elementos mais importantes. 
A mais simples e objectiva enunciação da arte é igualmente evocação, 
provocação, submissão a, muitas vezes, até violação.” ... A arte pretende 
sempre modificar a vida; sem sentir que o mundo é um “rascunho 
esboçado”, como dizia Van Gogh, pouca arte haveria. Ela não é, de modo 
algum, o produto de um comportamento meramente contemplativo, 
que aceita simplesmente as coisas ou que se lhes dá de modo passivo. É, 
muito mais, um meio de possuir o mundo pela força ou pela astúcia, de 
dominar as pessoas através do amor ou do ódio, de se apoderar directa 
ou indirectamente do sacrifício. Tal como os homens do Paleolítico 
desenhavam animais para os caçar, matar e capturar, os desenhos das 
crianças não são uma representação “sem interesse” da realidade; também 
eles mostram uma espécie de objectivo mágico, exprimem amor ou 
ódio e servem como meio para dominar as pessoas representadas. Quer 
utilizemos a arte como meio de subsistência, arma de luta, como veículo 
de libertação de impulsos agressivos ou como sedativo para acalmar as 
ânsias de destruição ou de mentira, quer queiramos corrigir, através dela, 
a imperfeição das coisas, ou manifestarmo-nos contra a sua forma pouco 
definida ou contra a sua falta de sentido e finalidade, ela é e continuará a 
ser realista e activa,...”(16) 
 A forma resultante de um processo assim entendido mais não 
é que o suporte de um possível sentido e/ou  raciocinado diálogo em 
aberto; e é precisamente este facto que nos parece poder vir a enriquecer 
a linguagem da museografia.
  Nestes termos o desafio que se coloca é o de introduzir no museu 
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o utensílio da forma (não herdada, mas construida como obra de arte 
entendida nos sentidos referidos) como suporte para a comunicação das 
ideias.
 Ora a transformação de ideias em formas inteligíveis, exige por 
um lado ter ideias para comunicar ( ideia nova para a maioria dos museus)  
e exige ter também o conhecimento, as competências e a sensibilidade 
para poder construir essas  formas.
 A exposição de objectos em vitrinas, plintos, pendurados nas 
paredes ou suspensos de tectos, mesmo que enquadrada  num cenário 
que explicite a sua leitura, o tal contexto de que falava Ulpiano Menezes 
revela-se como uma forma primitiva de escrita apenas adaptada ao 
caracter icónico da maioria dos museus. 
 Certo é que esta exposição primitiva quando produzida em 
determinadas condições pode assumir os contornos e o sentido de 
um processo que em ultima análise ultrapassa o seu interesse formal, 
documental ou mesmo sugestivo. Trata-se da exposição pretexto, 
equacionada por H. de Varine, onde o processo de ensino / aprendizagem 
se revela ser o principal instrumento de transformação e não a exposição 
em si mesmo. Este tipo de abordagem que assume um papel fundamental 
na problemática da museologia comunitária não representa por si só 
uma nova museografia pois pode ficar-se por uma escrita igualmente 
primitiva. Reconheça-se no entanto que também aqui o objecto, no 
sentido lato da palavra, perde o lugar central da exposição e é relegado 
para uma função meramente de suporte. 
 Como se dizia no catalogo da Documenta V “Cada vez mais, o 
tema de uma exposição tende a não ser mais a exposição de obras de arte, 
mas a exposição da exposição como obra de arte.... As obras apresentadas 
são manchas de cor - cuidadosamente escolhidas - do quadro que 
compõe cada secção (sala) no seu conjunto. Há mesmo uma ordem nas 
cores, sendo estas escolhidas e compostas em função do sentido/desenho 
(dess(e)in) da secção (selecção) na qual se espraiam e se apresentam... 
A exposição é assim o “receptáculo valorizador”, onde a arte não só se 
assume como se destrói, pois se ainda ontem a obra se revelava graças ao 
museu, ela hoje só serve de “gadget” decorativo para a sobrevivência do 
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museu enquanto que quadro, quadro esse onde o autor não seria outro 
que o próprio organizador da exposição”. (17) 
 A   renovação da escrita museográfica implica pois (para lá da 
função que se pode atribuir à exposição e da forma como é concebida) a 
adopção de uma linguagem mais eficiente e aberta, ocupando um lugar 
semelhante ao da obra de arte.
 Ao chegarmos a este ponto podemos conceber um museu que 
dotado de processos, participativos ou não, e de saberes específicos, 
exponha ideias para consumo privado ou público através de formas 
significativas que apelam ao saber à emoção e aos sentidos e à memória 
de quem com elas é confrontado. Um museu onde o discurso se liberta 
das amarras das colecções e que por isso mesmo não pode ser entendido 
como mais um Museu de Arte.
  É neste contexto que temos suscitado a criação e a modelação de 
maquetas de exposições, no atelier de Formas e Meios de Comunicação 
integrado no Curso de Pós graduação em Museologia Social, leccionado 
na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa.
 Dos trabalhos efectuados foi possível elaborar uma grelha de 
análise que aplicada a cada trabalho permite classifica-lo por referência 
aos outros.
 Assim dois tipos de leitura foram postos em evidência. Uma 
leitura corrida composta pelo entendimento de uma sucessão de 
elementos, e uma leitura instantânea onde todo o trabalho e percebido 
num só momento.  
 O sentido que é pretendido dar às  propostas pode ser obtido por 
diversos meios no que se refere à forma e aos materiais usados.
 Quanto à forma, naquilo em que o sistema de referência comum 
determina dimensões de possível estimação, a alteração da escala, 
a repetição ou isolamento das formas, permite reforçar ou esbater 
referências e introduzir novas percepções.
 Quanto ao materiais  a alteração daquilo que socialmente se 
considera adequado confirma-se como um factor de desfuncionarização 
já referida, abrindo portas a múltiplas interpretações.
 A alteração da forma por exclusão ou distorção de partes cria 
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igualmente um vazio significativo passível de ser preenchido no acto da 
confrontação. 
 A introdução da cor alterada ou transformada pode produzir os 
mesmos efeitos provocados pela alteração da forma.
 Em todos os casos o movimento, a estrutura, a textura e o apelo 
ao simbólico, têm-se manifestado como meios simples de elaborar 
propostas  de formas que veiculam intenções perceptíveis com a condição 
de se não deixar substituir a nossa memória por uma  visão imediata e 
redutora.
 Os trabalhos produzidos não resultam de qualquer descoberta, 
mas simplesmente são uma tentativa de avaliar o interesse de aplicar 
ao discurso museológico o saber acumulado de manipulação, criação e 
alteração da (das) formas que referimos anteriormente. 
 Não se trata de produzir obra tão hermética que confirme o 
que Picasso dizia “Como querem que um espectador viva um quadro 
como eu o vivi?... Como pode alguém penetrar nos meus sonhos, nos 
meus instintos, nos meus desejos, nos meus pensamentos, que levaram 
muito tempo a serem elaborados e a serem revelados, sobretudo para aí 
captarem aquilo que fiz, talvez até contra a minha vontade?”, (18)  nem 
tão pouco expor como se expõe numa prateleira de supermercado. 
 Entre estas duas situações extremas há que encontrar o “itinerário 
subtil da comunicação visual”.
 Os possíveis caminhos, que nos são revelados pela 
experimentação que efectuamos, são princípios ordenadores de uma 
museografia das ideias, que estão aliás já largamente balizados. Henrich 
Wölfflin um dos fundadores da leitura formalista da arte, que julgamos  
mais directamente poderá ajudar a definir o tal vocabulário mínimo de 
expressão pela forma, identificou cinco oposições partindo da análise das 
obras de Dürer, século XVI e Rembrandt século XVII.
- linear/pictórico, frontalidade/profundidade, forma fechada/forma 
aberta, multiplicidade/unidade, claridade/obscuridade.(19)  
  As noções ou ideias de equilíbrio, sobreposição, transparência, 
claridade e sombra, simultaneidade, sequência, tensão, deformação, 
centralidade, figura e fundo, não são alheias a algumas práticas 
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museográficas. No entanto devemos ressalvar  que a sua utilização 
corrente por alguns museus ( Museu da Civilização de Quebéc ou de La 
Villette em Paris a título de exemplo) é posta apenas ao serviço do objeto 
museológico que se pretende exibir e não como elementos conformadores 
de uma nova linguagem das formas criadas.
 É aliás um paradoxo que os museus que abrigam as mais 
variadas colecções de arte que demonstram o mundo sem fim das formas 
imaginadas, não utilizem,  (nem com isso estejam preocupados), o fruto 
do labor que levou à existência dessas mesmas formas. A leitura linear e 
icónica do museu Guggenheim é a imagem fiel deste paradoxo. Raramente 
um museu ignorou tanto a natureza das suas próprias colecções onde 
se revelaram em primeiro lugar novas formas de entender a função da 
arte na organização do espaço e por certo na  sociedade.  É  evidente 
a  indiferença de Frank Lloyd Wright pelo sentido de inovação, que as 
obras de arte e em particular a escultura introduziram na definição e 
percepção do espaço, pois propõe apenas uma leitura linear, idêntica 
do princípio ao fim ou de alto a baixo. (20) Nada mais patético que a  
Schneefall de Joseph Beuys, deitada no chão desse longo corredor.  O 
Museu Guggenheim “pode ser considerado de qualquer modo como o 
emblema da difícil relação muitas vezes existente entre a arquitectura e 
a arte actual, e que se continua ainda com os novos museus ou locais de 
exposição permanentes ou temporários.
 O problema de fundo, é que se atribui aos museus um grande 
valor monumental simbólico, uma importância ideológica, como se se 
tratasse de uma nova catedral. É a razão pela qual a representatividade da 
construção reveste uma importância primordial, o papel do arquitecto 
é ampliado, em detrimento muitas vezes da própria função do edifício. 
Uma função na verdade muito delicada, já que uma das suas finalidades, 
na atribuição dos seus espaços internos, é de revelar as características 
específicas das obras de arte, as quais têm já a sua própria estrutura 
espacial. (21) 
 Coloca-se aqui o entendimento, entre o   museu e o lugar onde a 
exposição se assume como meio de confrontação com o público ou com 
os seus autores. 
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 Esta relação é exemplificada nalgumas obras de Daniel Buren 
de  forma particularmente interessante. Partindo do edifício neo 
clássico do Museu Rath de Genebra construído no fim do século, este 
autor criou primeiro no seu exterior um conjunto de fachadas cortadas 
paralelamente aos elementos oblíquos da entrada do Museu e pintados 
com as suas características listagens, através dos quais se esconde e se 
mostra e edifício. No interior desses elementos (dessa concha) aparece 
agora o Museu que por sua vez é também um recipiente para as suas 
exposições.
 No interior, os mesmos alçados listados em 4 cores, dão forma a vários 
módulos que reestruturam o espaço do Museu, assegurando assim um 
mesmo discurso distribuído por todo o conjunto.
 Num outro projecto e numa primeira etapa, Buren colocou numa 
regata, 9 barcos com as velas listadas de cores diferentes . Na segunda 
etapa, as velas foram exibidas no museu por ordem de chegada. Uma vez 
transformadas em objetos de exposição as velas passaram a ser igualmente 
objeto de arte, fixados nas paredes. “Ao desmontar a dicotomia, entre a 
forma como uma coisa é lida, dentro e fora do museu, este trabalho revela 
e ultrapassa o fosso separando arte e um contexto não específico da arte.
(22) 
 É a inversão da tradicional relação entre o objeto artístico e o 
seu lugar de exibição. No fundo é o Museu que é exibido como objeto 
artístico.
 De certa forma poderíamos admitir, que o museu ideal seria 
aquele que fosse criado especificamente para cada exposição.
 Museus descartáveis onde a forma e a função servissem apenas a 
confrontação dramática que referimos.
 É a proposta de Isamu Nogochi que  criou entre outras obras, 
para o edifício da UNESCO em Paris, um espaço onde a própria estrutura 
e as esculturas aí colocadas, formam um todo coerente, significante e não 
herdado. Aqui não se trata de colocar esculturas ao ar livre, num ambiente 
de espaço natural ou ajardinado, mas de construir e organizar um espaço 
cuja forma, seja  expressiva e seja parceira dos elementos escultóricos 
nele introduzidos.
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 Ao procurarmos aprofundar uma possível teoria da museografia 
ou num âmbito mais largo, pensarmos com Pierre Francastel numa 
epistemologia de criação imaginária, naturalmente que teremos que 
integrar a ideia de que a aparência de qualquer elemento depende do 
seu lugar e da sua função num padrão total. “Longe de ser um registro 
mecânico de elementos sensórios, a visão prova ser uma apreensão 
verdadeiramente criadora da realidade - imaginativa, inventiva, 
perspicaz e bela....Toda a percepção é também pensamento, todo o 
raciocínio é também intuição, toda a observação é também invenção. 
A forma de um objeto que vemos, contudo, não depende apenas de 
sua projecção retiniana numa dado momento. Estritamente falando, 
a imagem é determinada pela totalidade das experiências visuais que 
tivemos com aquele objeto ou com aquele tipo de objeto durante toda 
a nossa vida” (23),  pelo que temos de integrar, o papel da memória na 
criação das matrizes do imaginário, que em última análise condicionam 
a criatividade.
 Uma espécie de Museu / Obra de Arte, que fosse ao mesmo 
tempo Miolo e Côdea, Intenção e Forma.
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The Construction of the museological object
             
 “Exhibiting is or should be to work against ignorance, especially 
against the most refractory of all ignorance: the pre-conceived idea of 
stereo typed culture. To exhibit is to take a calculated risk of disorientation 
- in the etymological sense : ( to lose your bearings), disturbs the 
harmony, the evident , and the consensus, that constitutes the common 
place ( the banal). Needless to say however it is obvious that an exhibition 
that deliberately tries to scandalise will create an inverted perversion 
which results  in an obscurantist pseudo-luxury - culture ... between 
demagogy and provocation, one has to find visual communication’s 
subtle itinerary. Even though an intermediary route is not so stimulating 
: as Gaston Bachelard said “All the roads lead to Rome, except the roads 
of compromise.” (1)
 It is becoming ever more evident that museums have undergone 
changes that are noticeable in numerous areas. As well as the traditional 
functions of collecting, conserving and exhibiting objects. museums 
have tried to become a means of communication, open and aware of the 
worries of modern society. In order to do this , it has started to utilise 
modern technology now available  and lead by the hand of “marketing” 
and modern business management.
 Others take on the role of socio-cultural centres, striving to take 
part or be a vehicle of the development of their particular area.
 Attention should be drawn to the new place and function of 
those who take part in it ( professionals - public - creatives ) as well as the 
notion of patrimony, of  the museum object and the collection. The power 
of decision is re-equated in terms of possible self-management or at least 
a greater accessibility of each one involved in museum management.
 In both cases, the exhibition continues to be the centre of a 
museum’s activity, whether this is a product or a process  exhibition.
 This means selecting must take place (  in an autocratic or participatory 
way) of a collection of objects in the widest sense of the word, which would 
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be exhibited for their consensual value, for the value attributed to 
them or for the siginificance that they may take on.
 Once placed in museum lay-outs, or in context, explained by 
way of sub-titles, personal or collective speeches, videos and slides, 
the object in itself collected for this purpose is without doubt the soul 
of the exhibition and the catalogue.
 These very objects, which the exhibition means to transform, 
manipulate and alter.
 Objects which are thus the real raison d’être of 
MUSEOGRAPHY and at the same time the voluntary fruit of the 
same museography on the one hand and on the other conforming 
to multiple chosen or alien circumstances, just like the voices, the 
movement and the foot steps of the visitors.
 Without getting into an argument over the possible 
scientific character of museography, it is certain that for a long time, 
museography corresponded to a collection of rules which assured 
the “correct” exhibition of the objects. It was in this period that the 
contemporary museography took its form, perfecting itself and 
producing novelties in every possible aspect.
 At the service of the object or the idea, we should recognise 
that museography  and exhibiting techniques in general constitute 
more and more of an autonomous means of communication with 
relation to the museum.
 Present at every moment, museography in its progressive 
complexity of means and methods is in itself and information support 
vehicle for all day to day aspects both inside and outside the museum.
 Thus the  museography object, exuberant or submissive, 
respected or manipulated is essentially an “inherited” object.
 In this sense, it is impossible to keep thinking of the 
museological object as if in fact it were not inherited, with all the 
impositions this would entail. Under the status of a museum object, 
Ulpiano Bezerra de Meneses synthesized four ways to understand a 
museological object.
 “Fetish object”. - The most common characteristic of an object 
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in a collection is in fact, the role it plays in the exhibition which is its 
fetishisms. Thus, the fetiches or replacement consists in moving the 
level of human relations and presenting them as if they were derived 
from objects, autonomously. So, the material objects only possess 
properties of a physical-chemical nature: weight, density, texture, 
flavour opacity, geometric form, durability, etc. etc. All other further 
attributes are applied to things. In other words : senses and values ( 
cognitive, affective, aesthetic and pragmatic ) they are not senses and 
values of things but rather senses and values which society produces, 
stores, circulates and consumes, recycles, throws away, mobilising this 
or that physical attribute inherent in things ( and naturally, according 
to the historical patterns, subject to change) ...
 The metonomic object. - The metonymy ( a rhetoric figure 
which in part is worth all ) is present, with reiterated frequency - and 
risks of deformation - in anthroplogistic exhibitions and on a lower 
scale historical ones also. The metonomic object loses its documentary 
value, changing to a more predominant emblematic value. Imagine 
that it is possible to, by way of the museological exhibits, express the 
“meaning” of a determined group or culture and museums cannot 
fall into such ingenuity : it really is not possible to “exhibit cultures” 
... , the use of the typical, the stereotype for simplifies ends - forever 
reduced and with the risks so well known and so often denounced, 
principally when certain suspect and problematical  objectives are 
in play, such as how to create or strengthen a cultural identity : the 
simplifications always cover up the complexity, the conflict and the 
changes and work as differential or exclusion mechanisms.
 The metaphoric object. - The metaphoric use of the object, in 
a mere sense of substituting a relation, although less unpleasant than 
the previous, it still reduces the exhibition to one  of objects which 
just illustrate problems formulated independently of themselves. 
Thus, in this way the museum loses a specific advantage and its most 
powerful resource, the work with the object. This posture shows an 
incapacity to come face to face with the object, to explore it in its own 
terms, instead of preferring verbal support not just to formulate the 
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concepts, but also to express them : this line of action lessens the real use 
of the museum.
This tendency, which shows a certain despair, indolence or disorientation, 
is not new. In the decade of the seventies of the last century, George Brown 
Goode, who was one of the great directors of the Smithsonian Natural 
History Institution, said ironically that a good didactic exhibition was the 
one that had a complete set of name tags with the odd sample of natural 
specimens here and there ...
 The object in context. - The banal and current consideration 
that the decontexualised object is a disfigured  object , which has 
legitimately posed the question of context and the necessity to present it 
at the exhibition. Strangely , however, no such force has been seen in the 
concept of the object. Thus, the immediate solution, prompt and ready, 
is the mere reproduction of the context while the appearance, that is the 
empiric boundary which, as such, needs to be explained, as it is not auto-
significant. This given empiric confusion, from documentation, with the 
necessary information gleaned, the cognitive synthesis, is responsible for 
the worst vices fed by good intentions without intellectual investment. By 
way of its ever-present and insidious character, it would be wise to point 
out clearly its insufficiencies and distortions.
 The first of these  is that the objects have a history, and a passage 
in the same and they cannot be frozen arbitrarily in one of their several 
contexts. In second place, the dominant state ignores that the  object’s 
transformation process into some document  is in the final analysis the 
axis of museolisation, it introduces references to other spaces, times 
and meanings within a contemporaneousness which, the museum’s, 
the exhibition’s and its usufructuaries. ... This complex network is 
not free. It should serve, fundamentally, as to warn the museologist 
against  contextual and background  illusions and fraud which  it could 
forebearingly construe.
 Lastly and most important of all, the reproduction of contexts 
that are pure appearance, inverting the role of the exhibition in creation 
of knowledge :on the
contrary of these apparent relationships and cut the superficial unity 
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of it which is only empirically verifiable, although deep and substantial 
(even though not sensorially perceptive but visible in the exhibition), 
the opposite of this critical and creative force, the exhibition from the 
beginning is strengthened by the prompt action that the senses can 
deliver, masking the invisible articulations  however decisive.”(2)
 Also about the problems of “setting up and exhibition”, 
Jacques Hainard, assumed that “the object is not the truth of absolutely 
nothing”,and suggests that we think  clearly about the place of an object 
in the museum. The curator chooses, making the choice of the position 
of the  object in this way  he is “glass-casing” the glass case itself almost 
becomes a holy object. Having placed the glass case on a plinth, decorated 
it, adapted the necessary illumination, having placed another plinth 
inside accompanied by a label, which by the way the object is looked 
at symbolises a privileged and special  exhibition place : the Museum 
-Temple.(3)
 Such a museum, ( in the physical sense ), which in ultimate 
analysis is always a support to the object, a particularly evident situation 
when Daniel Buren exhibits as an exhibition the very walls of the museum 
with the missing spaces for the pictures.(4) Without letting us forget that 
the actual language of an exhibition is also artificial due to the fact that it 
is mixed, characterised by its variability, translatability and reductability, 
which on its own only goes to complicate the role of understanding  and 
the museological function of the object even more.(5)
 Thus it seems legitimate to find other investigation tracks to 
solve this problem, not only to find a more consistent  museographic 
writings and vocabulary, but also to understand better the actual limits 
of museography and thus in this way handled more cautiously or even 
cautiously.
 The museography that we are going to talk about takes as its 
theme that it is possible that an object exists in museography that it 
has not been inherited but rather created and thus it has escaped its 
museological destiny.
 This hypothesis nothing more than the recognition, which has 
arisen so many times in museography in that the object serves as a means 
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of communication not restricted to the simple service of the museum. 
At the museum’s service, museography adapts itself and develops 
depending on the introduction of new elements, or just simple technical 
improvements of elements already used : better lighting, letter-set, signs 
and interactivity among others. But museography as a means of visual 
communication can use and deepen the communicative potential of the 
FORM, not inherent in the object, but created by every situation, above 
all when we take into consideration what Pierre Francastel wrote :”The 
understanding of a work of art is not based on the process of recognition, 
but on understanding. The work of art, is the possible and the probable; 
it is never a certainty.”(6)
 So it seems to us that bringing the accumulated experience of 
generations of sculptors, who have imagined, studied, treasured and 
thought upon the world of constructed forms, to the world of museology 
and museography in particular  would make sense.
 If we were to try and understand the evolutionary work process 
of sculptors, ( or those who consider sculpture as their means of 
communication) at least throughout this century, we could deepen the 
creative knowledge and the interpretation of the FORM.
 In this sense and only with this end, we are going to quote 
some works (mostly those of authors)  who can appraise the ways of 
learning about the FORM, in a way that would probably help to rethink 
Museography
 This identification work made up of a widely known vocabulary 
as a necessary element of approach to the creator of a work of art, and 
could in its own way, clarify the museologist about a part, a new way 
of communicating, an improved and adapted social function of the 
museum. “The artist, like the writer, has a need of a vocabulary, prior 
to taking the risk of copying reality. It is this vocabulary that he can only 
discover together with other artists.”(7)
 To follow we quote some authors, although it is obvious that we 
do not pretend to impose shools or currents of thoughts  artificially as all 
of them have witnessed experiences in diverse senses. On the other hand, 
it would always be possible to select an infinite number of other  works 
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by other authors, perhaps having more sense, in order to illustrate this 
process of knowledge and construction of form. The examples that we 
give hereafter should be considered in this context.
 Sculpture offers an immediate understanding when representing 
the human body in its different dominions - religious, commemorative, 
symbolic, decorative, even when it represents the ideas of rigour and 
beauty, translated into a perfect relationship, through the materials used 
in the work. This use of form is patently obvious in Auguste Rodin or 
Jean-Baptiste Carpeaux and certainly in Italian neoclassicism, where the 
essential forms and their description are dominant.
 The same cannot be said by those authors who show a diverse 
understanding of the human body and the animal by way of the use of 
textures and the enhancing of the composition of forms as the works of 
Henry Moore, Giacometti and Germaine Richier show. In these cases 
the understanding becomes more complex. Their works show something 
more than just what is visible, it tells a story whose boundaries are those 
of the form itself. The “Destroyed City” by Ossip Zadkine exemplifies this 
state. They are forms that suggest certain ideas by way of the elements 
present such as the dimension and positioning of the hands, the balance 
of the whole, or the resistance to almost anything that occurs due to the 
position of the arms. “The head and the trunk are thrown back, the face 
is disfigured with pain, a distressing scream comes out of the mouth, 
the arms are gigantic, the hands tormented, the sculpture as a whole is 
convulsed and suffering but all the same it is very much alive......There is 
such a terrible expression in its image  straight out of Picasso’s Guernica, 
but it is conceived as a force  which comes to announce the resurrection 
that Rotterdam came to know....
 By way of this work, an aspect of modern art reaches its zenith 
- the point that the brutal images explore the subconscious mind and 
confront us with deliberate nausea, which is the essence of our age,  (8) 
These forms are however elements of a relatively simple vocabulary.
 On a par with the use of the  forms’ power of suggestion, there 
is also the discovery of new materials and the possibility of creating new 
forms “auto-sufficient”, which serves an abstractionist ( exemplified in 
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the works of Barbara Hepworth and Hans Arp ), which in a certain way 
are placed on the other side of simple and evident vocabulary.
 As a similar significance a new “quality” of form is the movement 
present in the works of Naum Gabo, Moholy-Nagy or Alexander 
Rodchenko since the 20s,  should be taken into consideration; works 
which are linked to Russian constructivism and which were of such great 
importance in the directing of the arts. It is the kinetic art illustrated 
in Calder’s mobiles and Nicholas Schoffer or Jean Tinguely’s proposals, 
where the idea of movement and machine interwove. Also the possibility 
of creating structures and designing them in three dimensions was 
discovered. This was done  by creating forms for this or by inheriting 
forms by recuperation  or by diverting functions ( David Smith and 
certainly Louise Nevelson ).
 It is our understanding that the first half of the century was 
characterised by the battle to discover a new language. It is taking into 
consideration that the way that the new vocabulary of forms is spoken 
and written is apparently unending and capable of being based on points 
of reference from a world of ideas be they transparent, metaphoric or just 
sketched.
 Throughout this learning period of how to handle and to utilise 
the form, this also was the object of rethinking, within the scope of a 
more or less compromised  sociology. This state is very much present 
in the works of Marcel Duchamp and Meret Oppenheim, and as a rule 
in surrealism by way of desfunctionalism of everyday objects and the 
showing of hidden faces. Marcel Duchamp in his La Mariée mise à nu par 
ses célibitaires même(1912 - 1923) meant “simply, I thought of a projected 
idea, of an invisible fourth dimension, in that it could not be seen by 
the eyes .... he considered the fourth dimension could be projected 
by way of an object of three dimensions, or in other words, that every 
three dimension object  that we do not see directly, is the projection of 
something in four dimensions , that we are unaware of. It was a little bit 
of sophism, but it could be possible. It was on this theory that I based the 
Mariée 9)
 Robert Rauchenberg, Jasper Johns and naturally Claes Oldenburg, 
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present practically all the elements of this new vocabulary, which has 
acquired form and meaning, by the change of context, materials and 
scale.
 At the end of the 60s and the beginning of the 70s, another 
movement took shape and it intended to take artistic works away 
from the commercial circuits and the competition, asking for the 
public’s participation (a happening / performance = giving value to an 
exhibition and opposing an exhibition. The recuperated materials, the 
forms produced and the objects used translated into a compromise of 
a political nature and very much assumed in Europe especially in Italy. 
(Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis ). In his own way Joseph Beuys 
proposed to work by adorning interiors with extremely divested objects, 
and certain materials such as felt and grease
 Other authors such as César or Arman could also be included 
here in there battle for experimenting, even though it is not easy to relate 
them to a specific movement. In this period the representation of the 
human body is introduced in the presentations as a support elaborated 
by way of a discourse identified with such people as George Segal, Alan 
Jones and Ed Kienhols. Here the human body despite its realism or even 
its hyper-realism with which it is represented and only truly signifies by  
the intention or composition in which it is exhibited. The look of the 
personages even when not physically represented gave the true sense of 
the work of these authors.
 “As I get older I get less interested in the way a thing looks and 
more interested in the spirit that hides within it; so the things are meant 
to be looked into, rather than looked at” (10)
 The way in which this sculptor presents the relationship between 
the observer and the object goes to demonstrate the evidence that the 
object  transmits not just itself but the idea that it suggests. This short 
lived sense which is markedly present in the works of Christo Javacheff, 
Robert Smithson and Sergui Aguilar mixing as they do snips of nature, 
which underlines the role of the object as purely a support to the given 
“intention”. And possibly “The ultimate object of art is to portray the 
hidden sense of things and not their appearance: as it is in this profound 
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truth that its real value resides, which appears on the contours of the 
exterior” as Aristoteles claimed. (11)
 Frank Popper helps us to understand what common to all these 
forms and what transforms an object of art when finished into a happening 
or an open work of art. “Without meaning to diminish the individual, 
creativeness .... we prefer to give more relevance to the quality of the 
CREATION itself. The act or acts of creation can only take place when 
the atmosphere is favourable to public creativeness. A large number of 
artists work in this way nowadays. They don’t dedicate themselves to the 
traditional preparation of a  purely personal plan. They no longer create 
a work of art but instead participate in the installation of an atmosphere 
within which a aesthetic plan can be established, with relationships with 
different people and different psychological and physical phenomenon. 
In this sense we cannot admit totally  that the concept of the work of art  
persists, because the author survives.
 At the same time that relationships are established between the 
object, the public and the artist, thus weakening the importance of the 
artist. He himself assumes a new role corresponding to the progressive 
disappearing of the hierarchy between arts and their limits. The new role 
of the artist should be made evident, within the present relation and its 
aesthetic model, not only from  an artistic responsibility but also a social 
responsibility”(12)
 In fact the actual physical presence of the artist assumes a 
determining role just like the author, presenter and/or questioner,(13) or 
the animator integrated within the very museum, as was made evident by 
Pierre Gaudibert (14)
 In the 60s, we can say that the new materials ( plastic, fibre-glass, 
metal alloys etc.), were those used which made for the creation of more 
consistent forms and for the experimentation of others. In Europe as well 
as the USA, all the accumulated knowledge - the manipulation, creation, 
alteration - at the service of an easily understandable language.
 What is much easier is that the expressive elements multiply in 
every work of art placing the problem of intentionally and / or calling for 
a never ending memory of every one of them.
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 It is  the memory of “being” as opposed to “ the memory of 
things”. 
 The reading that one makes is not one of a work of art in itself, 
but the work in relation to the person who is admiring it. “ the essential is 
no longer the  by itself but the dramatic confrontation of the same by the 
spectator as a perspective situation.” (15)
 It is the metamorphose, not of the Gods in sculptures, when the 
Sacred abandon them, as Malraux pretended, but the metamorphism of 
sculptures within real images.
 In this sense we can accept the understanding of Arnold Hauser, 
who expressed the fundamental intentions of a work of art as .” The 
legitimacy of the intention of art is based on the constant intromission 
of artistic production in the praxis; also supported by the circumstances 
of the art and never wishing only to represent, but always to persuade 
at the same time. Never only an expression, but always a solicitation as 
well; the rhetoric is one of its most important elements. The most simple 
and objective enunciation of art is equally an evocation, a provocation, 
a submission and very often even a violation.” ... Art always means to 
modify life ; without the feeling that the world is a “roughly sketched 
outline”, as Van Gogh said, if so there would be precious little art. It is 
in no way merely the product of contemplative behaviour, which simply 
accepts  things in a passive way. It is much more, a means of possessing 
the world by force or by cunning, to dominate people by way of love or 
hate, to take advantage directly or indirectly of sacrifice. Just like as the 
Palaeolithic men  drew animals to hunt, kill and capture, the drawings of 
children are not a representation “without interest” of reality; they also 
show a kind of magic lens, showing love or hatred and they are used as 
a way to dominate the persons there in represented. If we utilise art as 
a means of subsistence, a weapon in a battle, as a vehicle to free one’s  
aggressive impulses or as a sedative to calm our anxieties of destruction 
or lies, if we were to want to correct ourselves through it, the imperfection 
of things or demonstrate ourselves to be against its undefined form or 
against the lack of feeling and finality, art is and continues to be realist 
and active, ...” (16)
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 The resulting form of a process like this is understood but it is 
not what gives the support in a possible sense and / or rationalised in 
an open dialogue; it is this precise fact which seems to us could indeed 
enrich the museographic language.
 In these terms the challenge which is created  by the introduction 
into the museum of a form-like utensil( not inherited, but construed as 
a work of art understood in the referred feelings) as a support to the 
communication of ideas.
 Thus the transformation of ideas into intelligent forms, demands 
ideas to communicate on the one hand and on the other to demand the 
knowledge, the competence and the sensibility to be able to construct 
these forms as well.
 The exhibition of the objects in glass-cases, plinths, wall-hanging, 
even enclosed in a scenario which is self-explanatory, the text where 
Ulpiano Menezes shows that a primitive writing form is only adaptable 
to the iconic character of the majority of museums.
 It is certain that the primitive exhibition when produced in 
certain conditions could take on contours and the feeling of a process 
which in the ultimate analysis overtakes its own formal interest, be it 
documented or even suggestive, this would be an exhibition-pretext, 
equated by H.de Varine, where the teaching / learning process  show 
themselves to be the principal instrument of transformation and not the 
exhibition in itself. This type approach which assumes a fundamental role 
in the basic problem of community museology not just showing a new 
museography in itself but also remaining in an equally primitive writing. 
However it must also be understood here that the object, in the lay sense 
of the word, loses its central place in the exhibition and is relegated to a 
merely supportive function.
 As the catalogue  Documenta V states “in an ever increasing 
tendency for exhibition themes to be less the works of art themselves 
and more the exposition of the exhibition  as a work of art ... the works 
presented are stains of colour - carefully chosen - from the frame which 
makes up each section (room) as a collection. There is even a an order 
of colours, these being chosen and placed according to their function 
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of feeling / design  of the section (selection) which stretch and present 
themselves ... The exhibition is thus “ valued receptacle”, where art is not 
only assumes itself as it destroys itself, well if only yesterday the object 
was shown thanks to the museum, so today it only serves as a decorative 
“gadget” for the survival of the museum while the  picture, this picture 
where the author is nothing more than the organiser of the exhibition”.
(17)
 The re-newal of museographic writing thus implies ( apart from 
the function that can be  attributed to the exhibition and the form in 
which it is conceived) the adoption of a more efficient and open language, 
occupying a similar place as the work of art.
 To reach this point we can conceive  a museum given to processes 
both participating and not, and of specific knowledge exhibiting ideas 
for public and private consumption by way of significant forms which 
appeal to the emotion and the senses and to the memory of those who 
are contemplating them. A museum where dialogue is liberated from the 
mooring-lines of collections and in this way could never be thought of as 
just one more Museum of Art.
 It is in this context that we have caused the creation and modeling 
of maquettes of exhibitions, in the Forms and Means of Communication 
studios integrated in the Post-Graduation Course in Social Museology, 
given at The  Lusophone University  of Humanities and Technology of 
Lisbon.
 Of the works undertaken it was possible to set out an analytical  
lay out which when applied to each work permitted us to classify them 
with reference to the others.
 Thus two types of readings were made evident. A fluid reading 
composed of the understanding of a succession of elements and an instant 
reading where all the work is understood in one moment.
 The meaning which is intended to give the proposals in a way 
that they can be obtained by diverse means when referring to form and 
the materials used.
 As far as the form is concerned, the common  reference to 
determine the dimensions and the possible estimate, the alteration of 
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scale, the repetition and or isolation of the forms, that allows the forcing 
or lowering of references and the introduction of new perceptions.
 As for materials the alteration of what is considered socially 
adequate is confirmed as a desfunctionarization factor as referred to 
above, opening doors to multiple interpretations.
 The alteration of the form by exclusion or distortion of the parts, 
equally  creates a significant void that can possibly be filled in the act of 
confrontation.
 The introduction of altered or transformed colour could produce 
the same effects as those caused by the alteration of form.
 In all the cases of movement, the structure, the texture and the 
appeal to the symbolic, has shown through simple means of elaborating 
proposals of forms which are the vehicle of perceptive intentions with the 
condition of not substituting our memory for an immediate and reduced 
vision.
 The works produced were not the result of some discovery, but 
simply a try at evaluating the interest of appealing them to museological 
discourse the accumulated knowledge of manipulation,  creation and 
alteration of the form / forms that we have referred to above.
 It does not mean to produce a hermetic work which Picasso 
confirmed saying “ How do you want a spectator to see in a picture what 
I saw ‘ ... how can anyone enter my dreams, my instincts, my desires, my 
thoughts, which took such a time to elaborate and to reveal, above all to 
catch what I did  even against my will ?”, (18) not even to exhibit as one 
would exhibit something on a shelf of a supermarket.
 Between these two extreme situations one has to find  “ the subtle 
itinerary of visual communication”.
 The possible ways, which are revealed by the experiments we 
undertook, are principal ordaining of museographic ideas, which have 
already been widely  marked by Henrich Wolfflin one of the founders of 
formalist readings of art, which we consider can really help define such 
a minimal vocabulary of the expression of form, starting with the five 
oppositions of analysis of the works of Durer, in the XVI century and 
Rembrandt in the XVII century. -Linear / Pictoric, frontal / profound, 



331Mário Canova. Moutinho

closed form / open form, multiplicity / unity, clarity / obscurity. (19)
 The notions or ideas of balance, juxtaposing, transparency, 
clarity and shadow, synchronism, sequence, tension, deformation, 
centrality, figure and background, are not alien to some museographic 
practices. However we should grant a proviso that the current use by 
some museums ( The Quebec Museum of Civilisation or La Villette in 
Paris as examples) and put only to the service of the musological object 
which is intended to be exhibited and not with conforming elements of a 
new language of creative forms.
 It is thus a paradox that the museums that house the most varied 
collections of art, which in themselves show a never ending world of 
imagined forms, do not use, ( nor are they very worried about it ). the 
fruit of labour that has brought into existence these same very forms. 
The linear and ikonic reading of The Guggenheim Museum is a faithful 
image of this paradox. Rarely has a museum ignored the nature of its own 
collections so much, where in first hand, new forms of understanding 
the function of art are revealed both in the organisation of space and for 
certain in society. The indifference to Frank Lloyd Wright and his sense 
of innovation is evident, that the works of art in particular the sculptures 
which themselves introduce a definition and perception of space, if only 
a linear reading is proposed, being the same from beginning to end and 
from top to bottom. (20)
 There is nothing more pathetic than Schneefall by Joseph Beuys, 
lying on the floor of this long corridor. The Guggenheim Museum “ 
can be considered in any case as the symbol of the ever present difficult 
relationship between architecture and modern art, and this continues 
even among the new museums as well as the permanent and temporary 
art galleries.
 The basic problem is that museums are given a significant symbolic 
and monumental value, an ideological importance, as if we were dealing 
with a new cathedral. This is the reason why the ambassadorialness of 
the construction faced primordial importance, the role of the architect 
is enlarged, very often in detriment to the real function of the building. 
A function which in fact is very delicate, as one of its ends, the assigning 
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of its inside space, in order to show off the specific characteristics of the 
works of art, which themselves have their own structural space. (21)   
 Here is where we place the understanding between the museum 
and the space to be used as a means of confrontation  between the public 
and the authors.
 This relationship is exemplified in some works of Daniel Buren in 
a particularly interesting form. Emanating from a neo-classical building 
of The Rath Museum of Geneva, constructed at the end of the last 
century, this author first created on the outside a collection of façades, cut 
on the parallel to the oblique elements at the entrance of the museum and 
painted them with bold strips, in this way it showed and hid the building. 
In the inside these elements ( from this shell ) now appear in the museum 
which in its turn become the recipient of its exhibitions.
 In the interior, the same raise strips in four colours, give form to 
various modules which restructure the museum space, thus guaranteeing 
the same discourse distributed throughout the whole edifice.
 In another project and in its first stage, Buren placed 9 boats in 
a regatta with striped sails of different colours. In the second stage, the 
sails were exhibited in a museum in order of arrival. Once transformed 
into exhibition objects, the sails became works of art, hanging from the 
walls. “ To dismantle  the dichotomy, between the way a form is perceived 
inside and outside a museum, this work reveals crosses the trench which 
separates art and a context which is not specifically art. (22)
 The inversion of the traditional relationship between an artistic 
object and its place in an exhibition In the end it is the museum which is 
exhibited as if it were an artistic object.
 In a certain way  we could admit that the ideal museum would be 
that one which would be created specifically for every exhibition.
 Throw-away museums where the form and the function would 
only serve  the dramatic confrontation we have already mentioned.
 Isamu Nogochi created among works of art, for the UNESCO 
building in Paris, a space where the structure itself and the sculptures that 
are placed there,  form a coherent, significant and not inherited whole. 
Here we are not just speaking about the placing of sculptures in the open 
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air, within a natural or cultivated space, but to build and organise a space 
whose form, be it expressive or part of shared sculptural elements placed 
there.
 We have tried to go into the theory of museography in depth 
think in a wider sphere, we think of Pierre Francastel in an epistemology 
of imaginary creation, naturally we would have to ask ourselves of the 
idea of the appearance of any element would depend on its place and 
the total pattern of its function. “Far from being a mechanical register of 
sensory elements, the vision proves to be a truly creative apprehension 
of reality - imaginative, inventive, perspicacious, and beautiful ... All 
the understanding is also thought, all reasoning is also intuition, all 
conservation is also invention. The object’s form which we see , however, 
does not just depend on its retinal projection in a given moment. Strictly 
speaking, the image is determined by the total visual experience which 
we have with that object or that kind of object throughout our lives”.(23), 
by which we have to integrate, the role of the creative memory and its 
imaginative matrix, which in the final analysis conditions the creativity.
 A kind of Museum / Work of Art, which would be the kernel and 
Shell, Intention and Form.
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n. 5 (1996)
Museus e Acção Social

Respostas de Hugues de Varine às perguntas 
de Mário Chagas

Reponses de Hugues de Varine Aux Questions 
de Mário Chagas

1. Como se deu a sua aproximação com as questões museológicas?

No começo dos anos 50, um tio (irmão do meu pai) me fez encontrar um 
arquivista conhecido que me persuadiu a me preparar para o concurso 
vestibular à Escola do Louvre, dizendo-me que era muito difícil e 
permitia uma carreira muito interessante. Nesse momento, eu terminava 
uma licenciatura em História na Universidade de Paris e não sabia qual 
orientação profissional tomar. Preparei-me, então, para a Escola do 
Louvre, fui aprovado (o concurso era, na realidade, muito fácil...) e cursei 
três anos de formação em vista de uma carreira nos museus. Mas a Escola 
do Louvre formava essencialmente em História da Arte e, no meu caso, 
em arqueologia (oriental) e não em museologia ou museografia. Tive 
somente em três anos duas horas de aulas sobre a legislação francesa dos 
museus, duas horas sobre diferentes tipos de tipos de vitrinas e duas horas 
de trabalhos práticos sobre segurança contra incêndio. O resto do tempo 
era gasto em reconhecer obras de arte através de slides em preto e branco 
(à excepção da arte egípcia que eram a cores) e em visitar as salas dos 
museus nacionais (22 horas por semana 8 meses por ano durante 3 anos, 
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uma overdose). Fiz também voluntariamente um estágio de Verão de 3 
semanas num museu próximo à minha casa (em Autun) para classificar 
uma colecção de vasos pré-históricos, porém sem nenhum guia: fiz então 
uma péssima classificação. Terminei em 1958 meus 3 anos de Escola do 
Louvre, mas me recusei a fazer a tese final, pois tinha a impressão de não 
ter aprendido nada e não queria, sobretudo, trabalhar nos museus!      
Em seguida só encontrei os problemas de museus quando fui recrutado 
por Georges - Henri Rivière no ICOM em 1962. 
 

2. Quais os museus ou quais os modelos museológicos 
que predominavam naquele momento?

 
 Os únicos modelos de museus que eram apresentados pela Escola do 
Louvre nesse momento eram os museus nacionais: sobretudo o Louvre. 
mas também o Museu do Monumentos Franceses (Moldes), o Museu 
Guimet (Arte Oriental). Mas o termo museologia não existia na França. 

3. E a sua entrada no ICOM, como aconteceu?

Entrei para o ICOM em Julho de 1962 após ter sido apresentado a G. H. 
Rivière por Robert Gessain, professor e director-adjunto do Museu do 
Homem, que havia encontrado uma vez por acaso. Rivière tinha decidido 
se afastar do ICOM para se dedicar a preparação da nova construção do 
seu museu de artes e tradições populares. Ele procurava a todo preço 
um francês e tinha medo que lhe impusessem um museólogo holandês 
(soube disso muito mais tarde). Este holandês era muito mais qualificado 
do que eu. Eu tinha 26 anos. tinha saído do serviço militar não falava 
inglês e não sabia nada dos museus nem franceses, nem outros. Eu 
havia abandonado meus estudos e havia abandonado igualmente a 
arqueologia. Não tinha nenhuma experiência em Administração nem 
no trabalho internacional. Mas eu era francês e recomendado por um 
grande antropólogo, especialista dos esquimós da Groenlândia.
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Comecei a trabalhar ao lado de G.H.Rivière depois do colóquio do ICOM 
em Neuchatel sobre os problemas dos países em desenvolvimento, depois 
fui imediatamente imerso no ICOM para a Conferência do ICOM em 
Haia e Amsterdam no começo de Julho de 1962. Rivière me apresentou 
por toda a parte como muito experiente, falando correctamente o inglês 
e tendo um bom conhecimento internacional! O contrário do que eu era 
na realidade.
Evidentemente, foi lá que eu tive meu primeiro contacto real com a 
museologia, ou antes, com os grandes directores de museu do mundo, 
que eram, sobretudo, historiadores de arte, e certamente não museólogos 
no sentido actual do termo. Eu não me lembro de se falar em museologia 
durante a Conferência dos Países-Baixos.
Uma semana após a Conferência, G.H. Rivière abandonou a Secretaria do 
ICOM durante vários meses, deixando-me desembaraçar com as dezenas 
de cartas atrasadas, o relatório da Conferência Geral para redigir, o do 
encontro de Neuchatel, para transformar em livro, etc.
Dois anos mais tarde, Rivière deixava o ICOM definitivamente e eu me 
tornava director em seu lugar, antes interinamente, depois oficialmente 
na Conferência Geral de Nova York (1965).

4. Na década de 70, o sr. afirmava que “nenhum museu é total”, mas 
ao mesmo tempo sustentava a ideia do “Museu integral”. Estas duas 

posições não são contraditórias?

Um museu total  não é a mesma coisa que um museu global. O museu 
total seria um museu onde todas as disciplinas, todos os conhecimentos 
seriam representados sob todos os seus aspectos. Isto seria absurdo. 
Não poderia haver senão um só museu total no mundo! Seria também 
um museu onde cada objecto apresentado seria visível em toda a sua 
complexidade, o que seria igualmente absurdo.
Um museu global é um museu que retoma a frase latina em sua 
totalidade: “Homo (Museum) sum et nil humanum a me alienum puto”. 
Evidentemente, um museu realmente global também não existe, mas não 
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é absurdo procurar tal ideal. Um museu global pode se interessar por 
tudo, nos limites do seu objectivo.
Coloca-se a questão do objectivo, que não é geralmente colocada pelos 
museólogos. O objectivo do museu parece ir além: ele é feito para a 
arte, ou para a cultura ou para a carreira do seu director-fundador 
ou para conservar o património ou atrair os turistas ou porque uma 
cidade moderna deve ter pelo menos um museu... Valeria mais que o 
objectivo real, a finalidade do museu fosse objecto de um debate, para 
que se justificasse por uma utilidade real prioritária, política, a criação, 
a manutenção e o desenvolvimento desse museu. É uma questão de 
honestidade intelectual, é também uma questão de sabedoria política.

5. Sabemos que o sr. considera Paulo Freire “um dos melhores 
pedagogos do mundo actual” e afirma que é “imprescindível 

conhecer a sua teoria da educação como prática de liberdade”. 
Quando aconteceu o seu primeiro contacto com o ideário 
de Paulo Freire e até que ponto estas ideias influenciaram 

a sua prática museológica?

Paulo Freire é o maior pedagogo político de nossa época, porque ele 
colocou em prática suas ideias, antes de exprimi-las. Os outros pedagogos, 
mais teóricos do que práticos, procuram, sobretudo, melhorar a eficácia 
da educação, seu rendimento, talvez a sua democratização, num espírito 
generoso. Paulo Freire propõe inverter o processo educativo. Considera 
antes que o objecto da educação, o educando, tem também alguma coisa 
importante a oferecer, da qual o educador e todos nós temos necessidade. 
No domínio da cultura, é importante inverter igualmente a relação da 
oferta e da procura. Todo cidadão, toda comunidade oferece alguma coisa 
em troca do que o agente cultural pode lhe oferecer. Não deveria então 
ser mais possível fazer uma política cultural, conceber uma estratégia, 
utilizar métodos como se fazia antes de Paulo Freire.
Meu encontro com Paulo: em 1 970-1971, com um grupo de amigos 
franceses e missionários católicos, muito críticos da maneira como se 
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passava a missão (como vontade de converter pagãos a uma religião 
culturalmente ocidental), a dita cooperação pelo desenvolvimento, 
tínhamos decidido criar uma organização não-governamental de 
vocação internacional e composição ecuménica (sobretudo católicos 
e protestantes), para promover novas formas de cooperação ao 
desenvolvimento. Foi o Instituto Ecuménico para o Desenvolvimento dos 
Povos (INODEP), que agora desapareceu mas que foi muito activo durante 
quase 20 anos na Europa, Africa, Ásia e América Latina, notadamente 
como suporte à acção comunitária nesse campo. Procuramos desde o 
começo uma personalidade eminente para presidir esta associação, 
alguém que poderia não apenas dar orientação ideológica, mas também 
nos formar na acção. Sugeriram-nos Paulo Freire que era então, no exílio, 
conselheiro para a educação no Conselho Ecuménico das Igrejas em 
Genève. Eu o encontrei pela primeira vez indo vê-lo em Genève para 
lhe propor essa presidência. Em seguida, durante 3 anos, até 1974, pude 
trabalhar com ele, sendo eu mesmo responsável pelo sector francês, 
que assegurava a gestão financeira da organização. E naturalmente, li 
suas obras em inglês ou francês quando estavam disponíveis. Minha 
participação no INODEP era absolutamente voluntária e independente 
do meu trabalho como director do ICOM, mas pude, naturalmente 
utilizar o que aprendia com Paulo no INODEP no meu trabalho no 
ICOM.
Lembro muito que a recusa brasileira de autorizar a UNESCO a 
convocar Paulo em Santiago - l972 não lhe permitiu fazer o que me havia 
prometido: adaptar sistematicamente a formulação de sua doutrina e de 
seus métodos à prática museológica e museográfica. Tentei novamente 
em 1992 em São Paulo, mas ele estava nesse momento ocupado com as 
suas funções na Prefeitura de São Paulo que ele acabava de deixar. Penso 
que cabe a nós agora meditar sobre seus textos e suas ideias e adaptá-
los aos nossos problemas cada um na sua área de competência. É o que 
eu tento fazer no meu trabalho pelo desenvolvimento comunitário na 
França.

Mário Chagas
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6. Ainda na década de 70 o sr. denunciou o carácter dinossáurico do 
museu tradicional, indicando a grande defasagem dessas instituições 

em relação às questões sociais. 
Como o sr. compreende esse problema 20 anos depois?

Para mim os museus tradicionais não são mais dinossaurios, pois eles 
mudaram, quer dizer trocaram de natureza. Eles eram supostamente 
instituições culturais e se tornaram:
- na maioria, armadilhas para turistas e grupos escolares (O Louvre 
recebe cerca de 60%  de turistas e 25%  de escolares),
- alguns, museus novos, ou antes renovados, abertos para novas funções.
Então ao contrário dos dinossauros, não vão desaparecer, mas vão 
constituir novas categorias (ver também o nº. 9). Em todo o caso, a 
definição puramente funcional do ICOM não convém mais, pois ela não 
menciona os objectivos do museu. Esta definição não é museológica, ela 
é essencial museográfica.
Creio ter resumido bastante esta problemática na minha síntese da 
Conferência do ICOM em Quebec em 1992.

7. O fracasso de algumas experiências de Ecomuseus estão a 
indicar também o fracasso das novas abordagens museológicas em 

comparação com os museus denominados tradicionais?

O que se chamava fracasso de um museu comunitário (que se chama 
ecomuseu ou não) deveria levar outros nomes, como eu aprendi vivendo 
a história do ecomuseu da comunidade Le Creusot-Montceau, na França. 
Há várias possibilidades de terminar o processo vivo de construção de 
um museu comunitário:
- o museu desaparece após ter preenchido sua função de mobilização e de 
dinamização da comunidade. Pode ser substituído por outra coisa: uma 
acção, política, patrimonial, educativa, etc..., levada por outros meios.



343

- o museu se institucionaliza tornando-se um museu clássico, emanado 
da comunidade na origem, mas agora estabelecimento de difusão e de 
acção cultural, a partir de uma colecção e das actividades comuns dos 
museus.
- o museu se transforma em um outro processo, igualmente de natureza 
museológica, mas muito diferente porque adaptado a uma nova geração, 
a uma comunidade diferente daquela que havia criado o primeiro museu 
10 ou 20 anos antes. É um novo avatar, no sentido hindu do termo.
0 que pode ser considerado como um fracasso é a procura de uma nova 
museologia sob o nome de Ecomuseu ou de Ecomuseologia. A confusão 
em torno da palavra, a moda que fez com que centenas de museus locais 
ou industriais se criassem com este nome, quando nada tinham de 
comunitário, a definição ambígua de G.H. Rivière, a utilização abusiva 
do museu da comunidade Le Creusot-Montceau como modelo (quando 
não se tratava senão de um ecomuseu no começo e ainda menos de um 
modelo) tudo isto faz com que a tentativa de alguns de identificar a nova 
museologia com essa palavra seja um erro.

8 . Anunciaram-se o fim da utopia, o fim da ideologia, o fim da 
história e até mesmo o fim do museu. Como o sr. vê essa questão?

Este “fim de tudo” é a forma mais acabada do milenarismo. Nossos 
intelectuais estão tão perplexos quanto as massas supersticiosas do ano 
1000. Estamos em realidade no começo de alguma coisa e não vamos nos 
demitir antes de começar a progredir de novo. Em que sentido não sei, 
mas é isto que é divertido.
É também uma pretensão dos velhos países espoliadores que crêem que 
seu cansaço é também do mundo inteiro, porque eles não querem ver os 
povos jovens que vêm empurrá-los para tomar seu lugar.
Em contrapartida, estamos talvez no fim de um ciclo de dominação e de 
exploração da maior parte do mundo pela menor e isso é muito bom.

Mário Chagas
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9. Para finalizar, o sr. poderia indicar, em sua opinião, quais as 
perspectivas museológicas para o devir?

Penso, pessoalmente, não como museólogo, mas como actor de 
desenvolvimento local e militante da acção comunitárias que o museu 
pode e deve escolher entre três formas principais:
- o museu-espectáculo, destinado a públicos cativos: turistas, meios 
cultos, escolares em grupos organizados e guiados. Esses museus serão 
cada vez maiores, cada vez mais dispendiosos, cada vez mais visitados, 
quer dizer “consumidos”. Serão supermercados da cultura oficial. Ao 
final, serão todos parecidos.
- o museu-colecção, destinado às pesquisas avançadas, às produções 
complexas, a públicos mais ou menos especializados, para os quais a 
colecção é a primeira justificativa. Esses museus atrairão cada vez mais 
públicos ‘’inteligentes’’, utilizarão métodos de comunicação sofisticados, 
abrir-se-ão tanto quanto possível às comunidades de geometrias 
diferentes. Serão todos únicos e criarão entre eles redes de cooperação 
análogas às redes universitárias actuais.
- o museu-comunitário, saído da sua comunidade e cobrindo o conjunto 
do seu território, com vocação global ou “integral”, processo vivo que 
implica a população e não se preocupa com um público, que é ao mesmo 
tempo o centro e a periferia. A vida desses museus será curta ou longa, 
alguns nem se chamarão museus, mas todos seguirão os princípios da 
nova museologia (Santiago, Quebec, Caracas, etc.) no seu espírito ou na 
sua escrita (teoria).
Hugues de Varine
23/11/95
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Reponses Aux Questions de Mário Chagas

1. Au début des années 50, un oncle (frère de mon père) me fit rencontrer 
un archiviste connu qui me persuada de préparer le concours d’entrée 
à l’Ecole du Louvre, me disant qu’il était très difficle et qu’il permettait 
une carrière très intéressante. A ce moment là je terminais une licence 
d’histoire à l’Université de Paris et je ne savais pas quelle orientation 
professionnelle prendre. Je préparai donc l’Ecole du Louvre, je fus reçu (le 
concours était en réalité très facile...) et je suivis trois années de formation 
en vue d’une carrière dans les musées. Mais l’Ecole du Louvre formait 
essentiellement à l’histoire de l’art et, dans mon cas, à l’archéologie 
(orientale) et pas du tout à la muséologie ni à la muséographie. J’ai 
seulement eu, en trois ans, 2 heures de cours sur la législation française 
des musées, 2 heures sur les différents types de vitrines et 2 heures de 
travaux pratiques sur la sécurité contre l’incendie. Le reste du temps on 
travaillait à reconnaître des oeuvres d’art sur des diapositives en noir et 
blanc (sauf pour l’art égyptien, où elles étaint en couleur) et à aller dans 
les salles des musées nationaux (22 heures par semaine, huit mois par 
an pendant 3 ans, une overdose). J’ai aussi fait volontairement un stage 
d’été de trois semaines dans un musée proche de ma maison (à Autun) 
pour classer une collection de poteries préhistoriques, mais sans aucun 
guidage: j’ai donc fait un très mauvais classement. J’ai terminé en 1958 
mes trois années d’Ecole du Louvre mais j’ai refusé de faire la thèse finale 
car j’avais l’impression de n’avoir rien appris et je ne voulais surtout pas 
travailler dans les musées !
Ensuite je n’ai retrouvé les problèmes de musées que lorsque j’ai été 
recruté par G.H. Rivière, à l’Icom en 1962.

2. Les seuls modèles de musées qui étaient présentés par l’Ecole du Louvre 
à ce moment étaient les musées nationaux: surtout le Louvre, mais aussi 
le Musée des Monuments Français (moulages), le Musée Guimet (art 
oriental). Mais le terme muséologie n’existait pas en France.

Mário Chagas
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3. Je suis entré à l’Icom en juillet 1962 après avoir été présenté à G.H. 
Rivière par Robert Gessain, professeur et directeur adjoint du Musée de 
l’Homme, que j’avais rencontré une fois par hasard. Rivière avait décidé de 
s’éloigner de l’Icom pour consacrer son temps à la préparation du bâtiment 
nouveau de son musée des arts et traditions populaires. Il cherchait à tout 
prix un français et avait peur qu’on lui impose un muséologue hollandais 
(je ne l’ai su que beaucoup plus tard). Ce hollandais était beaucoup 
plus qualifié que moi. J’avais 26 ans, je sortais juste du service militaire, 
je ne parlais pas l’anglais et je ne savais rien des musées ni français ni 
autres. J’avais abandonné mes études et avais également abandonné 
l’archéologie. Je n’avais aucune expérience de l’administration, ni du 
travail international. Mais j’étais français, et recommandé par un grand 
anthropologue, spécialiste des eskimos du Groenland.
J’ai commencé à travailler aux côtés de G.H. Rivière lors du colloque de 
l’Icom à Neuchatel sur les problèmes des pays en voie de développement, 
puis j’ai été immédiatement «immergé» dans l’Icom pour la Conférence 
de l’Icom à La Haye et Amsterdam au début de juillet 1962. Rivière m’a 
présenté partout comme très expérimenté, parlant couramment l’anglais 
et ayant une bonne connaissance de l’international ! Donc le contraire de 
ce que j’étais en réalité.
C’est évidemment là que j’ai eu mon premier contact réel avec la 
muséologie, ou plutôt avec les grands directeurs de musées du monde, qui 
étaient surtout des historiens d’art, et certainement pas des muséologues 
au sens actuel du terme. Je ne me souviens pas que l’on ait à aucun moment 
parlé de muséologie pendant la Conférence des Pays-Bas.
Une semaine après la Conférence, G.H. Rivière a abandonné le secrétariat 
de l’Icom pendant plusieurs mois, me laissant me débrouiller avec des 
dizaines de lettres en retard, le compte-rendu de la Conférence Générale 
à rédiger, celui du colloque de Neuchatel à transformer en livre, etc.
Deux ans plus tard, Rivière abandonnait l’Icom définitivement et je 
devenais directeur à sa place, d’abord par intérim, puis officiellement lors 
de la Conférence Générale de New-York (1965).
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4. Un musée total n’est pas la même chose qu’un musée global. Le musée 
total serait un musée où toutes les disciplines, toutes les connaissances 
seraient représentées sous tous leurs aspects. Ce serait absurde. Il ne 
pourrait y avoir qu’un seul musée total dans le monde ! Ce serait aussi un 
musée où chaque objet présenté serait visible dans toute sa complexité, ce 
qui serait également absurde.
Un musée global est un musée qui reprend la phrase latine à son compte: 
«Homo (Museum) sum et nil humanum a me alienum puto». Evidemment 
un musée réellement global n’existe pas non plus, mais ce n’est pas absurde 
de rechercher un tel idéal. Le musée global peut s’intéresser à tout, dans 
la limite de son objectif. 
Ce qui pose la question de l’objectif, qui n’est généralement pas posée par 
les muséologues. L’objectif du musée semble aller de soi: il est fait pour 
l’art, ou pour la culture, ou pour la carrière de son directeur-fondateur, 
ou pour conserver le patrimoine, ou pour attirer les touristes, ou parce 
qu’une ville moderne doit avoir au moins un musée... Il vaudrait mieux 
que l’objectif réel, la finalité du musée soit l’objet d’un débat, pour que l’on 
justifie par une utilité réelle, prioritaire, politique, la création, le maintien 
ou le développement d’un tel musée. C’est une question d’honnêteté 
intellectuelle, c’est aussi une question de sagesse politique.

5. Paulo Freire est le plus grand pédagogue politique de notre époque, 
parce qu’il a mis ses idées en application avant de les exprimer. Les autres 
pédagogues, plus théoriciens que praticiens, cherchent surtout à améliorer 
l’efficacité de l’éducation, sa rentabilité, parfois à la démocratiser, dans un 
esprit généreux. Paulo Freire propose d’inverser le processus éducatif. Il 
considère d’abord que l’objet de l’éducation, l’éduqué, a lui aussi quelque 
chose d’important à offrir, dont l’éducateur et nous tous avons besoin. 
Dans le domaine de la culture, il est important d’inverser également la 
relation de l’offre et de la demande. Tout citoyen, toute communauté offre 
quelque chose, en échange de ce que l’agent culturel peut lui-même offrir. 
Il ne devrait donc plus être possible de faire une politique culturelle, de 
concevoir une stratégie, de mettre au point des méthodes, comme on le 
faisait avant P. Freire.
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Ma rencontre avec Paulo: en 1970/1971, avec un groupe d’amis français 
et de missionnaires catholiques, très critiques de la manière dont se 
passait aussi bien la mission (comme volonté de convertir des païens à 
une religion culturellement occidentale) que la soi-disant coopération 
pour le développement, nous avons décidé de créer une organisation 
non gouvernementale à vocation internationale et de composition 
oecuménique (surtout catholiques et protestants), pour promouvoir de 
nouvelles formes de coopération au développement. Ce fut l’Institut 
Oecuménique pour le Développement des Peuples (INODEP), qui a 
maintenant disparu mais qui a été très actif pendant presque vingt ans 
en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, notamment dans 
le soutien à l’action communautaire sur le terrain. Nous avons cherché 
dès le début une personnalité éminente pour présider cette association, 
quelqu’un qui pourrait non seulement donner l’orientation idéologique, 
mais aussi nous former à l’action. On nous suggéra Paulo Freire qui était 
alors, en exil, conseiller pour l’éducation au Conseil Oecuménique des 
Eglises à Genève. Je l’ai rencontré pour la première fois en allant le voir 
à Genève pour lui proposer cette présidence. Ensuite, pendant trois ans, 
jusqu’en 1974, j’ai pu travailler avec lui, étant moi-même responsable de 
la branche française, qui assurait la gestion financière de l’organisation. 
Et naturellement, j’ai lu ses oeuvres en anglais ou en français, lorsqu’elles 
étaient disponibles. Ma participation à l’INODEP était absolument 
volontaire et indépendante de mon travail comme directeur de l’ICOM, 
mais j’ai pu, naturellement, utiliser ce que j’apprenais avec Paulo à 
l’INODEP pour mon travail à l’ICOM.
Je regrette beaucoup que le refus brésilien d’autoriser l’Unesco à faire 
venir Paulo à Santiago en 1972 ne lui ait pas permis de faire ce qu’il 
m’avais promis: adapter systématiquement la formulation de sa doctrine 
et de ses méthodes à la pratique muséologique et muséographique. J’ai 
essayé à nouveau en 1992, à Sao Paulo, mais il était à ce moment pris par 
d’autres choses à la suite de ses fonctions à la Prefeitura de Sao Paulo qu’il 
venait de quitter. Je pense que c’est à nous maintenant qu’il appartient de 
méditer ses textes et ses idées et de les adapter à nos problèmes, chacun 
dans son domaine de compétence. C’est ce que j’essaye de faire dans mon 
travail pour le développement communautaire en France.
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6. Pour moi, les musées traditionnels ne sont plus des dinosaures, car 
ils ont muté, c’est à dire changé de nature. Ils étaient supposés être des 
institutions culturelles et ils sont devenus:
- pour la plupart, des pièges à touristes et à groupes scolaires (le Louvre 
reçoit environ 60% de touristes et 25% de scolaires),
- pour certains, des musées nouveaux, ou plutôt renouvelés, ouverts sur 
de nouvelles fonctions.
Donc, contrairement aux dinosaures, ils ne vont pas disparaître, mais 
vont constituer de nouvelles catégories (voir aussi le n°9). Dans tous les 
cas, la définition purement fonctionnelle de l’Icom ne convient plus, car 
elle ne mentionne pas les objectifs du musée. Cette définition n’est pas 
muséologique, elle est essentiellement muséographique.
Je crois avoir assez bien résumé cette problématique dans ma synthèse de 
la conférence de l’Icom à Québec en 1992.

7. Ce que l’on appelle échec d’un musée communautaire (qu’il s’appelle 
écomusée ou non) devrait porter d’autres noms, comme je l’ai appris en 
vivant l’histoire de l’Ecomusée de la Communauté Le Creusot-Montceau, 
en France. Il y a plusieurs possibilités de terminer le «processus» vivant 
de construction d’un musée communautaire:
- le musée disparaît après avoir rempli sa fonction de mobilisation et de 
dynamisation de la communauté. Il peut être remplacé par autre chose: 
une action politique, patrimoniale, éducative, etc., menée par d’autres 
moyens.
- le musée s’institutionnalise en devenant un musée classique, émanation 
de la communauté à l’origine mais maintenant établissement de diffusion 
et d’action culturelle, à partir d’une collection et des activités ordinaires 
des musées.
- le musée se transforme en un autre processus, également de nature 
muséologique, mais très différent parce que adapté à une nouvelle 
génération, à une communauté différente de la communauté qui avait 
créé le premier musée, dix ans ou vingt ans auparavant. C’est un nouvel 
avatar, au sens hindou du terme.
Ce qui peut être considéré comme un échec, c’est la recherche d’une 
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nouvelle muséologie sous le nom d’écomusée, ou d’écomuséologie. La 
confusion autour du mot, la mode qui a fait que des centaines de musées 
locaux ou industriels se sont créés sur ce mot, alors qu’ils n’avaient rien 
de communautaire, la définition ambigüe de G.H. Rivière, l’utilisation 
abusive du musée de la communauté Le Creusot-Montceau comme 
modèle (alors qu’il n s’agissait pas du tout d’un écomusée au début, 
et encore moins d’un modèle), tout cela fait que l’essai par certains 
d’identifier la nouvelle muséologie avec ce mot est une erreur.

8. Cette «fin de tout» est la forme la plus achevée du millénarisme. Nos 
intellectuels sont aussi bêtes que les foules superstitieuses de l’an mil. 
Nous sommes en réalité au début de quelque chose et nous n’allons pas 
démissionner avant de commencer à progresser de nouveau. Dans quel 
sens, je ne sais pas, mais c’est ce qui est amusant.
C’est aussi une prétention des vieux pays épuisés qui croient que leur 
fatigue est celle du monde entier, parce qu’ils ne veulent pas voir les 
peuples jeunes qui vont les bousculer pour prendre leur place.
Par contre, nous sommes peut-être à la fin d’un cycle de domination et 
d’exploitation de la plus grande partie du monde par la plus petite, et c’est 
tant mieux.

9. Je pense, personnellement, non pas comme muséologue, mais comme 
acteur de développement local et militant de l’action communautaire, 
que le musée peut et doit choisir entre trois formes principales:
- le musée-spectacle, destiné à des publics captifs: touristes, milieux 
cultivés, scolaires en groupes organisés et guidés. Ces musées seront de 
plus en plus grands, de plus en plus coûteux, de plus en plus visités, c’est 
à dire «consommés». Ce seront des super-marchés de la culture officielle. 
Finalement, ils se ressembleront tous.
- le musée-collection, destiné à des recherches avancées, à des productions 
complexes, à des publics plus ou moins spécialisés, dont la collection 
est la première justification. Ces musées attireront de plus en plus des 
publics «intelligents», utiliseront des méthodes de communication 
sophistiquées, s’ouvriront autant que possible à des communautés de 
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géométries différentes. Ils seront tous uniques et créeront entre eux des 
réseaux de coopération analogues aux réseaux universitaires actuels.
- le musée communautaire, issu de sa communauté et couvrant 
l’ensemble de son territoire, à vocation globale ou «intégrale», processus 
vivant qui implique la population et ne se préoccupe pas d’un public, qui 
est à la fois le centre et la périphérie. La vie de ces musées sera courte ou 
longue, certains ne s’appelleront même pas musées, mais tous suivront 
les principes de la nouvelle muséologie (Santiago, Québec, Caracas, etc.), 
dans leur esprit, sinon dans leur lettre.
Hugues de Varine
23/11/95

Mário Chagas
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Declaração de Lisboa
Resoluções da Comissão Internacional de Formação Pessoal 

de Museus (ICTOP)
Lisboa, Portugal - 3 a 8 de Outubro de 1994

Tradução de  Miguel Lara

- Considerando que rápidas mudanças nas condições 
mundiais provocaram uma depreciação da herança natural e 
cultural, designadamente pela combinação dos interesses nacionais e 
internacionais; e,
- Considerando que há determinadas ideias e convicções que 
são fundamentais para a existência humana e a inter conexão entre 
as pessoas, as pessoas e o ambiente, e as pessoas e a sua natureza 
universal; e,
- Considerando que é necessário para os museus como 
instituições “ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento” 
assumirem um papel de liderança na comunidade internacional;
- Assim, a Comissão Internacional de Formação de Pessoal, 
reunida em Lisboa, Portugal, de 3 de Outubro 1994, tomou as 
seguintes resoluções:
1. Os programas de formação nos museus devem procurar 
atingir novos processos de incorporação de material tanto tangível 
como intelectual de âmbito museal nas suas actividades educacional e 
informacional; e,
2. Os programas de formação nos museus devem oferecer 
oportunidades de formação que visem o preenchimento das 
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necessidades imediatas e das expectativas da comunidade museológica 
para a munir de uma programação pró-activa em vez de uma instrução 
reactiva; e,
3. Os programas de formação nos museus devem fazer uma 
abordagem integrada e interdisciplinar ao trabalho museológico que 
conjugue teoria e prática, evite o processo de formação, e mantenha a 
prossecução de práticas profissionais perpetuadas pelas comissões do 
ICOM relativas às funções básicas dos museus; e,
4. Os programas de formação nos museus devem ter em consideração 
que a formação museológica não está limitada a oportunidades organizadas 
de instrução, e devem reconhecer a importância da natureza global da 
comunidade museológica empenhando-se por um diálogo aberto e pela 
livre troca de ideias, teorias, e práticas através de publicações técnicas e 
profissionais, jornais e livros, e pela diversificação tanto de formadores 
como de formandos para apreender novos conceitos e proceder a uma 
introspecção de actividades sociológicas e museológicas periódicas; e,
5. Os programas de formação nos museus devem preparar 
formandos, a todos os níveis, para desempenharem mais elevados 
papéis de liderança, estimulando a investigação intelectual, a interacção 
imaginativa, e soluções corajosas para aplicar a práticas e actividades 
museológicas, bem como transmitindo um senso de responsabilidade 
ética, profissional e social; e,
6. Os programas de formação nos museus devem alargar a sua 
esfera de acção museológica raciocinando em termos globais e formando 
em termos locais, para ir ao encontro e inclusivamente exceder as 
necessidades e expectativas da profissão museológica, definida e descrita 
pelos ideais estabelecidos e mantidos pelo ICOM; e,
7. O dever académico responsável exige o reiteramento do 
compromisso de apoio tanto a formadores como a formandos no 
intercâmbio de programas internacionais de formação, e de realçar-
se essa oportunidade proporcionando uma lista regular e exacta dos 
programas de formação nos museus, designadamente através de uma 
publicação, tal como o Directório de Formação em Museus (Directory of 
Museum Training); e,
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8. Devem ser desenvolvidos todos os esforços para distribuir 
Standards e Éticas para os Programas de Formação em Museus e para 
defender o nível de formação estabelecido por esse documento.
Estas resoluções são tomadas na convicção de que:
1. O carácter específico, linguagem e cultura de todo e qualquer 
povo deve ser preservado em benefício e esclarecimento das gerações 
actuais e das vindouras; e,
2. Os valores de formação e conhecimento museológicos não 
deveriam ser limitados ou restringidos por retóricas enfáticas ou regras; 
e,
3. A natureza uniformizada da profissão museológica não deveria 
ser subdividida com base na teoria, na semântica ou numa categorização 
unilateral; e,
4. O nível mais elevado do profissionalismo museológico deveria 
ser visado enquanto reconhecimento da diversidade e singularidade de 
programas de formação que vão de encontro às necessidades específicas 
da área anfitriã, do estado, da região, ou da nação.
Finalmente, a Comissão Internacional para a Formação de Pessoal:
1. Recomenda que os orientadores considerem ponderadamente o 
início de programas de formação contínua para os recursos humanos dos 
museus; e,
2. Reitera o apoio ao programa de formação em Dubrovnik e 
recomenda o seu reatamento assim que for possível.
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Parques Naturais e Património
Os ecomuseus como instrumentos de desenvolvimento cultural

Conceição Moreira

“Os parques naturais são instrumentos privilegiados, nos quais se 
experimentam, de forma original, os métodos de planeamento integrado, 
de dinamização económica e cultural e de gesto racional de recursos 
naturais. São além disso ensaios de participação democrática dos poderes 
locais nas tomadas de decisão sobre assuntos fundamentais da vida das 
comunidades”.
Fernando Pessoa in “Parques Naturais” ed. SNPRPP, 1978
«Le musée est une institution au service de la société dont il est partie 
intégrante et il possède en lui-même les éléments qui lui permetent de 
participer à la formation des consciences des communautés qu’il sert»
(Mesa Redonda de Santiago do Chile-UNESCO/ICOM 1972)

Os Parques Naturais e a Preservação do Património

 Durante muitos anos a Conservação da Natureza foi entendida 
no sentido de se conservar os espaços selvagens, a fauna e a flora, criando-
se santuários da natureza - os Parques Nacionais -, onde a presença do 
homem no contava, sendo por vezes interdita ou quando muito permitida 
como recreio, mas recreio controlado, ou então, para fins científicos.
Este conceito que surgiu nos Estados Unidos, onde existem grandes 
extensões de território controlado pelo Estado e não afectado por 
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intervenção humana, tem vindo a evoluir.
 Hoje compreende-se que a inserção humana nos ecossistemas 
é fundamental principalmente nos países da Europa, onde, salvo raras 
excepções, todo o espaço é explorado por comunidades humanas.
 Se a Europa não dispõe mais de vastos espaços naturais que 
poderiam dar origem a Parques Nacionais, ela possui magníficas 
paisagens construída por gerações sucessivas de camponeses e que 
representam etapas importantes da história e da cultura dos povos.
 É neste conceito actual de conservação que coloca o homem 
no seio da Natureza que surgem os primeiros Parques Naturais. É neles 
que a Conservação se aplica no seu conceito global em que entram 
valores naturais e culturais numa perspectiva de interdependência.
 Os Parques Naturais são áreas que se caracterizam por conter 
paisagens naturais, seminaturais e paisagens humanizadas que são 
exemplos da integração harmoniosa das actividades humanas e da 
natureza. A sua criação tem por finalidade a protecção da paisagem 
pelo seu valor histórico, cultural e estético, o desenvolvimento sócio-
económico das populações e a preservação dos seus valores naturais e 
culturais.
 Entende-se que num território como o nosso, fortemente 
humanizado, a Conservação só será completa se a par dos valores 
naturais, se preservarem os culturais - físicos e não físicos  que 
constituem o seu património.
 O próprio conceito de património cultural também tem 
vindo a evoluir. Durante muito tempo a ideia de património estava 
associada à ideia de obra de arte ou de monumento. Hoje o conceito 
de património é bem mais amplo  é o monumento, a obra de arte, mas 
também o bairro, a rua, a povoação inteira, a paisagem, os objectos 
de uso quotidiano, as crenças, etc., desde que o seu valor estético, 
a sua importância sócio-cultural, a sua integração paisagística o 
justifiquem.
 As paisagens são dos valores mais importantes do nosso 
património, elas contam a história do trabalho dos homens, a sua 
diversidade social, testemunham, os seus esforços para vencer 
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obstáculos naturais, esforços de cada homem e de cada comunidade. 
São uma fonte viva de tradições, visto serem sempre herança de gerações 
passadas que importa transmitir às outras.
 A paisagem no seu sentido mais lato, integra na sua expressão a 
fisionomia da sociedade que a cria.
 Para realizar uma paisagem, como por exemplo a da Serra 
da Estrela (onde existe um Parque Natural) é indispensável aliar ao 
comunitário, na distribuição das águas ou na função de certos usos de 
pastagens, um sentido individualista de isolamento que exige a vida de 
montanha. A acção continuada destes traços vai marcando o carácter...
 Aquilo a que muitas vezes chamamos natureza, a maior parte das 
vezes mais não é que o resultado do esforço de sucessivas gerações que 
actuaram no território e o foram moldando a fim de nele se instalarem 
e retirarem subsistência. Foram humanizando a paisagem, fazendo 
simultaneamente, surgir costumes, regras, hábitos sociais, ou seja Cultura.
 A intervenção do homem na paisagem data do começo da 
ocupação da terra, mas foram sem dúvida a pastorícia e a cultura 
sedentária que trouxeram as primeiras alterações da paisagem natural.
 Com o decorrer do tempo, foi sem dúvida a agricultura, a 
actividade que mais contribuiu para modelar a nossa paisagem. Por isso a 
protecção do mundo rural tem merecido uma atenção especial por parte 
dos Parques, já que a maior parte deles, está implantada em zonas rurais, 
onde persiste uma agricultura tradicional que foi modelando paisagens 
que traduzem a sábia harmonia que o homem rural soube manter 
utilizando a natureza. Sempre em equilíbrio e perfeito respeito pelas leis 
da Natureza.
 Ora, nas últimas décadas vem-se assistindo a uma regressão 
sistemática do espaço “natural”, empobrecimento da fauna e flora, 
descaracterização das paisagens, avanço incontrolado da urbanização, 
efeitos nocivos do turismo de massas. Estes factores constituem uma 
ameaça não só para o ambiente mas igualmente para o homem.
 A paisagem europeia sempre sofreu profundas alterações ao 
longo dos séculos. Podemos ter presente os grandes arroteamentos dos 
séculos XI e XII, mas nada que se compare com as mudanças brutais a que 
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se assiste actualmente. Dispomos de meios de construção e de destruição 
mais modernos. Hoje muda a uma rapidez espantosa, como nunca, sob 
os efeitos dos mecanismos económicos e poder da técnica - muda de 
escala, perde a diversidade, tornando-se homogénea com o alastramento 
da monocultura e povoamentos florestais. A monocultura como processo 
extensivo de exploração do mundo rural, leva à destruição do equilíbrio 
cultura-natureza e arrasta consigo consequências sócio-culturais graves 
no mundo rural.
 O mundo rural não pode ser encarado apenas como um espaço 
de produção, mas tem que ser visto como um espaço cultural. Há uma 
história gravada no solo, no espaço, nas formas vegetais e arquitectónicas.
 A paisagem é essencialmente fruto do trabalho do camponês, 
mas é também de construtores que souberam tirar do solo e do subsolo 
os materiais necessários à construção da habitação. O habitat rural é de 
uma diversidade extraordinária e responde à variedade dos recursos 
locais e sábio aproveitamento desses recursos.
 Hoje não se discute mais (?) a necessidade de salvaguardar uma 
casa solarenga, uma bela residência burguesa, um convento ou até uma 
simples capela do séc. XIV ou XV, mas a perspectiva é menos favorável 
quando se trata de preservar da demolição, de uma alteração, de uma 
transformação outros elementos do património rural tradicional - 
casas, estábulos, anexos e dependências de quintas, fornos e lagares 
comunitários, espigueiros, e, que também eles contribuiram para dar aos 
sítios rurais o seu carácter.
 São construções agrícolas que não apresentam um valor 
histórico particular mas têm uma importância determinante no aspecto 
geral do sítio construído e o seu valor como património tem sido sempre 
subestimado.
 Importa conservar estas construções tão intactas quanto possível 
do ponto de vista da sua estrutura e do seu carácter, pois reflectem o 
modo de vida dos camponeses através dos séculos e são o resultado de 
um diálogo constante entre o homem e a natureza.
A salvaguarda e valorização deste património é um dos objectivos 
prosseguido pelos parques naturais, quer se trate do restauro de 
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construções, conservação de sítios, recuperação de aldeias ou construções 
tradicionais - moinhos, fornos e lagares comunitários, reconstrução e 
reabilitação de casas antigas, etc.
 Mas a preservação do enorme património cultural que encerra 
o mundo rural, só é possível se houver continuidade do trabalho do 
camponês. Isto não significa imobilismo ou atraso. Antes exige medidas 
urgentes que passam pela revitalização da economia no mundo rural 
e melhores condições de vida e pela procura de tecnologias adequadas 
e alternativas complementares à actividade agrícola. O turismo rural, 
por exemplo, pode constituir uma fonte potencial de lucro. Mas aos 
camponeses deve-lhes ser dado meios de poderem participar nas políticas 
de desenvolvimento rural.
 Pelo atraso económico e social, a maior parte das vezes devido 
ao isolamento em que se encontravam, a inexistência de serviços e 
apoios de primeira necessidade, criou nas populações o sentimento de 
inferioridade e frustração.
 Por outro lado a modernização disparou. E estas comunidades, 
basicamente agrárias, estáticas, vão-se modificando rapidamente, 
face a uma série de novidades importadas e que afectam todos e cada 
um dos aspectos das suas vidas. Há um processo de aculturação em 
que se produzem reacções dispares e por vezes roturas graves. Estas 
roturas tomam um carácter dramático quando o abandono das práticas 
tradicionais e o abandono dos lagos comunitários é acompanhado de um 
empobrecimento e deterioração das condições de vida. Há uma perda 
da capacidade de acção e enfraquecimento do sentimento de pertencer 
a uma comunidade. São reacções de rejeição a modelos que lhes são 
impostos pela sociedade de consumo.
 É aqui que os Parques Naturais podem desempenhar um papel 
importante: eles são os melhores depositários da cultura local e graças 
às medidas de Conservação da Natureza e da paisagem, contribuirão 
indirectamente para a preservação da cultura, dos hábitos e actividades 
tradicionais da população e da região.
 Nos parques naturais, não se pretende que sejam territórios 
estáticos, onde a vida estagnou, museus esquecidos, ou “reservas de 
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índios” para turista ver, mas pelo contrário, são concebidos numa 
perspectiva dinâmica de interdependência.
 Entre as suas grandes linhas de actuação estão:
 - Protecção do património natural e cultural, principalmente, 
junto das populações a quem diz respeito os valores a salvaguardar.
 - Incentivar a participação da população nas actividades a 
desenvolver.
 - Desenvolvimento das actividades tradicionais.
 - Gestão racional do espaço.
 - Acção pedagógica de sensibilidade através da Educação 
Ambiental.
 Estes objectivos ultrapassam em muito as acções de protecção 
e valorização do património; os Parques são também instrumentos de 
desenvolvimento, procurando assegurar a preservação do ambiente mas 
integrando-o no desenvolvimento cultural, social e económico.
 Se bem que o património natural e construído tenham merecido 
maior atenção, pois é o que tem mais impacto, há no entanto todo um 
património cultural que merece ser preservado. O enraizamento de uma 
população num território molda-lhe características culturais próprias 
que se manifestam na maneira de viver, nas tradições familiares, na vida 
social, nos utensílios de trabalho, nas romarias e festas populares, na arte, 
na gastronomia, na literatura oral, nas danças e cantares, no artesanato, 
etc.
 Conservar o património cultural destas comunidades rurais é 
acima de tudo garantir a sua genuidade espontaneidade, revivificando-o 
e dignificando-o. Não se pretende uma conservação estática e integral, 
o que é inviável pois as sociedades estão em mutação e certas práticas 
culturais estão desajustadas à evolução. E como diz o Prof. Viegas 
Guerreiro “todos vamos transformando a cultura, por adição, por 
selecção, anonimamente, impessoalmente quase sem dar por isso.”
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Parques Naturais e Ecomuseologia

 A riqueza cultural do mundo rural que os Parques encerram, 
não pode perder-se; deve ser recolhida e sempre que se justifique 
conservada em pequenas unidades museológicas de que os ecomuseus 
ainda continuam a ser o conceito mais inovador e adaptado às áreas 
Protegidas, pois apenas no ecomuseu , o território é colocado em termos 
museológicos, e aí, os objectos deixam de ser o objectivo último do museu, 
mas ganham força as palavras população, território e património sendo 
possível preservar o passado, ligando-o ao presente numa perspectiva 
dinâmica.
 Ora o conceito de ecomuseu adapta-se ao de Parque Natural 
como sistema museológico pelo seu carácter de museu vivo, dinâmico e 
evolutivo, como é a natureza.
 Há uma proximidade de conceitos entre ambos, o que facilita 
a sua articulação, ao mesmo tempo que se completam pois ambos 
contribuem para a preservação e gestão integrada do património natural 
e cultural de uma determinada região, pelo que esse património significa 
para o desenvolvimento da comunidade. E desenvolvimento não pode 
ser concebido só em termos de progresso tecnológico e crescimento 
económico, mas sobretudo como um conjunto de acções visando 
assegurar o bem estar das populações, o reconhecimento dos valores da 
sua cultura, o reforço dos valores humanos e sociais.
 O ecomuseu implantado numa área que é um Parque Natural, 
mantém vivos os elos da cadeia do ecossistema que foi criado pelo 
homem a partir da actividade económica e por sua vez o Parque fornece 
as condições naturais para que as comunidades humanas possam subsistir 
e desenvolver-se.
 Segundo uma das definições de G. H. Rivière “trata-se de um 
sistema de interpretação de um espaço dado que deve permitir a uma 
população encontrar aí as raízes da sua própria cultura, dando-a a 
conhecer a quem a visita”.
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 O ecomuseu é uma forma museológica que traduz a ligação e 
interdependência entre espaço natural e espaço humanizado (cultural), 
conservando os testemunhos que em determinado espaço revelam a 
forma como o homem se integrou no meio natural e documentam a 
evolução desse território e da sua população.
 Reflecte a realidade local e quotidiana. O ecomuseu poderá 
reforçar a ideia de preservação do património, do desenvolvimento 
científico, cultural e social, transformando-se num verdadeiro 
instrumento de comunicação entre as gerações passadas e futuras.

O Ecomuseu como Instrumento de Desenvolvimento Cultural

Três conceitos fundamentais e inovadores compõem o ecomuseu:
território, património e população.
Território - é a ideia central do projecto pois é o espaço onde se desenrola 
o quotidiano das pessoas.
 Enquanto o museu tradicional está encerrado num edifício, o 
ecomuseu tem por vocação, a explicação e valorização de um território 
historicamente homogéneo, utilizando os elementos do património desse 
território mais representativos da sua evolução. Cada elemento desse 
património, seja construído, falará por si, é a conservação “in situ”.
Património - é aqui entendido no sentido mais lato - património natural, 
industrial, rural, património físico e não físico.
 Tal como na natureza, onde a existência de toda a espécie animal 
ou vegetal, mesmo a mais insignificante, deve ser protegida - toda a 
espécie tem uma função específica a desempenhar no meio e pode mesmo 
ter no futuro, um interesse importante desconhecido hoje, sob o aspecto 
médico, científico ou económico, também na vida das comunidades, todo 
o saber adquirido, os objectos, as práticas tradicionais, usos e costumes, 
devem ser preservados.
População - o ecomuseu existe essencialmente para a população.
 É no dizer de G. Henri Rivière “um espelho onde a população 
se revive”. Daí que a sua participação seja imprescindível. Através do 
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Ecomuseu, a população reconhece o valor da sua cultura, servindo para 
reforçar o sentimento de identidade cultural, e assim o sentimento de 
pertencer a uma comunidade.
 O ecomuseu não é um museu ecológico, mas o objecto do museu 
é o homem vivo e tem a ver sim, com o ambiente natural mas também 
com a história e a cultura.
 H. de Varine, pioneiro dos ecomuseus, há 20 anos, preferiu 
chamar-lhe “museu da comunidade”, o que tem a sua justificação pois 
através das acções desenvolvidas pelo ecomuseu, o cidadão fortalece o 
sentimento de pertencer a uma comunidade e de nela poder participar 
de maneira integrada.
 Esta participação ajudará a população local a adaptar-se às 
mudanças mas em continuidade, atenuando o fosso de gerações.
Como fazer participar a população no ecomuseu?
 Como dinamizar a vida cultural do território onde está 
implantado um Parque Natural?
 Os Parques Naturais foram definidos desde a origem não só como 
um vasto projecto de preservação do património mas também como 
um meio de incutir nas populações a compreensão desse património e 
respeito por ele.
 Daí a importância que tem tido as acções de educação ambiental, 
desenvolvidas pelas equipas dos Parques, e que melhor cumprirão 
os seus objectivos quando completadas com as acções de animação 
cultural desencadeadas pelos ecomuseus, cuja função primordial é dar às 
populações uma visão valorativa da sua cultura. Cultura entendida aqui, 
não no sentido tradicional, mas num mais abrangente onde se inclui 
toda a herança material, simbólica, espiritual e ética do grupo onde o 
indivíduo se integra e identifica. Uma cultura que deve ter por base a 
reflexão, a inovação, a criatividade e a capacidade crítica.
 Conforme afirma René Rivard “a nova museologia (onde se 
enquadram os ecomuseus), tem essencialmente por missão favorecer por 
todos os meios o desenvolvimento da cultura crítica quer no indivíduo, 
quer em todas as camadas da sociedade como a melhor solução contra a 
aculturação, a massificação e a falsa cultura”.
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 Esta cultura crítica será o resultado de uma reflexão individual 
e livre sobre todos os factos e acontecimentos que se desenvolvem nas 
sociedades, e só através dela as populações poderão resistir de forma 
consciente à tomada do poder económico e cultural por parte de 
agentes externos à comunidade, impondo modelos culturais e de vida 
inadequados.
 As equipas de educação ambiental e de animação cultural têm, 
junto das populações e dos visitantes, uma função pedagógica muito 
importante. Quanto aos primeiros, levá-los a reflectir sobre o valor e 
autenticidade do seu património, da sua cultura, fruto de longo saber 
acumulado por gerações passadas, pelo qual devem sentir o maior 
orgulho e serem os principais defensores.
 Aos visitantes devem ser facultados todos os elementos 
informativos que lhe permitam uma compreensão pelo ambiente, gosto 
pela natureza e melhor conhecimento do mundo rural, de quem lá vive, 
do seu trabalho, das suas diversões, dos seus anseios, das ameaças que 
sofre e dos perigos, a que está sujeito, assim como das razões culturais, 
ambientais e económicas que justificam a sua protecção. Deverá sentir 
que a conservação do meio que o acolhe é a condição necessária à sua 
atitude recreativa e sentir-se por seu lado responsável e garante da sua 
fruição e utilização.
 Nesta acção pedagógica várias iniciativas poderão ser tomadas, 
junto das escolas, das populações, dos decisores, tais como exposições 
temáticas de sensibilização, itinerantes e/ou temporárias, exposições de 
objectos pertencentes à comunidade, publicação de brochuras, posters, 
jogos educativos, conferências, sessões de cinema, video ou diaporamas, 
promoção dos produtos e tradições locais, visitas guiadas, etc.
 Freeman Thilden,1 autor americano, grande conhecedor dos 
Parques Americanos, onde trabalhou durante anos, afirma que “toda a 
interpretação da paisagem, de uma exposição, de um acontecimento que 
não faça apelo a um trago da personalidade ou da experiência do pessoal, 
é estéril”.
 Interpretar é tornar compreensível, é dar sentido, pois mais 
importante que o valor do local, do acontecimento ou do objecto é a 
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carga afectiva que lhe é dada por cada um e pela comunidade.
 O fim da interpretação é, fazendo apelo à sensibilidade, estimular 
nos membros da comunidade ou nos visitantes, o desejo de alargar os 
seus conhecimentos, ajudando-os a compreender as grandes verdades 
que se escondem por trás das coisas.
 Ainda segundo o mesmo autor, isto consegue-se não pela 
informação tradicional ou cursos magistrais, mas pela “provocação”. 
“Provocar” significa que é necessário ultrapassar o nível cognitivo, para 
“tocar” mais profundamente o indivíduo e levá-lo a agir ao nível da 
apreciação que é o dos valores.
 E sintetiza o papel da interpretação na seguinte frase: “através da 
interpretação, a compreensão, pela compreensão a apreciação, graças à 
apreciação a conservação”.
 E podemos acrescentar, não conservar por conservar, mas para 
assumir o presente e perspectivar o futuro.

Conclusão

 Parece-me poder concluir-se que os dois conceitos - Parques 
Naturais e Ecomuseu se completam, aliás, não é sem razão que os 
primeiros ecomuseus surgem nos Parques Naturais Regionais Franceses.
 Se um Parque Natural tem por objectivo principal a Conservação 
da Natureza e do território enquanto suporte das actividades humanas, 
o Ecomuseu visa a presentação e interpretação desse território. 
Ambos valorizam as relações que se estabelecem entre meio natural e 
comunidades humanas.
 Os Parques Naturais, pela obrigatoriedade de executarem 
os planos de ordenamento têm que fazer estudos interdisciplinares 
abrangendo os dominios científicos e das ciências humanas. Estes estudos 
facilitarão o trabalho do museólogo, facultando-lhe um conhecimento do 
território, do meio natural, da cultura, dos interesses sociais e económicos 
das populações e das suas inter-acções. Assim estudos conjuntos e 
projectos comuns poderão ser elaborados em função da articulação dos 
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domínios de competência das duas entidades.
 A ecomuseologia não pode ser tarefa apenas do museólogo e 
de especialistas de ciências humanas mas deve associar especialistas da 
gestão do território e da comunidade num trabalho interdisciplinar.
 Os parques Naturais têm por missão a gestão racional dos 
recursos naturais tendo presente que só o desenvolvimento sustentável 
garante o futuro das próximas gerações.
 Os ecomuseus pela sua função social e cultural, fortalecem nas 
populações locais o sentimento de pertencerem a uma comunidade e de 
participarem de forma continua na sua história.
 Só uma gestão integrada do património natural, histórico e 
cultural, permitirá assegurar às gerações futuras, a curto, médio e longo 
prazo, melhores condições de vida.

Conceição Moreira

Nota

1. Freeman Thilden “Interpreting our Heritage”, 3ª ed., 1976.
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Uma Abordagem Museológica do Contexto Urbano

Maria Célia Moura Santos

“Ilhas de calmaria no turbilhão agitado da história, 
a quase totalidade dos nossos “museus de cidade” 
recompõem, num passado mítico e nostálgico, a 
ordem no caos urbano, oferece pressurosamente a 
leitura simplificadora e monovalente das contradições 
históricas - e assim educam.”
ULPIANO BEZERRA DE MENEZES.

1.Introdução

A partir da década de 60 profissionais que atuam na área da 
museologia, influenciados pelo movimento em prol da democratização da 
cultura, iniciando na Europa, começam a repensar as ações desenvolvidas 
pelos museus na sociedade contemporânea, começando, desde então, um 
grande debate sobre a necessidade de transformação dessas instituições, 
no sentido de torná-las mais próximas das comunidades onde estavam 
inseridas. A ação museológica torna-se então mais próxima das demais 
práticas sociais globais e aponta para a necessidade de buscar novos 
caminhos que sejam trilhados a partir da ação conjunta de técnicos e 
grupos comunitários, tendo como objetivo maior o desenvolvimento 
social.

Desse FÓRUM de debates, percorrido ao longo de três décadas, 
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participaram profissionais de diferentes países, tendo surgido, 
em contextos diferenciados, diversos projetos museológicos, com 
características comuns, fornecendo subsídios para a construção de uma 
“NOVA MUSEOLOGIA”.

O Movimento da “Nova Museologia, no nosso entender, não pode 
ser analisado sem que façamos uma articulação entre seus pressupostos 
básicos e a produção cultural no contexto urbano do mundo 
contemporâneo, devido às suas próprias características e ao momento 
histórico do qual emergiu.

Nesse sentido, no presente trabalho apresentamos algumas 
considerações sobre cultura urbana, embasadas em estudos de alguns 
sociólogos e antropólogos para, posteriormente, abordarmos o contexto 
urbano, como objeto museológico, numa perspectiva histórica, 
apresentando, em seguida, uma proposta de museu didático-comunitário 
para o Bairro de Itapuã, na Cidade do Salvador, considerando-o como 
lugar de ação de forças sociais e como imagem, do momento presente, 
procurando entendê-lo através de uma perspectiva histórica.

2. Cultura Urbana - Algumas Considerações

Fazendo uma análise sobre as evidências culturais no urbano, 
registradas na literatura relacionada ao tema, constata-se que a expressão 
“cultura urbana” aparece, originalmente, nos trabalhos realizados pela 
escola funcionalista e evolucionista da Escola de Chicago. Com os 
culturalistas dessa escola, a sociologia urbana passou a ser considerada 
como Ciência das novas formas de vida social, que surgem das grandes 
metrópoles. Neste contexto, Spengler1 defende a tese de que o espírito 
de cada etapa histórico-social da humanidade corresponde a um quadro 
ecológico dado. Neste sentido, a cultura urbana estaria vinculada a uma 
cultura ocidental, que se manifestaria sobretudo neste parte do mundo, 
devido, no fundamental, ao desenvolvimento da urbanização.

Dentre as teorias mais marcantes que analisam a cidade como 
uma categoria social, destaca-se a que se encara como uma variável 
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explicativa. Segundo Oliven2, “Sob esta perspectiva a cidade é vista como 
uma potência social capaz de gerar através de sua influência ou mais 
diferentes consequências na vida social”, Wirth3, um dos mais destacados 
membros da Escola de Chicago, registra que o surgimento das cidades 
implicaria no aparecimento de uma forma de cultura caracterizada por 
papéis sociais transitórias e com fins instrumentais, inexistência de um 
controle social direto, diversidade e fugacidade dos envolvimentos sociais, 
afrouxamento dos laços familiares e competição individualista, trazendo 
consequências para o processo económico e para o sistema político. A 
segmentação das relações urbanas e o utilitarismo conduziriam à divisão 
do trabalho e desta, necessariamente, à economia do mercado. Como a 
densidade reforça a diferenciação interna, a coabitação, sem possibilidade 
de expansão real, resultaria, forçosamente, na selvajaria individual e na 
agressividade que se alastram na cidade. A cidade recebe um conteúdo 
cultural específico, e torna-se sua variável explicativa; a cultura urbana se 
propõe, então, como modo de vida.

As proposições básicas concernentes à cultura urbana foram então 
apontadas por Wirth, sendo que os demais estudos desenvolvidos sobre 
o tema, na maioria das vezes, não passam de variações das mesmas.

Robert Redfield e Milton Singer4, estudando o papel cultural da 
cidade, na mesma linha funcionalista, examinam as referências a funções 
culturais e centros culturais, encontrados em muitos estudos de cidades, 
realizados por geógrafos, sociólogos, historiadores e ecologistas. Sob 
esses aspectos, os autores incluem os Centros Religiosos, Educacionais, 
Artísticos e de serviços, distinguindo-os dos centros econômicos, 
administrativos, militares e funcionais. Segundo Schvasberg5, “este uso 
do cultural também é limitado para fins de análise comparativa que o papel 
das cidades cumpre nas transformações da, mais ou menos integrada, 
vida tradicional e/ou convencional de uma comunidade”, salientando 
que, através dos referenciais apontados por esses autores, os centros 
políticos, financeiros, econômicos e de serviços, podem perfeitamente 
desempenhar tão bem um papel nestes processos quanto os chamados 
(limitadamente) centros culturais; estes diferentes tipos de centros e 
atividades são variavelmente combinados e separados, e é esta variedade 
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de padrões que é da maior significância.
Como sustentação para a sua análise, Redfield e Singer recorrem 

a uma revisão histórica e comparativa. Registram que nas antigas 
civilizações os centros urbanos eram usualmente políticos religiosos 
ou político-intelectuais; no mundo moderno, eles são especialmente 
econômicos. O Templo, a Catedral, o Palácio Real e Forte são os 
principais centros simbólicos das Cidades Pré-Industriais. O “Central 
Buziness District” tornou-se a divisa simbólica do moderno Centro 
Urbano. Comentando sobre esta caracterização Schvasberg5 comenta 
que este simbolismo não é, certamente, uma designação completamente 
exata do que acontece na Cidade, ou pela qual se define, pois os centros 
eclesiásticos eram, também, em muitos casos, centros de comércio e de 
artesãos; por outro lado, registra o referido autor, “o moderno “Central 
Business District” está suficientemente apto a conter (e de fato contém 
em uns tantos casos metropolitanos como Washington e São Paulo, por 
exemplo) Bibliotecas, Escolas, Museus, Arquivos, Óperas, Teatros, Igrejas e 
postos governamentais, além dos naturalmente esperáveis estabelecimentos 
mercantis e escritórios de negócios.”

Robert Redfield6, ampliando seus estudos, realiza pesquisas 
no México, e desenvolve a teoria do continum folk-urbano, que está 
relacionada com as idéias de Wirth. Redfield registrava a existência de 
variações contínuas entre sociedades do tipo folk como:

“... pequena, isolada, analfabeta e homogênea, com um forte sentimento 
de solidariedade grupal. Os modos de viver estão convencionalizados 
naquele sistema coerente que chamamos de “cultura”. O comportamento 
é tradicional, espontâneo, acrítico e pessoal; não existe legislação ou 
hábito de experimento e reflexão com fins intelectuais. O parentesco, seus 
relacionamentos e instituições, são as categorias típicas da experiência e o 
grupo familiar é a unidade de ação. O sagrado prevalece sobre o secular; a 
economia é mais de status que de mercado”.

Fazendo comparações entre pontos diferentes do seu continuum, 
relacionando com a sociedade folk, acima descrita, Redfield destaca que:

“... a vila camponesa quando comparada com a vida tribal, a cidade 
pequena quando comparada com a vila camponesa, ou a cidade quando 
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comparada com a cidade pequena é menos isolada; é mais heterogênea; 
é caracterizada por uma divisão de trabalho mais complexa; tem uma 
economia monetária mais completamente desenvolvida; tem especialistas 
profissionais que são mais seculares e menos sagrados; tem instituições de 
parentesco e compadrio que são menos bem-organizadas e menos eficazes 
no controle social; é correspondentemente menos dependente de instituições 
de ação impessoal; é menos religiosa, no que diz respeito tanto a crenças e 
práticas de origem católica como às de origem indígena; apresenta menos 
tendência a encarar a doença como resultante da quebra de uma regra 
moral ou meramente de costumes; permite uma maior liberdade de ação e 
escolha ao indivíduo.”

Oscar Lewis salienta que o modelo teórico do continuum folk-
urbano era inadequado para o estudo da mudança cultural, sendo que 
as caracterizações como folk, rural e urbano confundem as questões de 
estudos e de mudanças a curto prazo, nunca tendo sido provado seu valor 
heurístico, como instrumento de pesquisa.

Oliven7 registra que, realizando estudos com habitantes de 
Tepoztlán que haviam migrado para a Cidade do México, Lewis 
encontrou evidências de que a urbanização não constitui um processo 
único, integral e universalmente semelhante, mas assume formas 
e significados diferentes, que dependem das condições históricas, 
econômicas, sociais e culturais prevalecentes. Oliven também comenta 
que “subjacente aos modelos de autores como Wirth e Redfield está uma 
perspectiva culturalista que procura explicar a dinâmica de uma sociedade 
em função das representações culturais que se acredita dela fazem seus 
membros. Sob este ângulo, a cultura é encarada não como um fenômeno que 
é produzido pelos homens como resultado das relações sociais, mas como 
algo externo à sociedade e que seria uma espécie de variável independente. 
o Comportamento social passaria a ser explicado como resultado da cultura 
e não contrário.” O autor enfatiza que o risco desta postura está no fato 
de, através dela, querer explicar a situação de grupos sociais ou até de 
sociedades globais em função das características de sua cultura.
A teoria da modernização foi usada por vários cientistas sociais para 
explicar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento de sociedades, a 
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partir do grau de modernidade de seus membros e se constitui, segundo 
Oliven8, num exemplo significativo de culturalismo que esquece seu 
principal postulado, a saber, o do relativismo cultural. Procura-se então 
explicar a pobreza pela suposta ausência de uma “cultura urbana” ou de 
“atitudes modernas” parte de grupos subalternos. Oscar Lewis apoia-se 
em estudos realizados no México e em Porto Rico para elaborar a teoria 
da “cultura da pobreza”, definindo-a como:

“sua própria estrutura e lógica, um modo de vida passado adiante 
de geração a geração ao longo de linhas familiais. A cultura da pobreza 
não é somente uma questão de privação ou desorganização, um termo 
significando a ausência de algo. Ela é uma cultura no sentido antropológico 
tradicional na medida em que proporciona aos seres humanos um esquema 
de vida, um conjunto pronto de soluções para problemas humanos, e assim 
desempenha uma significativa função adaptativa.”9

Lewis foi muito combatido pelo conceito que criou, embora tenha 
ficado famoso ao criticar o modelo do continuum folk-urbano, de Redfield. 
A teoria da “cultura urbana” é de natureza psicossocial e tem grande 
influência da perspectiva culturalista. Segundo Oliven, nessa perspectiva, 
o conceito de cultura da pobreza é considerado como uma entidade 
autoperpetuante numa espécie de círculo vicioso, estando subjacente a 
esta abordagem a imputação aos próprios membros das classes baixas de 
responsabilidade pela situação na qual se encontram presos.

Outra crítica à tese da cultura urbana, especialmente àquela que se 
baseia na diferenciação entre campo e cidade, é realizada por Dewey10, 
quando afirma que estas diferenças são apenas a expressão empírica 
de uma série de processos que produzem, ao mesmo tempo, toda uma 
série de efeitos específicos em outros níveis da estrutura social. Segundo 
este autor, há uma variação concomitante entre a evolução das formas 
ecológicas e das formas culturais e sociais sem que, no entanto, se possa 
afirmar que esta co-variação é sistemática, diretamente causal, nem que 
as segundas sejam produzidas pelas primeiras. A maior prova deste 
argumento segundo Dewey, é que pode haver difusão da cultura urbana 
no campo, sem que isso implique a anulação da diferença ecológica 
contextual.
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Aprofundando as críticas em relação às hipóteses da cultura urbana, 
Manuel Castells11 as situa em torno da problemática da ideologia urbana, 
definindo-a como: “é esta ideologia específica que apreende os modos e 
formas de organização social enquanto característicos de uma fase da 
evolução da sociedade, estritamente ligada às condições técnico-naturais 
de existência humana e a seu quadro de vida.” Castells compreende a 
sociedade urbana como forma específica de organização social, sendo 
para analisá-la são necessários os domínios particulares da realidade no 
interior desta forma específica.

Segundo este autor, a história da Sociologia urbana, como disciplina 
que estuda esta “forma específica”, demonstra a aliança estreita entre 
o desenvolvimento desta disciplina e a perspectiva culturalista que 
a sustenta. Para ele, é inaceitável a denominação “cultura urbana” a 
um sistema de comportamento vinculado à sociedade capitalista, 
principalmente porque a aceitação desta denominação sugere que 
estas formas culturais foram produzidas com determinações na forma 
ecológica específica que é a cidade. Como fundamento à não-aceitação 
desta denominação, argumenta que não pode haver, na evolução das 
sociedades, fenômenos apreensíveis unicamente em termo físicos, por 
exemplo, de tamanho ou extensão, pois toda evolução da dimensão 
e da diferenciação de um grupo social é produto e expressão de uma 
estrutura social e de suas leis de transformação. Portanto, pode-se falar 
numa produção simultânea e concomitante de formas sociais, nas suas 
múltiplas grandezas e, em especial, nas suas grandezas espacial e cultural; 
poderemos, até mesmo, colocar em pauta o problema de sua interação, 
mas não partir da proposição segundo a qual uma das formas produziria 
a outra. Desse modo, as teses sobre a cultura urbana desenvolveram-se 
numa perspectiva empirista, na qual tomou-se como fonte de produção 
social o que era, na realidade, o seu contexto.

Castells afirma, ainda, que a cultura urbana não pode ser aceite 
nem como teoria nem como conceito; ela é um mito, pois narra, 
ideologicamente, capítulos ou parcelas da experiência humana, conforme 
pode ser observado a seguir:

“... se é óbvio que há especificidades culturais nos variados meios 
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sociais, também é evidente que a divisão não passa mais pela separação 
entre Cidade e Campo, e a explicação de cada modo de vida exige que a 
articulemos ao conjunto de uma estrutura social, em lugar de nos atermos 
tão somente à pura correlação empírica entre um conteúdo cultural e sua 
localização espacial, pois o que está em questão é simplesmente a análise do 
processo de produção social dos sistemas de representação e de comunicação, 
ou, se preferirmos da superestrutura ideológica.”12

Por outro lado, estudos realizados em países da América Latina 
têm demonstrado, segundo Oliven13 que os processos sociais que se 
verificam nas cidades deste continente são bem mais complexos do que 
às vezes se imagina. As análises têm indicado que não há uma sequência 
linear, mas, uma multiplicidade de processos sociais ocorrendo no 
contexto urbano da América Latina. Para o referido autor, longe de 
haver uma homgeneização cultural que se distribui uniformemente por 
todas as áreas de envolvimento social, o que se constata é uma variedade 
de práticas e orientações sociais e culturais. Subjacente àquilo que é 
considerado, de uma forma não-questionada, uma uniforme cultura de 
massa urbana, muitas diferenças se escondem.

3. O contexto urbano como objeto museológico - reconstituindo um 
percurso histórico

Na década de 60, a Europa presencia e participa do movimento para 
a democratização da cultura, produzindo mudanças substanciais nas 
estruturas das instituições culturais existentes, dentre elas, o museu.

Na segunda metade deste século, os museus, tanto americanos 
como europeus, começam a se preocupar e a incorporar as lutas pela 
preservação do meio ambiente. O conceito de patrimônio é revisto e 
ampliado, englobando-se  o meio ambiente, o saber e o artefato. Essa 
nova conceituação faz com que as discussões em torno da preservação 
sejam retomadas, contribuindo para o surgimento de novas categorias 
de museus e para a construção de pressupostos museológicos, até então 
desconhecidos.
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Nesse, contexto de reflexões e novas propostas, merece destaque o 
surgimento, em 1968, do Museu de Anacostia, subúrbio marginalizado 
da Cidade de Nova York, onde as condições de vida eram bastante 
precárias. Em meio das condições deficientes de vida, um problema se 
destacava: a proliferação de ratazanas. Era necessário que a população 
conhecesse aspectos da vida desses animais para que fosse encontrado 
o meio mais adequado para combatê-los. Dentre as medidas adotadas, 
mereceu destaque a criação do museu das ratazanas, que foi instalado 
em um teatro abandonado no bairro, onde a área do palco foi isolada e 
colocou-se um vidro, transformando-o em uma grande jaula, onde as 
ratazanas se reproduziam em liberdade. No “hall” de entrada do teatro, 
foram colocados painéis, onde eram expostos materiais ilustrativos onde 
se explicavam as doenças que podiam transmitir-se através das ratazanas, 
seus perigos e formas de combate. Comentando sobre as actividades do 
Museu de Anacostia, Varine-Bohan14 registra que “este modelo constitui 
um dos exemplos mais claros de utilização de técnicas museológicas para 
obter a solução duma problemática social e urbana”; através do isolamento 
de um aspecto parcial da vida cotidiana, foi possível conscientizar os 
residentes de Anacostia acerca do perigo que as ratazanas representam e 
da necessidade de melhorar a higiene individual e coletiva.

Alguns eventos, organizados com o objectivo de repensar a ação 
social dos museus no mundo contemporâneo, devem ser destacados 
como marcos, no sentido de levantar questões e apontar alguns caminhos 
com o objetivo de tornar o museu um espaço onde passado e presente 
estejam em permanente tensão e avaliação. A IX Conferência Geral do 
ICOM, realizada em Paris e Grenoble, em 1971, por exemplo, teve como 
tema principal “O Museu a Serviço do Homem. Atualidade e Futuro”. 
Vários pontos foram levantados como referenciais que apontavam para 
a existência de uma crise nos museus, sobretudo em relação ao seu 
envolvimento com o público, notadamente o seu distanciamento dos 
problemas sociais.

A Mesa Redonda realizada em Santiago do Chile, em 1972, 
e considerada como um marco no processo de transformação da 
museologia, sobretudo, por ter colocado em evidência a prioridade da 
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acção museal no campo da intervenção social, abrindo espaço para um 
repensar global da museologia. Através das reflexões ali realizadas, foi 
feito um balanço realista do desenvolvimento material e cultural, a nível 
mundial. Reconheceu-se o desajuste entre o desenvolvimento geral da 
civilização, causado pela crescente utilização de meios tecnológicos e o 
desenvolvimento cultural, aumentando o fosso que separa as regiões com 
grande crescimento material e as regiões de periferia, considerando-se 
ainda que grande parte dos problemas da sociedade contemporânea são 
ocasionados por injustiças.

Em Santiago, são, então, delineadas as bases para que a museologia 
venha a ter uma atuação ativa nos processos de transformação social, 
enconômica e cultural, sendo necessário, para tanto, a constituição de 
um novo museu. Para Moutinho15, esse novo museu, denominado 
por “museu integral”, “é uma instituição ao serviço e inseparável da 
sociedade que lhe dá vida. Capaz de estimular em cada comunidade uma 
vontade de ação, aprofundando a consciência crítica de cada um dos seus 
membros. Buscando os fundamentos da ação nas condições históricas de 
desenvolvimento de cada comunidade.”

Os problemas urbanos foram tratados pelos participantes da Mesa 
Redonda de Santiago com bastante atenção, recomendando-se que, 
através dos museus, sejam realizadas ações, com o objetivo de solucioná-
los. Do documento básico, elaborado naquele encontro, destacam-se os 
seguintes aspectos:

a) que nos “museus de cidade” se enfatize, de maneira especial, o 
desenvolvimento urbano e seus problemas, tanto a nível das exposições 
como a nível das investigações;

b) sejam realizadas exposições especiais abordando problemas 
relacionados ao desenvolvimento urbano contemporâneo;

c) sejam instalados museus e exposições nos bairros das cidades 
e nas zonas rurais, com apoio dos grandes museus, com o objetivo de 
informar às populações sobre as vantagens e desvantagens oferecidas 
pelas grandes cidades.16

A insatisfação com o modelo de museu tradicional motiva então 
vários profissionais da área da museologia a apontar novos caminhos 
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e a registrar a necessidade de um maior envolvimento dos museus, no 
sentido de assumir o compromisso com o desenvolvimento social. Nas 
duas últimas décadas, os museus foram e continuam sendo objeto de 
várias críticas e questionamentos que apontam para a necessidade de 
transformações em sua concepção como instituição cultural, carregada 
de conteúdo político e ideológico. Vários são os autores que chamam a 
atenção para a necessidade de transformação, sobretudo exigindo um 
maior envolvimento com os problemas da vida contemporânea.

D.F. Cameron17 sugere que “o museu deveria abandonar seu silêncio 
diante da sociedade que o mantém e abordar o movimento, sobretudo 
o conflito, deixando de se o Templo para ser o Fórum.” Comentando a 
proposta de Cameron, Schvasberg18 destaca que o museu como Fórum 
deveria combinar dois tipos de acervo: «um acervo institucional - 
objetos e coleções abrigados por força de uma situação jurídico-formal de 
propriedade ou cessão eventual - incorporar-se-ia um acervo operacional, 
articulando o conjunto do patrimônio cultural e ambiental da região onde 
se insere o Museu: meio ambiente físico, estruturas urbanas, edifícios, festas, 
jogos e costumes, e todos os demais produtos sociais.” A análise, o estudo e a 
divulgação desse acervo, segundo Marlene Suano19, iria tornar o museu 
“um pólo irradiador de conhecimento da cidade e da região e, no sentido 
inverso, captador de questões e fórum por onde passaria a sua discussão e 
encaminhamento.”

Tag Hoyer Hansen20, chamando a atenção para o isolamento dos 
museus em relação aos problemas existentes no meio urbano, apresenta 
algumas sugestões de ações que poderiam ser executadas:

“Os museus devem deixar de ser passivos colecionadores, para se 
tornarem participantes ativos nas transformações da sociedade. Eles não 
devem simplesmente empregar novos métodos, mas devem ser um novo 
intermediário destemido, encarando de frente os problemas complexos e 
crescentes, como o racismo, o crescimento material, a pobreza, a carência 
de habitação, desemprego, drogas, deterioração das cidades, planejamento 
urbano, educação, todos os aspectos relativos à existência humana 
procurando encontrar as respostas.

As exposições devem ser projectadas de forma a apresentarem estas 
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controvérsias, lado a lado, correlacionando problemas comuns, rotineiros 
com os fatos históricos. Nossos museus devem estar muito mais à frente das 
mudanças do que preservando simplesmente.”

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por trabalhos museológicos 
inovadores, desenvolvidos em vários países, embora ainda não houvesse 
um intercâmbio internacional entre os diversos projetos, naquele 
período. Destacaram-se as atividades de George Henri-Rivière e de 
Hugues de Varine, presidentes do Conselho Internacional de Museus, que 
estabeleciam relações entre agentes organizadores de diferentes projetos 
em um mesmo País ou entre países diferentes. O desenvolvimento da 
“nova museologia” deu-se, então, através de ações isoladas, em contextos 
bastante diversificados.

Nesse novo contexto, não pode deixar de ser destacado o surgimento 
dos ecomuseus, que foram o produto da insatisfação dos profissionais 
da área da museologia em busca de transformações, tentando afirmá-
lo, em realidades bastantes diversificadas, como instrumento necessário 
à sociedade: um património global. Bellaigue21 destaca os aspectos a 
seguir relacionados, como princípios básicos para constituição de um 
ecomuseu:

- identificar um território e seus habitantes; inventariar suas possíveis 
necessidades e seus anseios;

- aceitar que não é necessária a existência de uma coleção para que 
seja instalado o museu e, neste aspecto, a concepção da instituição será no 
sentido; comunidade-museu e não objeto-museu, como antes se concebia.

Destaca, ainda, a referida autora, que é necessária a definição coerente 
do território, para que seja possível a comunicação entre a população e 
o museu, que o processo de inventário seja realizado envolvendo todo 
o património cultural e natural, a gestão administrativa bem como o 
desenvolvimento das ações culturais e educativas sejam levadas a cabo, 
através da participação dos técnicos e dos diversos grupos comunitários.

Graças às ações de Pierre Mayrand e de René Rivard, ambos 
participantes do grupo de ecomuseus de Quebec, em 1984, foi realizado, 
em Quebec, o primeiro Seminário Internacional, destinado a discutir 
Ecomuseus e Nova Museologia. O referido seminário tinha como 
objetivos:
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a) criar condições de intercâmbio para discutir assuntos relacionados 
à nova museologia e à ecomuseologia em geral;

b) definir as suas relações com a museologia em geral;
c) aprofundar os conceitos e encorajar as práticas relacionadas com 

a ecomuseologia e com a nova museologia.
Todas as propostas de reflexão deste seminário tiveram como base o 

extrato da declaração de Santiago, a seguir:
“Que o Museu é uma instituição ao serviço da sociedade na qual é 

parte integral e que possui em si próprio os elementos que lhe permitem 
participar na formação das consciências das comunidades a que serve.”

Como resultado final do Seminário de Quebec, os participantes 
firmaram os seguintes pontos:
1 - A museologia atua com vista a uma evolução democrática das 
sociedades;
2 - A intervenção dos museus no quadro desta evolução passa por um 
reconhecimento e uma valorização das identidades e das culturas de 
todos os grupos humanos, inseridos no seu meio ambiente no quadro da 
realidade global do mundo. E por uma participação ativa destes grupos 
no trabalho museológico.
3 - Existe um movimento caracterizado por práticas comuns, podendo 
assumir formas diversas em função dos países e dos contextos, que deverão 
conduzir a emergência de um novo tipo de museu correspondente a estas 
novas perspectivas.
4 - Nestas condições, a interdisciplinaridade e a função social conduzem 
a uma mudança no papel e da função do museólogo, o que implica uma 
formação neste sentido.

Comentando sobre os pressupostos básicos da “Nova Museologia”, 
Moutinho22 recomenda que ela deve ser considerada, pelas pessoas 
integradas nesse processo, como meio agente (agente, instrumento), 
a par de outros, de desenvolvimento integral das populações e com 
as populações. Considera que o que há de novo nas práticas de “Nova 
Museologia” é a demonstração da capacidade (e a prática disso) de as 
populações se auto-organizarem para gerir o seu tempo e o seu futuro. 
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Destaca o referido autor que “a concepção, o desenrolar a avaliação dos 
projetos da “Nova Museologia”, dependem sempre de uma percepção correta 
das condições históricas e ambientais locais em que a intervenção se realiza, 
e que não a entende como uma ruptura epistemológica fundamental no 
campo museológico, mas como a adaptação do que é específico do trabalho 
museal às novas condições a que os museus pré-existentes nem sempre (ou 
quase nunca) foram capazes de responder eficazmente.”

4. O museu no bairro, o bairro no museu: uma proposta de ação

No Brasil, observamos estágios diferenciados de dinamização e 
interação dos museus com a sociedade; há instituições museológicas 
que não ultrapassaram ainda a fase de armazenamento, do aspecto de 
gabinete de curiosidade, esperando que um visitante despretensioso 
o aprecie e se deleite com as raridades que ali estão preservadas para 
a posteridade. Infelizmente, esses museus ainda existem em grande 
número, confirmando, perante a sociedade, o seu descaso, a sua falta 
de reflexão, de avaliação, de adaptação, enfim, às novas exigências da 
comunidade e, consequentemente, aos objetivos que a instituição deve 
alcançar no momento presente.

Todas as reflexões a respeito das propostas da “Nova Museologia”, 
abordadas no item anterior, têm nos levado a acreditar que a museologia 
não está relacionada somente com as ações que estão sendo desenvolvidas 
nos espaços fechados dos museus tradicionais, mesmo porque, mais do 
que preservar de forma distante e saudosista, devemos é nos apropriar 
do nosso patrimônio, contribuir para que a identidade seja vivida, na 
pluralidade e na ruptura, encarar de frente o fato de que o coletar, o 
conservar, o restaurar, o documentar e o expor, na maioria das vezes, 
estão se tornando a nossa finalidade última.

Portanto, quais os aspectos que deveriam ser repensados em busca 
de uma ação museológica a ser desempenhada em um País da América 
Latina, onde o cólera, a miséria, o analfabetismo imperam? Qual o nosso 
compromisso com essa realidade?
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No momento presente, estamos elaborando uma proposta de museu 
didático comunitário no Bairro de Itapuã, onde pretendemos trabalhar 
juntamente com professores e alunos do Colégio Lomante Júnior e com 
a comunidade do Bairro de Itapuã, na Cidade do Salvador, buscando, 
conjuntamente, a preservação que será efectivada, considerando os 
fenómenos sociais em sua “dinâmica real”, interpretando-os em sua 
origem, vigência e transformação. Nesse sentido, deverão ser levados em 
conta sobretudo, as características dos diversos grupos sociais envolvidos 
no projecto, considerando principalmente as diversidades culturais - as 
diferentes maneiras humanas de ser, de estar no mundo, de viver, de 
valorar e de se expressar por meio de diversas linguagens.

Para esse novo fazer museológico, estamos nos apoiando na 
concepção antropológica de património, não mais admitindo os limites 
estéticos que antes lhe eram impostos, entendendo, também, a cultura 
em uma concepção ergótica e processual, como tão bem enfatiza Bosi23:

“A cultura como ação e trabalho. Se a cultura é uma soma de objetos 
que as pessoas têm ou herdam, as pessoas ricas a têm e as pessoas pobres 
não a têm. A cultura dos pobres seriam um nada, eles precisariam obter 
aqueles bens para serem cultos. O que é oposto à idéia de trabalho, porque 
nesta todos têm acesso à cultura: não se trata mais de um problema de 
classe, o ser humano será culto se ele trabalhar, e é a partir do trabalho 
que se formará a cultura. É o processo e não a aquisição de objeto final que 
interessa.”

É interessante registrar que, embora existam pontos comuns entre 
os diversos projetos por nós executados no Curso de Museologia e as 
ações propostas na «Nova Museologia», como destacaremos a seguir, não 
houve, entretanto, em nenhum momento, o pareamento de um modelo, 
mesmo porque acreditamos que é impossível a aplicação de um modelo 
sem a devida redução social. A escassez de bibliografia e a ausência de 
uma prática voltada para o intercâmbio de experiências, tanto no interior 
do País como de outros países com a nossa realidade, têm nos conduzido 
a um certo isolamento. Não podemos afirmar, categóricamente, que o 
projeto de instalação de um museu didático comunitário em Itapuã possa 
ser denominado de ecomuseu, mas, por certo, podemos destacar alguns 
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aspectos que nos aproximam dos objetivos da «Nova Museologia», dentre 
os quais destacamos os seguintes:

a) o entendimento de que a cultura é um processo social de produção 
ao invés de um “acto espiritual”, expressivo ou criativo;

b) A utilização da memória coletiva como referencial básico para o 
entendimento e transformação da realidade;

c) Atuação em um território, planejando e executando ações 
conjuntas com as comunidades, levando-se em consideração seus anseios 
e suas possibilidades, estimulando-as a encontrar seus meios e seus fins;

d) Utilização da memória preservada, testemunho da História 
entendida como forma de existência social, nos seus diversos aspectos: 
social, político, económico e cultural, bem como o seu processo de 
transformação, contribuindo para a formação do cidadão;

e) Contribuir para a apropriação e reapropriação do património e 
para que a identidade seja vivida, na pluralidade e na ruptura;

f) Desenvolvimento de ações museológicas, considerando como 
ponto de partida a prática social, e não as coleções; estamos nos afastando 
dos objetos e nos aproximando da vida;

g) Execução de atividade onde a relação homem-natureza se dá de 
forma integrada. Homem e natureza se completam reciprocamente;

h) Consciência de que é necessária uma nova postura museológica 
comprometida com a transformação e com o desenvolvimento social;

i) Contribuir para que o cidadão, desde a sua formação básica, possa:
- ver a realidade
- expressar a realidade, expressar-se e
- transformar a realidade.
Para analisarmos o contexto urbano como objeto museológico, 

portanto possível de ser musealizado, é necessário definirmos a cidade 
como forma, como lugar de forças sociais, como imagem; a cidade 
como artefato, coisa feita, fabricada pelo homem, segmento do universo 
material socialmente apropriado pelo homem. Ulpiano Bezerra de 
Menezes24, ao definir a cidade como um artefato, registra que todo 
artefato é, ao mesmo tempo, produto e vetor de relações sociais. Sendo 
assim, a cidade é também lugar onde agem forças múltiplas: produtivas, 
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territoriais, de formação e pressões sociais etc. Entretanto, para o referido 
autor, estas duas imagens, ou seja de artefacto e de lugar onde agem forças 
múltiplas, não esgotam a realidade da cidade, porque a cidade é também a 
imagem da cidade, que se vincula a um fato social dinâmico de produção, 
circulação e consumo de determinados bens urbanos. Salienta que o 
nível específico do fato social em causa é o das significações e dos bens 
simbólicos. Ao chamar a atenção para o fato de que as representações 
urbanas não constituem mera expressão psicológica ou espiritual, nem 
estrito ato cognitivo, mas um dos componentes da prática social global, 
que inclui o universo de valores, aspirações, legitimações e critérios de 
inteligibilidade, Ulpiano destaca que se falar em simbólico urbano é 
falar em ideologia. Para Castells25, só há simbólico urbano “a partir da 
utilização das formas espaciais como emissoras, mediadoras e receptoras 
das práticas ideológicas gerais”.

Nesse sentido, a proposta de um museu didático comunitário no 
Bairro de Itapuã é abordar o bairro como forma, como lugar de ação 
de forças sociais e como imagem. O objeto do museu será o que é o 
bairro e a sua relação com o contexto da Cidade do Salvador, enquanto 
fenômeno que a análise científica recuperará e interpretará; portanto, não 
será excluída a cidade de hoje, o bairro de hoje, com suas contradições, 
pois ambos só poderão ser compreendidos dentro de uma perspectiva 
histórica.

Quanto ao acervo a ser trabalhado, podemos identificá-lo como 
acervo institucional e acervo operacional. O acervo institucional será 
formado, gradualmente, levando-se em consideração os contextos 
sociais e históricos que as peças documentam, levantando-se as demais 
referências desses contextos, considerando-se valores modestos, 
anônimos, sem relevância estética, ou de ineditismo, mas que são capazes 
de, por seu intermédio, revelar as tendências de determinados processos 
históricos. Será pois considerada, de vital importância, nesse sentido, toda 
a produção cultural que se refira ao universo do quotidiano e do trabalho. 
Ao acervo institucional, seriam também inclusos: material arquivístico e 
iconográfico, fotografias, plantas, maquetes, depoimentos e testemunhos 
de várias naturezas, bem como toda a documentação urbana, coletados 
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através de pesquisas sociológicas, históricas e antropológicas. Quanto 
ao acervo operacional, serão considerados a paisagem, estruturas, 
monumentos, equipamentos, áreas e “objetos sensíveis do tecido urbano, 
socialmente apropriados, percebidos não já na sua carga documental, mas 
na sua capacidade de alimentar as representações urbanas26”.

Não queremos “rotular” o nosso trabalho e nem acompanhar 
determinados modismos, que são tão comuns em nossa área, como, por 
exemplo, a época dos memoriais; dos museus de indústria e empresas, 
das casas de cultura, dos denominados ecomuseus, apesar de concebidos, 
construídos e geridos sem a participação comunitária etc., todos eles, 
na maioria das vezes, impostos à sociedade, para demonstrar, prestígio 
político, sendo projetados em muita conformidade com valores alheios à 
nossa realidade, traduzindo-se em muita submissão as formas estranhas 
às nossas especificidades culturais, servindo muito adequadamente como 
ponto de afirmação dos interesses de uma classe dominante.

Acreditamos que o que mais nos aproxima do “Movimento da 
Nova Museologia” é a consciência de que é necessária uma nova postura 
museológica comprometida com o desenvolvimento social e com a 
transformação; uma museologia que encare, de frente, questões urbano-
metropolitanas, como problemas habitacionais, especulação imobiliária, 
trabalho e desemprego, transporte, condições sanitárias, abastecimento, 
poluição, etc.

Temos consciência de que é necessário buscar, no nosso dia-
a-dia, com a participação dos diversos segmentos da sociedade, a 
identificação do nosso território, da nossa população, dos seus interesses, 
da sua relação com o património cultural e natural e, conjuntamente, 
construirmos a museologia que se faz com a vida e não simplesmente 
com os objetos. O fundamental, no nosso entender, é a maturidade para 
encontrar nos referenciais apontados pela “Nova Museologia” e possíveis 
de serem aplicados, em nossa realidade, com a devida redução social, 
as possibilidades de crescimento e transformação, sem perder de vista 
a necessidade de realizar uma constante análise sobre as consequências 
históricas produzidas através das ações que estão sendo efetuadas.
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Acção cultural e Educação em Museus

José M. Brandão

Introdução

 As preocupações com a educação em museus são já muito 
antigas, embora frequentemente se considere ser o  Abbé Gregoire, 
fundador do Conservatoire des Arts et Métiers em Paris (1794 - finais do 
século XVIII), o grande impulsionador destas questões, preocupado que 
estava com a formação técnica dos artífices franceses. 
 No entanto, só a partir do início do nosso século é que se 
começaram a fazer os primeiros trabalhos de observação dos visitantes e 
avaliação do tipo e a qualidade das informações fornecidas nos museus, 
podendo ainda dizer-se que os problemas envolvidos nas questões da 
acção cultural nos museus só nas últimas duas décadas, têm sido tratados 
com maior profundidade.
 A preocupação com estas questões,  têm vindo a ser acompanhada 
por um esforço visível de renovação das exposições, tornando-as mais 
apelativas, informativas e acessíveis e, ao mesmo tempo, assiste-se à 
implementação e desenvolvimento de Serviços Educativos nos grandes  
museus, agregando técnicos com formação pedagógica. A função 
destes serviços é sobretudo a de descodificar as mensagens contidas nos 
discursos expositivos e promover acções de animação que permitam ao 
visitante atingir facilmente os objectivos “educacionais” da exposição.
 A assumpção do valor cultural e pedagógico das exposições, é 
sobretudo enfatizado pelos recentes Centros de Ciência, instituições sem 
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colecções de base fundadas sobre projectos educativos, cujo objectivo 
fundamental é a divulgação do conhecimento científico através da 
utilização da linguagem museológica.
 O veículo privilegiado de comunicação é, via de regra, 
a concepção de exposições temporárias ou de longa duração, de 
carácter participativo ou interactivo, que pretendem, de uma forma 
mais ou menos lúdica,  familiarizar os visitantes com as conquistas da 
moderna ciência.
 A preocupação eminentemente pedagógica destas exposições 
revela-se por exemplo no facto de  não terem como meta principal 
a transmissão de  um “saber feito”, mas pretenderem sim questionar 
o visitante ou despertá-lo para situações problemáticas e, por vezes, 
ainda não totalmente resolvidas, como por exemplo o caso de certas 
exposições sobre problemas sociais e ambientais. 

Acção cultural e comunicação nos museus e nas escolas

 As colecções reunidas nos museus, constituem um recurso 
de elevado potencial científico e cultural, passível de se exprimir, 
por um lado, pela investigação de base produzida sobre os materiais 
recolhidos, por outro, pela sua capacidade de  problematizar, informar, 
ou influenciar a opinião pública sobre a respectiva temática. 
 Não há ainda grande experiência na determinação do 
impacto que as exposições provocam nos visitantes, do ponto de vista 
do enriquecimento dos seus conhecimentos, ou do ponto de vista da 
alteração dos seus hábitos e posturas sobre a realidade quotidiana. 
O trabalho de avaliação das exposições e o estudo dos seus reflexos 
sobre os visitantes, tem-se orientado sobretudo no sentido da 
aquisição de dados que ajudem a melhorar a encenação museográfica, 
nomeadamente sobre a qualidade dos suportes gráficos utilizados e 
sobre a maior ou menor facilidade da sua leitura e interpretação, e, no 
caso das visitas escolares, no controlo da aquisição de informação e na 
compreensão de conceitos básicos. 
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 Tanto as escolas como os museus, são lugares privilegiados de 
comunicação, embora bastante distintos devido às especificidades de cada 
um. Por exemplo no que respeita ao sistema “emissor - meio de emissão - 
receptor”, este é muito mais complexo nos museus do que o estabelecido 
no sistema educativo formal, escolar. Nos museus, os emissores não se 
resumem a um professor, mas são múltiplos e os meios de transmissão 
variados, fazendo apelo aos vários sentidos. Relativamente aos receptores, 
estes são à partida (e ao contrário da população escolar) heterogéneos, 
trazendo consigo substratos culturais e motivações diferentes.
 Contrariamente à escola, que recorre ao discurso verbal apoiado 
na repetição e a representações uni ou bidimensionais, o discurso 
museal é centrado (na maior parte das vezes) em objectos reais, cuja 
contextualização é apoiada pelo recurso a  diversos meios, nomeadamente  
filme ou vídeo, fotografias, sons, maquetes etc., reforçado pela utilização 
de códigos verbais (legendas). Os objectos permitem a criação de 
simulações da realidade, captada no trabalho de investigação e recolha. 

A especifidade do processo ensino-aprendizagem nos museus

 Embora se possam estabelecer paralelismos entre os objectivos 
educacionais formulados para determinados conteúdos escolares e 
os formulados no planeamento de certas exposições, o desenrolar do 
processo ensino-aprendizagem nos museus é  no entanto pautado por 
diferenças bastante significativas, devido  à especifidade dos museus.
 As mais importantes especificidades do processo educativo 
nos museus dizem respeito ao tempo, ao lugar, aos objectos e 
aos públicos. Note-se que o desconhecimento ou minimização da 
importância destes factores, leva muitas vezes à transposição integral dos 
métodos pedagógicos escolares para o museu, o que constitui um erro, 
comprometendo todo o processo.
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1. O tempo

 O tempo é omnipresente na escola e muito variado no museu. 
Enquanto que na escola, os alunos estão condicionados por horários e 
currículos rígidos, os visitantes dos museus, salvo os grupos escolares 
organizados, gozam de uma ampla liberdade de decisão sobre o dia e 
hora da visita e abandonam o local quando lhes apetece. 
 De um modo geral, o tempo dedicado à visita é relativamente 
curto1(1), o que significa que a cada módulo ou item, cabem apenas 
escassos minutos ou segundos de observação. Tal facto constitui um 
importante condicionamento da pertinência dos assuntos aflorados e da 
eficácia ou legibilidade dos módulos expositivos, bem como das acções 
de animação propostas.

2. Espaço

 O museu, é um  meio aberto,  facto que se opõe diametralmente 
ao espaço escolar circunscrito. Os visitantes deslocam-se a pé ao longo de 
um dado percurso - livre ou sugerido - e a cada momento encontram-se 
a diferentes distâncias focais dos objectos expostos e respectivos suportes, 
estabelecendo com eles diferentes níveis de relacionamento. 
 É muito importante o estudo e gestão do espaço no museu, que 
deve ter em conta não apenas a fadiga física dos visitantes, como também 
os acessos das crianças, idosos e deficientes, aos vários percursos e/ou 
módulos expositivos.
 

1 (1)Por exemplo, no Natural History Museum de Londres, a observação 
dos visitantes permitiu apurar que a duração média da sua permanência é de 
cerca de 2h e 30m. MILES, Roger, 1994. Impact of evaluation on the design of 
exhibitions. Conf. no Museu de Zoologia da Universidade de Coimbra, Junho de 
1994.
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A visita em espaço aberto implica a existência de numerosos factores de 
perturbação (luz, ruídos, pessoas, etc), cuja influência se tenta minimizar 
no espaço escolar onde se procura manter, pelo contrário, uma ambiência 
relativamente uniforme e tranquila.

3. Objectos

 Os museus são normalmente apontados como os lugares onde se 
podem ver as coisas reais 2(*). De facto, a especifidade do discurso museal 
decorre precisamente deste se apoiar sobre objectos, com os quais se 
estabelecem diferentes níveis de relacionamento, através da construção 
de discursos apoiados em linguagens não verbais. 
 Pelo contrário, o discurso escolar é sobretudo conduzido por 
códigos verbais, não obstante o recurso cada vez mais intenso ao apoio 
de meios audio-visuais, que porém não conseguem superar as “coisas 
verdadeiras”. 
 

4. Público(s)

 Também neste domínio há grandes diferenças entre os museus e 
as escolas. Enquanto que nestas os “públicos” estão nivelados em escalões 
etários ou níveis de conhecimento e agrupados em turmas mais ou menos 
homogéneas, naqueles não se conhece nem a sua proveniência, nem o 
seu back-ground cultural, nem mesmo as suas motivações ou aspirações.
Apesar de para cada exposição se definirem públicos-alvo, a 
heterogeneidade de visitantes é grande, devendo por isso ser prevista a 
possibilidade de existência de diferentes níveis de leitura e interpretação 
adequados a diferentes tipos de interesses e/ou escalões etários.
 Nos anos 50-70, a tendência para o progressivo abandono da 
interpretação dos objectos em prol de um discurso verbal, manifestou-se 

2 (*) Pese embora o facto de serem muitas vezes, por várias razões, usados 
fac-similes ou modelos reduzidos dos originais.
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pela produção de grandes quantidades de textos, transformando assim as 
exposições em enormes livros que ninguém lia. Esta tendência começou 
a esbater-se com a introdução nos anos 80 do domínio dos media e o 
recurso à criação de exposições participativas, desenvolvidas nos 
museus de ciência (Ciências Naturais, Física e Química). 
 Quer se trate de exposições “convencionais” quer se trate de 
exposições participativas ou interactivas, pode dizer-se que a educação 
em museus utiliza uma linguagem não verbal, baseada em objectos e em 
fenómenos observáveis, cuja função é o estabelecimento de um diálogo  
instantâneo entre o visitante e a exposição.
 Nestas condições, pode considerar-se que a aprendizagem 
nos museus decorre no âmbito de um sistema informal, balizado pela 
aprendizagem voluntária através do recurso a diversas formas e meios de 
comunicação.

Relações Museu-Escola

 É hoje unanimemente reconhecido pela maioria dos agentes de 
ensino, que os contactos escola-museu devem ser estreitados. Pelos seus 
recursos, os museus colocam à disposição do público escolar exposições 
e acções de animação que, por um lado complementam o trabalho na 
sala de aula contribuindo para o aperfeiçoamento dos conhecimentos 
sobre os temas abordados e  por outro estimulam a curiosidade e o gosto 
pela descoberta , motivando uma investigação posterior à visita. 
 A utilização dos museus como centros de recursos,  é ainda 
algo a que não tem sido dada a devida atenção. De facto, pesem embora 
inúmeros condicionalismos ligados à situação sócio-económica e 
distribuição espacial dos alunos, ou condicionalismos impostos pela 
organização e funcionamento do espaço-escola, os alunos deviam 
ser ensinados e incentivados a recorrem aos museus da mesma forma 
que, por exemplo, se lhes ensina e incentiva o recurso às bibliotecas e 
mediatecas.  
 O museu poderia então surgir não apenas como um lugar de 
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recolha de informação, como também como lugar de formulação de 
questões, que seriam posteriormente trabalhadas, quer na escola, quer 
no próprio museu, nas galerias ou nos “work-shops” organizados pelos 
serviços educativos.
 As visitas de grupos escolares numerosos, é algo que merece uma 
reflexão séria, não apenas da parte dos responsáveis pelos serviços de 
acolhimento dos museus, mas também da parte dos agentes de ensino de 
quem - quase sempre - parte a iniciativa das visitas.
 Guiar um grupo escolar através da exposição, mantê-lo junto, 
fornecer-lhes uma conversa erudita e devolvê-los ao autocarro escolar, 
pode ser a maneira mais fácil de lidar com os visitantes-alunos, para além 
de ter a vantagem de agradar aos professores e satisfazer o responsável 
pelo Serviço Educativo. Só que esta prática torna o museu mais próximo 
da escola fazendo-lhe perder o seu carácter de media específico e 
absolutamente único.
 Muitas vezes, a visita dos alunos ao museu é pautada pela 
preocupação de ver tudo o que o museu tem. Claro que se se fizer uma 
avaliação sumária dos resultados obtidos com a visita, as conclusões não 
vão ser pela certa muito positivas: a enorme quantidade de informação 
não seleccionada, aliada ao cansaço físico do percurso, compromete 
normalmente o êxito das visitas. 
 Destas considerações se infere imediatamente que para que 
as visitas de grupos escolares (inevitáveis por razões que se prendem a 
critérios económicos e de programação do próprio calendário e horário 
escolar) possam ser coroadas de sucesso, é necessário um trabalho prévio 
de preparação cuidada da visita, trabalho que deverá - no nosso entender 
-, ser realizado conjuntamente pelos professores  e pelos responsáveis 
pelo serviço de acção cultural. Este trabalho terá como finalidade não 
apenas a explicação dos objectivos e módulos da exposição, como 
também a instrução dos professores na linguagem museal, a definição 
clara dos objectivos da visita e o fornecimento dos materiais de suporte 
necessários à sua preparação e discussão.
 A preparação prévia das visitas permite ainda fornecer aos 
monitores do serviço educativo uma informação preciosa sobre a 
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caracterização dos visitantes, ajudando-os a escolher e decidir sobre as 
acções de animação mais adequadas, e que - tendo em conta a brevidade 
do tempo dedicado à visita - possam criar as motivações suficientes nos 
visitantes para que estes tomem consciência da necessidade de enriquecer 
as suas  pré-concepções pessoais do(s) tema(s) explorados na exposição. 
É necessário ter em conta que os visitantes não são culturalmente virgens, 
e que a exposição deve interagir com o seu suporte cognitivo, permitindo 
que aqueles se apropriem da exposição.
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A comunicação na escola e no museu.

Luis Oliveira Henriques

1. Introdução.

Apenas à primeira vista, escola e museu nada terão em comum. Uma 
breve pausa e, logo, surgirão relações possíveis. Uma pausa maior e o 
título deste trabalho assemelhar-se-à à ponta visível do “iceberg”. 

Já há muito tempo que as escolas realizam visitas de estudo a 
museus. Estes, por sua vez, reconheceram a importância do público 
escolar e criaram os “sectores educativos”. A nível internacional, este 
reconhecimento remontará a 1952, com a publicação, pelo ICOM, do 
texto “Musée et Jeunesse”, seguido de “Musée et personnel enseignant”, 
no ano de 1956. Em 1964, realizava-se, em Paris, o colóquio “Le rôle 
éducatif et culturel des musées” e, em 1965, na sequência de toda esta 
movimentação, o “Comité de l’ICOM pour l’éducation” passava a 
“Comité pour l’éducation et l’action culturelle”. Era a consagração do 
museu enquanto local de educação e, desde então, esse papel não deixaria 
de ser equacionado à luz da evolução das concepções de “educação” e das 
transformações sociais. Este mesmo processo, terá conhecido a escola, 
atenta também, aos contributos psico-pedagógicos oriundos de outras 
áreas do saber.

“Nova pedagogia”, “escola nova”  e “reforma educativa” são, hoje, 
expressões amplamente divulgadas e cuja aplicação se generaliza, 
progressivamente, em todos os sistemas educativos. As velhas concepções 
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de educação, a “pedagogia tradicional”, a “educação bancária”, nas 
palavras de Paulo Freire, estão em desuso e em substituição por novas 
concepções de educação, de instrumentos de comunicação, de avaliação 
e, evidentemente, de aluno e professor. Impulsionado por profundas 
transformações sociais, o sistema educativo sentiu uma necessidade de 
renovação e caminhou em direcção ao aluno.

Esta necessidade de renovação não é exclusiva da educação e faz-
se sentir em, praticamente, todos os campos da sociedade actual. Note-
se, porém, resistência e inovação caminham, em muitos casos, a par, 
de tal forma que os novos caminhos trilhados são um misto do novo 
e do velho. O sistema educativo português, em processo de reforma, 
não escapa a esta circunstância. A “escola nova” cohabita, de facto, com 
velhos procedimentos e velhas instituições. Os sinais de mudança são, no 
entanto, evidentes.

Já o afirmámos: esta renovação estende-se, na sociedade dos nossos 
dias, a praticamente todas as áreas e instituições. Faz-se, pelo menos, 
sentir. Muitas instituições, ao ignorarem os sinais de mudança e ao 
teimarem num afastamento/alheamento espacio-temporal, afastam-
se da sociedade e da sua dinâmica e arriscam a “fossilização”, pelo 
esvaziamento de funções. Entre estas instituições, podemos situar a 
generalidade dos museus, tanto em Portugal como no estrangeiro. Mas 
também, neste domínio, surgem e afirmam-se tendências inovadoras: 
“nova museologia” ou “museologia social” fazem, doravante, parte do 
vocabulário museológico. Também, nesta área, se verificam soluções 
intermédias, onde inovação e tradição coexistem.

Em comum, a “escola nova” e o “novo museu” apresentam, 
actualmente, uma preocupação pelo Homem. Em comum, apresentam, 
ainda, o desejo de alterar velhos procedimentos. A distingui-los, 
diferentes estádios de “hominização” e, logo, diferentes concepções 
funcionais, diferentes instrumentos de comunicação e diferentes formas 
de intervenção.

A renovação da escola trouxe consigo a necessidade de utilizar 
novos canais de comunicação, tanto mais que o educando é, agora, 
encarado como sujeito e objecto da educação. Se, em Portugal, esta é 
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uma preocupação relativamente recente, a questão foi já equacionada em 
países mais desenvolvidos, há cerca de 25 anos. Impulsionando, muitas 
vezes, as inovações no domínio das tecnologias de comunicação, a escola 
também as recebeu e acabou por as transportar para outros meios. 

Não pretendendo identificar tecnologias de comunicação com a 
escola, fica claro que foi aí que a renovação se fez, primeiramente, sentir. 
Os novos campos do saber produzem uma quantidade quase sem fim 
de novos conhecimentos e comportamentos que a “escola tradicional” 
não consegue acompanhar. A este problema, a “nova escola” procurou 
responder com novas atitudes mas, antes do mais, com o recurso maciço 
a esquemas de comunicação, novos nas escolas, mas fazendo parte da 
civilização do audio-visual do século XX. 

Em que medida esses novos meios de comunicação permitem atingir 
os novos objectivos? Terão, de facto, introduzido novos procedimentos?  
Poderão trazer algo de novo aos museus? Que métodos de comunicação 
privilegiam a escola e o museu? Poderemos estabelecer alguma ligação? 
Estas são algumas questões que colocamos e a que pretendemos trazer 
algum contributo, mais pelo esforço de síntese do que pela originalidade 
da reflexão. Mário Chagas afirmou:  “A museologia está mesmo em 
construção e talvez cada um de nós possa colaborar com um pouco de 
argamassa ou com um pequeno tijolo para a sua edificação que estará 
inacabada. No momento, a certeza que temos é que a museologia está 
viva e isto é um problema”. Reflectir sobre “a comunicação na escola 
e no museu”, aceitando o desafio de Mário Chagas, será o objectivo 
deste estudo, conscientes do nosso “muito-por-aprender”  na área da 
museologia e encorajados, apenas, por uma (curta) experiência como 
professor de História do ensino secundário.

2. Em torno do conceito de comunicação.

Ao iniciar esta reflexão sobre “comunicação na sala de aula e no 
museu”, parece conveniente abordar o tema: comunicação.(1) Trata-se 
de um conceito extremamente vasto e de complexas significações. Pode, 
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no entanto, afirmar-se que comunicar é uma necessidade de todos os 
homens, em sociedade, necessidade essa que implica uma mensagem.

A “mensagem” será o objecto de comunicação, codificado por um 
sujeito, num sistema de linguagem. “Linguagem” será o sistema de signos 
sensorialmente apreensíveis e objecto de percepção que permite, por sua 
vez, a comunicação. Comunicar implica a existência de um “suporte”, ou 
veículo de transmissão da mensagem e pode fazer uso de um “meio”, ou 
sistema de registo da mensagem. Tratando-se de uma mensagem gravada, 
fará uso de  um “equipamento” ou sistema de gravação e descodificação 
da mensagem. As mensagens poder-se-ão dividir, consoante o suporte 
e os meios utilizados, em mensagens “auditivas”, “visuais”, “scripto” 
(escritas), “scripto-visuais”, “audio-visuais” e “audio-scripto-visuais”, de 
acordo com a classificação de Jean Cloutier.(2) 

John Holn considera a comunicação como o “intercâmbio verbal de 
pensamentos ou ideias”.(3) Colocando a tónica num processo de trocas, 
Holn limita, no entanto, o processo à utilização da palavra. Berelson 
e Steiner , por sua vez, encaram a comunicação como a “transmissão 
de informação ideia, emoção, habilidades, etc,.. pelo uso de símbolos-
palavras, imagens, números, gráficos, etc” .(4)  Esta definição tem a 
vantagem de conceber formas de comunicação verbais, não-verbais e 
mistas. Poderá, no entanto, confundir-se com a ideia de informação, 
pois concebe o processo como uma mera transmissão, em que alguém 
dá e alguém recebe. Comunicação distinguir-se-à, assim, de informação, 
na medida em que os intervenientes trocam entre si  mensagens e estas 
suscitam neles reacções, porque ambos estão na posse do código utilizado 
(existe “feedback”), alternando as situações.

O linguista Roman Jakobson desmembrou o acto da comunicação em 
seis factores que permitem compreender melhor este processo (quadro 
I) (5): 
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Quadro I: Os factores de comunicação, segundo Roman Jakobson.

“Emissor” será quem fala (no caso da comunicação verbal), “receptor” 
quem ouve. O emissor e o receptor, como se compreenderá, alternarão as 
funções, para que a comunicação se estabeleça. O que parte do emissor 
e chega ao receptor será a “mensagem”,  que se elabora utilizando um 
“código” (o português, por exemplo). Tratando-se de uma mensagem 
falada, o “canal de comunicação” será o ar, mas poderá ser um livro, no 
caso de uma mensagem escrita. O “referente” será constituído por um 
conjunto de informação e podemos designar por contexto a situação, o 
grau de conhecimento comum de determinado assunto, a intimidade 
entre emissor e receptor,...

Do quadro I, ressalta a complexidade do processo de comunicação, 
mas também a possibilidade de, dado o número de factores que se 
colocam entre o emissor e o receptor, a mensagem não ser recebida ou 
ser imperfeitamente recebida. O conjunto de circunstâncias que podem 
impedir o normal desenvolvimento da comunicação é designado “ruído” 
(gravura A) e pode assumir as mais diversas formas: ruído/barulho; falar 
demasiado baixo; falar demasiado depressa (pensamos à velocidade de 
400 palavras por minuto e falamos à velocidade de 120 palavras por 
minuto); má pronúncia; erros caligráficos; erros de pontuação; ambientes 
socio-económicos e culturais distintos; o que se diz e o que se julga dizer, 
por um lado, e o que se compreende, por outro; mensagens expressas de 
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forma incorrecta... 
A questão do “ruído”, muitas vezes ignorada, outras subestimada, 

assume a maior importância em todos os domínios em que se deseje o 
estabelecimento da comunicação, seja nas escolas ou nos museus.

Gravura A: O que se diz e o que se percebe... ou o ruído na 
comunicação.

(Textos de apoio do “Curso de Formação de Formadores”, 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional).

Quadro II: Perdas de conteúdo (textos de apoio do 
“Curso de Formação de Formadores”
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 do Instituto de Emprego e Formação Profissional)
O quadro II, relativo às perdas de conteúdo no processo de 

comunicação, sugere um panorama demasiado assustador, o qual, 
transportado para as escolas e para os museus, deveria suscitar uma 
profunda reflexão e conduzir a mudanças urgentes. Introduzir sistemas 
de avaliação da eficácia da comunicação e identificar as fontes mais 
frequentes de “ruído” (concebendo esquemas de “redundância”, ou reforço 
da mensagem), constituiriam passos importantes para essa mudança. 
Importará elaborar mensagens em condições tais que o “ruído” se torne 
insignificante, certos de que o que o emissor pretende dizer e o receptor 
pode aplicar dificilmente corresponderá. A não ser que o receptor seja 
simultaneamente emissor. Mas isso implica novos procedimentos! 

3. Comunicação na “escola tradicional” e na “escola nova”.

O título que atribuímos a esta secção pressupõe a existência de 
diferentes modelos de educação, materializados em diferentes práticas 
pedagógicas.  Falar-se-à, então, numa “escola tradicional” e numa “escola 
nova”. A primeira, a “escola tradicional”, tinha (tem) subjacente uma 
concepção que visava (visa) preparar os alunos para um nível de ensino 
superior, através da aquisição de conhecimentos. A segunda, a “escola 
nova”, pretende (pretenderá) formar pessoal e civicamente cidadãos 
intervenientes na sociedade. Destas diferentes concepções, resulta uma 
profunda oposição quanto aos princípios fundamentais da escolaridade, 
às funções do professor e às funções do aluno que podemos sistematizar 
da seguinte  forma:
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Quadro III: a oposição “escola tradicional-escola nova”.

Os métodos de comunicação mais utilizados na “escola tradicional” 
são os expositivos, dogmáticos e interrogativos (de apoio à exposição) 
e, não havendo troca de mensagens, mais correctamente se falará em 
transmissão de informação. São métodos que privilegiam a acumulação 
de conhecimentos: não ensinam a pensar, antes, tendem a submeter. 
Estes métodos são, além do mais, responsáveis por um distanciamento 
entre o indivíduo em situação de aprendizagem e os próprios conteúdos 
curriculares: não podendo participar na aula, o aluno tende a encarar 
a realidade nacional e supra nacional que lhe é veiculada como uma 
oposição à sua própria realidade, local e regional, e, como refere Paulo 
Freire, constitui “mais som do que significado e, assim melhor seria não 
dizê-la”.(6)  Não obstante, ela é dita e, por isso, ao aluno caberá, através de 
trabalho persistente e aplicado, memorizar e, em situação de avaliação, 
repetir. É a “concepção bancária de educação” em que “o educador faz 
‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem (...) em que a única margem de 
acção que se oferece ao educando é a de receberem os depósitos, guardá-
los e arquivá-los”.(7)  Em conclusão: a “escola tradicional” concebe 
mecanismos, não de comunicação, mas de informação, para mais nem 
sempre desejada (gravura B e quadro IV).
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Gravura B: Os conteúdos, na escola tradicional, revestem-se de 
dogmatismo e devem a sua sobrevivência à autoridade dos mestres. 
(“Science et Vie”, nº857, Fevereiro de 1989, p.40)

Quadro IV: a comunicação unidireccional na sala de aula.

Oposta a esta concepção, encontramos o movimento pela “educação 
nova” de que serão sinónimos “nova pedagogia”, “escola nova” ou 
“educação problematizadora”, de que fala Paulo Freire. Nesta escola, “os 
educandos, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 
investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico, 
também” .(8) 

Os princípios tradicionais da autoridade, da exposição e da 
memorização foram destronados em favor de novas evidências 
pedagógicas e científicas, oriundas principalmente da psicologia.(9) 
O aluno passa a ser concebido como alguém que trabalha e executa 
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tarefas concretas com vista à aquisição de conhecimentos, ao treino de 
competências e ao desenvolvimento pessoal. Neste processo, o professor 
tende a sair de cena e aparecerá como agente que dinamiza e orienta o 
trabalho do aluno, com o qual aprenderá também. Os papeis tradicionais 
do professor como fonte do saber e do aluno como destino desse saber, 
tendem a anular-se de tal forma que se fala, hoje, de um processo de 
ensino-aprendizagem. O educando será concebido como estando em 
transformação, no seio de uma sociedade, também ela em transformação. 
O objectivo desta educação será a apropriação da realidade, como veiculo 
de futuras intervenções sociais, negando o dogmatismo da educação 
tradicional.

Parece ficar claro que a novas concepções educativas terão de 
corresponder novos métodos. Estes baseiam-se em novas e diferentes 
solicitações feitas aos educandos: “num primeiro nível, passa-se a aferir 
a reprodução para solicitar, para além dela, complementos informativos; 
depois de provocar a atitude crítica, avança-se até estimular a iniciativa, 
a desviância e a criatividade”. (10) Não se trata apenas de diferentes 
solicitações, mas, principalmente, de solicitações adequadas ao estádio 
de desenvolvimento do educando (quadro V):

Quadro V: Métodos e estratégias adequadas às fases de 
desenvolvimento do educando (Valente (Bartolomeu), op.cit.. pp.24 a 
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29: adaptado e sistematizado).
A tomada de consciência de que o conhecimento necessita de ser 

estruturado, levou à definição de actividades propiciadoras do raciocínio 
e actividades facilitadoras da compreensão. Por outro lado, a certeza 
de que, num processo de comunicação existe “ruído”, leva a que se 
considerem actividades que privilegiem o “feedback”, captem a atenção, 
motivem o educando e permitam a detecção de erros na construção do 
conhecimento.(11)

Já o afirmámos: a novas concepções de educação, correspondem novos 
instrumentos de comunicação. São as, vulgarmente chamadas, “técnicas 
de animação de aulas”  que estabelecem um circuito bidireccional na sala 
de aula e poderá ter a seguinte representação gráfica:

Quadro VI: a comunicação bidireccional na sala de aula.

Não existirá uma técnica melhor do que outra: pelo contrário, elas 
são complementares e a sua escolha deverá ter em consideração o nível 
etário dos educandos, o seu desenvolvimento cognitivo e os objectivos a 
atingir (Gravura C). Consoante as situações, poder-se-à  optar por uma, 
ou mais, das seguintes técnicas (12):

1. Leitura colectiva, leitura “entrevista”, leitura “debate”, leitura 
“inventário”, leitura “descoberta”, leitura “resumo”, leitura “quebra-
cabeças”;
2. Inquéritos;
3. Entrevistas;
4. Palestras, debates e discussões;
5. Sociodramas (ou teatralizações sem guião); 
6. Teatralizações;
7. Improvisações;
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8. Feitura de cartazes, painéis, gráficos e banda desenhada;
9. Jogos de perguntas e de associação de ideias;
10. Utilização dos audio-visuais;
11. Utilização do computador;
12. Renovada utilização de velhos recursos (quadro negro, 
documento escrito, imagem, mapa histórico e geográfico, quadros e 
gráficos, manual escolar,...), de acordo com os princípios pedagógicos 
considerados.
Nós retemos:

Gravura C: A eficácia da aprendizagem depende do tipo de 
actividade desenvolvida. (Textos de apoio do “Curso de 
Formação de Formadores” do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional).

Merecem uma atenção especial os meios audio-visuais e o computador. 
É quase uma banalidade afirmar que vivemos na civilização do audio-
visual. Micheline Maurice afirma que “os jovens têm o sentido do poder 
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da T.V. um pouco como nós tínhamos da imprensa: o que está escrito é 
verdade”.(13) Como a história recente de Portugal o demonstrou, o que 
está escrito ou o que é dito pode não ser a verdade. Por isso mesmo, 
estes meios audio-visuais que entram em casa de todos, deverão ser 
“desmontados” de forma a evitar novas formas de autoritarismo. Apesar 
dos seus perigos, os meios audio-visuais apresentam-se como uma das 
melhores formas de que a escola dispõe para se aproximar dos seus 
alunos e para lhes proporcionar conhecimentos, numa perspectiva 
crítica e obterão total eficácia se se criarem as condições para que sejam 
os alunos, eles próprios, a elaborar os documentos audio-visuais.

Embora pudéssemos referir outros meios audio-visuais, parece-nos 
que a televisão, o filme e o vídeo são, no momento, o campo a explorar. 
Outros sistemas audio-visuais (diapositivos, diaporamas, transparências, 
...) tendem a ser ultrapassados pelos recentes desenvolvimentos no campo 
da micro-informática e das aplicações de “apresentação assistida por 
computador” e dos “multimédia” que apresentam e facultam informação 
(texto, som, imagens fixas e sequências vídeo) em quantidades, até agora, 
inimagináveis, e com uma aparência irresistível.(14) 

O ensino assistido por computador apresenta-se como um dos 
melhores instrumentos para intervir junto dos alunos com dificuldades 
de aprendizagem (alunos com deficiências físicas específicas, alunos 
com dificuldades gerais de aprendizagem, alunos com dificuldades de 
adaptação social e alunos com problemas específicos de aprendizagem). 
Jorgen Hansen, tendo-se debruçado sobre as novas tecnologias na 
educação especial, afirma, a este propósito, que “os alunos são diferentes, 
mas a escola é para todos, e não deve uniformizar os alunos nem torná-
los mais diferentes do que são”. (15) O computador, ao facultar um 
ensino individualizado, permite a progressiva superação de dificuldades, 
o aumento da auto-estima e da auto-confiança e permite o ultrapassar 
de complexos de inferioridade. Ou seja: permite que se estabeleça a 
comunicação.

Para terminar, impõe-se uma referência aos projectos de trabalho 
emanados dos próprios alunos. Estes projectos, que em Portugal tomam 
a designação de “Área-Escola”, privilegiam a interdisciplinaridade, a 
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ligação escola-meio, uma acção teórico-prática e um envolvimento 
da, e na, comunidade. Sendo os temas propostos pelos alunos, 
estes projectos poderão representar um espaço de discussão de 
problemas e de aprofundamento de assuntos que os preocupem e lhes 
interessam verdadeiramente. É aqui que a “escola nova”, a “educação 
problematizadora” ganhará a sua efectiva dimensão. Falaríamos, 
nesse caso, não em comunicação, mas em intervenção, e os objectivos 
educacionais da escola seriam, por fim, alcançados.

4. Comunicação no museu.

Num museu, a comunicação constitui uma das suas funções básicas 
e materializa-se, geralmente, numa exposição. Esta culmina, ou deveria 
culminar, um trabalho sequenciado de investigação e de conservação. 
Porque é fonte de receitas, porque constitui a parte visível de um trabalho 
desenvolvido e porque estabeleçe a ligação à comunidade em que o museu 
se insere, muitas exposições acabam por se transformar num objectivo 
em si e não num meio de relacionamento e animação comunitárias, em 
torno de bens culturais. Assim acontece na generalidade dos museus 
tradicionais.

A exposição pressupõe a transmissão de conhecimentos, com base 
numa colecção, e é, por isso, uma actividade educativa que procura 
atingir diferentes públicos. Como afirma José Freches, “apresentar uma 
colecção é, não apenas valorizá-la e protegê-la, mas também colocá-la 
ao alcance de todos os públicos susceptíveis de a visitar.” (16) A tarefa 
de colocar uma exposição ao alcance de todos os públicos, se bem que 
louvável, revela-se de difícil execução, dada a variedade de públicos de 
um museu e, mais ainda, se considerarmos as clientelas potenciais. É que, 
visto o objecto não falar, a exposição pressupõe a utilização de um código 
e uma posterior descodificação da mensagem implícita.

Stanilas Adotevi afirma que “o museu está teórica e praticamente, 
ligado a uma classe (a classe burguesa culta).” (17) Seguindo esta ideia, 
podemos deduzir que o museu codifica as suas mensagens tendo em vista 



413

elites culturais e socio-económicas bem definidas e exclui, por essa via, 
os restantes públicos. Para estes, o código utilizado é motivo de “ruído” 
e responsável pela não compreensão ou incorrecta interpretação das 
mensagens emanadas  (Gravura D). Para Duncan Cameron, os museus 
serão mesmo “culpados por falsas representações, distorção dos factos 
e encorajamento tácito a atitudes perigosas e destrutivas face a outras 
culturas.” (18) 

Esta exposição, típica do museu tradicional, não comunica, antes 
informa. A mensagem da exposição é pensada por uma equipa 
museográfica e dirigida a um público, restrito como já vimos, segundo 
o seguinte esquema:

Quadro VII: A comunicação unidireccional no museu tradicional.

Pensada unidireccionalmente, uma tal exposição é autoritária (não 
faltando sequer um circuito de visita), não possibilita diferentes leituras 
(as legendas e os painéis fornecem a solução) e mais se assemelha a uma 
“imposição”, como notou Mário Chagas.(19) De acordo com este autor, 
tal exposição tende a desenvolver instintos exibicionistas, no organizador, 
e “voyeuristas”, no público. De facto, dependendo da forma como as 
mensagens são pensadas, o museu torna-se mais ou menos participativo. 
Neste mesmo sentido se pronunciou Hugues de Varine, sustentando 
que “a exposição, como o discurso falado ou escrito, apenas adquire o 
seu valor, se for compreendido por aqueles a que se destina” (20), o que 
obrigará a pensar a exposição de forma diferente. 

Procurando favorecer a compreensão das suas exposições, os museus 
passaram a utilizar, como recurso indispensável, os audio-visuais. Josef 
Bernes afirmava, em 1976: “Se, no futuro, o museu quiser conservar 
o seu lugar de instituição cultural, contribuindo para a educação dos 
jovens e dos adultos, deve adaptar os seus métodos educativos ao nível 
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dos cidadãos, às necessidades da sociedade, bem como ao nível da 
ciência e das técnicas. Em termos práticos, isto significa que deve mudar 
o modo de apresentação das colecções sem, no entanto, renunciar ao 
que o distingue das outras instituições culturais: a comunicação directa 
pelo testemunho do objecto original.” (21) Pensamos tratar-se de uma 
ideia curiosa, porque representativa de um estado de espírito que se terá 
instalado, a dada altura, no mundo da museologia. Este estado de espírito 
não terá sido mais do que o prenúncio de uma crise emergente e que 
terá resultado, por um lado, da consciência da necessidade de alterar os 
métodos educativos numa sociedade em mudança e, por outro, da crença 
profunda na intrínseca capacidade de comunicação dos objectos. A 
introdução dos audio-visuais terá surgido, no contexto desta crise, como 
a solução do momento. 

Gravura D: “A maior parte dos directores de museu ficaria chocada 
se soubessem como os visitantes interpretam as suas colecções (...) 
quando elas são apresentadas de forma convencional.”  (legenda: Duncan 
Cameron,  Le Musée: un temple ou un forum, in “Vagues, une anthologie 
de la nouvelle muséologie”, vol.I, MNES, Éditions W, Savigny-le-Temple, 
1992, p.88; gravura: Gary  Larson, “The Far Side 1991 Off-the-Wall 



415

Calendar”, Andrews and McMeel, Nova Iorque).
Os meios audio-visuais fornecem, antes de mais, uma nova gama de 

meios e formas de apresentação dos objectos. Proporcionam, ainda, a 
entrada, no museu, das modernas técnicas de comunicação de massas: 
o museu, por tradição, lugar do antigo, passa também a ser lugar de 
modernidade e aproxima-se, dessa forma, do homem contemporâneo. 
A abertura dos museus aos meios audio-visuais traduz, por fim, um 
desejo de aproximação à comunidade e, encarados enquanto técnica, 
representam, de facto, novos meios de comunicação. Podemos destacar 
os seguintes: 

1. O filme, utilizado como complemento do objecto exposto 
(a utilização do vídeo, pelas características técnicas, facilidade de 
manuseamento, repetição de determinada sequência,... é preferível);

2. Os diapositivos ou, se possível, o diaporama (série sincronizada de 
diapositivos e som), utilizado da mesma forma;

3. Os sistemas luminosos instalados em mapas, em relevos ou em 
esquemas (para indicarem o desenvolvimento de processos); 

4. O som utilizado de diferentes formas: permitindo ouvir a voz 
de uma personalidade célebre, como som ambiente ou, registado em 
cassettes e reproduzido em leitores individuais, como auxiliar da visita. 

5. A estes audio-visuais, propostos por Josef Bernes, acrescentaríamos 
um outro: o computador. Muito mais do que um meio audio-visual, o 
computador também permite essa utilização como nenhum outro!

Em 1977, o Comité Internacional do ICOM para a documentação, 
reunido em Leninegrado, analisou os progressos na área da documentação 
e das redes entre museus. No ano seguinte, a revista “Museum” dedicava 
um número ao tema: “Musées et Ordinateurs”. (22) No editorial, pode ler-
se: “A questão da utilização do computador pelo museu já foi abordada 
na “Museum”, em 1970/1971. Desde essa data, o notável instrumento que 
constitui o computador aperfeiçoou-se consideravelmente. Numerosos 
museus já o utilizam, com diversos fins: inventários, gestão das colecções 
e investigação.” (23) A utilização do computador na área da comunicação, 
não referida no editorial, era equacionada nos dois artigos teóricos do 
número da referida revista; aí se falava  nas possibilidades de diálogo 
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com o visitante, propondo-lhe testes cuja correcção também seria feita.
(24) Hoje em dia, consideraríamos esta proposta demasiado tímida. 
Com efeito, mesmo sem considerar os mais modernos documentos 
interactivos ou a “realidade virtual”, o computador permitiu, desde cedo, 
outras utilizações e foi considerado um instrumento privilegiado para 
atingir os, genericamente chamados, “deficientes”.

Estes meios referidos constituem, de facto, novos canais de 
comunicação colocados à disposição do público de um museu. Porque 
contribuem para eliminar o “ruído”, terão, forçosamente, de ser 
utilizados, até porque eles estão já suficientemente generalizados. John 
Kinard, refere, a este propósito, que “chegou o tempo de rejeitar os 
princípios estéreis e fanáticos da museografia e das técnicas passadas. 
Precisamos utilizar todas as inovações técnicas, para atrair a atenção 
das massas.” (25) Deve-se, no entanto, colocar a questão: tratar-se-à, 
de facto, de comunicação ou, pelo contrário, informação sob diferentes 
formas? Duncan Cameron responderá a esta questão da seguinte forma: 
“As exposições de museu deveriam ser concebidas, desde o início, para 
serem a base de emissões televisivas, de filmes, de artigos especiais nas 
revistas e de publicações bem feitas e atraentes.” (26) Trata-se, no fundo, 
de introduzir novos canais de comunicação e de codificar o museu em 
linguagens mais acessíveis que permitam a transformação do museu num 
lugar de discussão: o “museu forum”, por oposição ao “museu templo”. No 
“museu forum”, haverá enriquecimento, tanto da instituição como dos 
seus públicos, apenas porque se privilegia a participação. Sendo assim, a 
comunicação poderá ter a seguinte representação gráfica:

Quadro VIII: a comunicação bidireccional no “museu forum”.

Se encararmos o museu, na perspectiva da “museologia social”, como 
um meio de animação e desenvolvimento comunitários, o problema da 
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comunicação deixa de colocar-se: ela está implícita no próprio processo. 
Esta acção (eventualmente, museológica) visa a transformação social, 
através da participação. Participar implica conhecimento, implica 
equacionar soluções alternativas, implica mudança e acção criativa, num 
processo que poderíamos esquematizar do seguinte modo:

Quadro IX: O diálogo permanente e participado, com vista à 
resolução de um problema.

Hugues de Varine descreve as  funções dos diferentes intervenientes, 
neste tipo de museu, da seguinte forma: “O novo museu, de essência 
comunitária, reconhece a cada um o direito da  criação, de escolher e de 
utilizar o objecto, da mesma forma que uma palavra numa linguagem 
concreta, como um tijolo na construção do futuro. O profissional, nisto 
tudo, onde se situa? Será um agente de desenvolvimento, utilizando os 
seus conhecimentos científicos e o seu saber profissional, em benefício de 
uma comunidade.” (27) Como agente de desenvolvimento, caberá a este 
profissional o despoletar do processo de intervenção, nomeadamente na 
organização dos grupos e na busca de meios para concretizar as diferentes 
soluções encontradas. Isto será feito em diálogo permanente, alternando 
os momentos de maior “presença museal”, com os de menor. Deverá, 
então, saber sair de cena e deixar a comunidade seguir o seu caminho, o 
que será, certamente difícil, mas constituirá, talvez, o mais belo resultado 
do seu trabalho.
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5. Conclusão.

O título deste trabalho estabelece, de imediato, uma conotação entre 
o acto de educar e o museu. A escola, de uma ou de outra forma, educa. 
E o museu? A resposta a esta questão dependerá do que consideramos 
“educação”. Se for concebida como uma série de actividades que procuram 
a formação cívica e pessoal de cidadãos activos e intervenientes, a 
resposta será, para a maioria dos museus, negativa. É que educar 
pressupõe comunicação: ouvir e ser ouvido, num processo participado de 
enriquecimento mútuo. Parece-nos, inclusivamente, que a sobrevivência 
de conceitos como “emissor” ou “receptor”, indiciam a manutenção de 
um discurso autoritário e imposto, seja na escola, seja no museu.

Parece ter ficado claro que, para estabelecer a comunicação, na escola 
ou no museu, existe ainda um longo caminho a percorrer. Talvez esse 
caminho seja menor para a escola porque, prestando um serviço público, 
foi já obrigada a aproximar-se do seu público. Esta afirmação pressupõe 
que, a generalidade dos museus não estará prestando um serviço público, 
mas um serviço para determinados públicos. 

Para se aproximar do seu público, a escola repensou o seu 
papel social, reformulou objectivos e, apoiando-se em princípios 
científicos demonstrados pela psico-pedagogia, equacionou novos 
métodos. A compreensão da criança como um indivíduo em contínuo 
desenvolvimento, a consciência da necessidade de seleccionar e adoptar 
estratégias adequadas ao nível de desenvolvimento cognitivo, afectivo 
e motor e, ainda, a consciência da obrigatoriedade de estruturar o 
conhecimento com base em saberes previamente adquiridos (por 
exemplo, a vivência de cada um) revelaram-se determinantes na 
definição dos métodos a privilegiar. Maria Célia Santos afirma que “Do 
ponto de vista metodológico, observamos que as práticas pedagógicas 
inadequadas, utilizadas pela escola, (...) têm sido reproduzidas pelos 
museus (...)”. Habituado a adoptar práticas incorrectas da escola, estará, 
talvez, na altura de o museu adoptar algumas práticas correctas, e, 
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nomeadamente estas preocupações psico-pedagógicas.
Mas a escola tem a seu favor um outro elemento: o professor. A 

presença do elemento humano, na sala de aula, permite, a todo o momento, 
acompanhar o aluno nas suas actividades e ultrapassar deficiências da 
escola, enquanto instituição. É que todo o processo educativo se baseia 
num sentimento humano, seja ele mera preocupação, empatia ou, mesmo, 
amor. Por esta razão, consideramos que a introdução dos audio-visuais 
no museu em nada alteraram o tipo de discurso praticado: a utilização 
destes equipamentos -máquinas- não admite, sequer, a possibilidade de 
discussão e, dessa forma, a exposição mantém-se autoritária . Apenas 
muda o suporte do discurso e, por isso, ficará mais enfeitada. Também 
não permitem a participação do público, embora exista essa crença. 
Joseph Bernes, por exemplo, considera “participação activa” o acto de 
carregar em botões que ponham em funcionamento sistemas audio-
visuais ou luminosos!

A análise do processo de comunicação, permite-nos definir diferentes 
tipos de instituições. Assim, teremos: 
1. a “escola tradicional” e o “museu tradicional”. Pelo referido, incluímos 
neste tipo o museu que utiliza esquemas audio-visuais;
2. a “escola em renovação” e o “museu forum” ;
3. a “nova escola” e o “novo museu” ;
O primeiro grupo informa, o segundo comunica e o terceiro problematiza 
e fomenta a participação, nível superior da comunicação. Cada uma 
destas instituições, em virtude dos métodos empregues, terá um nível de 
eficácia:

quadro resumo
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Analisado em termos de eficácia, podemos considerar como ineficazes, 
as instituições do tipo tradicional, como razoavelmente eficazes, as 
instituições do tipo 2 e, como eficazes, as “novas” instituições. Será lícito 
questionar a manutenção das instituições tradicionais, até porque, como 
já vimos, elas se destinam a élites culturais e socio-económicas: mesmo 
para estas, e na melhor hipótese, apenas 50% do seu conteúdo poderá ser, 
posteriormente, utilizado.

Como conclusão: as acções educativas deverão ser pensadas em 
função do destinatário, sendo certo que a sua eficácia será tanto maior, 
quanto maior o nível de participação, facultado aos intervenientes. Um 
provérbio chinês diz-nos: “Ouvir é esquecer, ver é recordar, fazer é 
compreender”. Parece-nos que esta ideia sintetiza o que afirmámos neste 
estudo. 

6. Notas ao texto

1. Dissertar sobre o conceito de comunicação não é, evidentemente, o objectivo 
desta secção. Pretende-se, somente, introduzir alguns conceitos que serão 
utilizados, com frequência, ao longo deste estudo. 
2. Cloutier (Jean), “A Era de Emerec ou a comunicação audio-scripto-visual 
...”, Instituto de Tecnologia Educativa, Lisboa, 1975.
3. Autor citado em Ferro (A.) e Fernandes (V.), “O Formador e o Grupo”, 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Colecção Aprender, Lisboa, 1990.
4. Autores citados em Ferro (A.) e Fernandes (V.), “O Formador e o Grupo”, 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Colecção Aprender, Lisboa, 1990.
5. Autor citado em Antão (Jorge Augusto Silva), “Comunicação na sala de 
aula”, Edições Asa, Colecção: Cadernos Pedagógicos, nº23, Lisboa, 1993.
6. Freire (Paulo), “Pedagogia do oprimido”, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 
1992, p.57.
7. Freire (Paulo), op. cit., p.58.
8. Freire (Paulo), op. cit., p.69.
9. Destacamos os conceitos de estádio de desenvolvimento cognitivo, de nível 
de desenvolvimento cognitivo e de desenvolvimento moral, definidos por 
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J.Piaget e que levam, na prática docente, a seleccionar estratégias e metodologias 
adequadas ao nível dos desenvolvimentos cognitivo e das atitudes/valores (cf. 
A Teoria de Piaget, in “Manual de Psicologia da Criança”, EPU, São Paulo, 
1970, pp.47-75). Destacamos, igualmente, o contributo de Ausubel e Novak 
que alertaram para a necessidade de estruturar o conhecimento com base em 
conhecimentos anteriormente adquiridos (cf. Ausubel (D.P.) e Novak (J.D.&H.), 
“Psicologia Educacional”, Interamericana, Rio de Janeiro, 1980).
10. Valente (Bartolomeu), Um modelo pedagógico para a reforma educativa, 
in “Guia da Reforma-Curricular - Documentos de Trabalho”, Texto Editora, 
Lisboa, 1992, p.27.
11.  Antão (Jorge Augusto Silva), “Comunicação na sala de aula”, Colecção: 
Cadernos Pedagógicos nº23, Edições Asa, Lisboa, 1993, pp.25-34. Este autor 
inclui entre as actividades propiciadoras do raciocínio a ordenação de diversos 
itens, por colunas, de forma coerente para atingir uma generalização; o contar 
histórias com final ilógico, de forma a identificar o verdadeiro e o falso; a 
discussão de problemas que estimule soluções alternativas; ou a escolha de um 
título para um documento. Como actividades facilitadoras da compreensão 
aponta a utilização de curiosidades; a utilização de histórias ou factos que 
introduzam a “outra parte da realidade”; a utilização de comparações em vez 
de explicações abstractas; a definição do essencial e a exclusão do supérfluo; 
e a interdisciplinaridade. Propiciadoras da atenção, refere a utilização da 
pausa/silêncio; a utilização de dramatizações; a utilização do erro voluntário, 
esperando a sua detecção; a utilização da piada; e a alternância da exposição com 
actividades desenvolvidas pelos alunos.
12. Sobre as características, elaboração, exploração e cuidados a ter com estas 
técnicas, sugere-se a consulta das seguintes obras: Carvalho (Rosa Maria) et 
allii, “Materiais de Apoio à Reforma Curricular. Técnicas de comunicação” 
(vol. I e II), Direcção Geral dos Ensinos Básico e Secundário, Lisboa, s/d. Estes 
textos incluem muita informação técnica e cuidados a ter para uma correcta 
e eficaz utilização. Ver ainda: Antão, op. cit., pp.25-34. Este autor adequa as 
técnicas à situação de aula sem as relacionar com uma disciplina específica. 
Sobre a utilização destas técnicas na aula de história, ver: Crisanto (Natércia) 
et allii, “História - 3º ciclo -Guia do Professor”, Porto Editora, Porto, 1993 ou 
Rodrigues (M. da Glória), “Os Caminhos do Homem - Livro do Professor”, 
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Areal Editores, Porto, 1993. Ambas indicam bibliografia específica.
13. Maurice (Micheline), O próximo e o longínquo, in “Revista do Instituto de 
Tecnologia Educativa”, nº6: Vídeo IV, Setembro, 1988, p.3.
14. Sobre as aplicações de “apresentação assistida por computador” e 
“multimédia”, sugerem-se as seguintes leituras: Denis (Delbecq) et allii, CD-
Rom. Tous au multimedia!, in «Science et Vie Micro», Paris, nº111, Décembre, 
1993, pp.80-86 e Beauvais (Laurence), Osez la Préao, in «Univers Mac», Paris, 
nº29, Décembre, 1993, pp.72-77.
15. Hansen (Jorgen), Novas Tecnologias de informação na educação especial, 
in “Revista do Instituto de Tecnologia Educativa”, nº7/8: Vídeo V, Dezembro, 
2988, pp.12-13. Note-se que Paulo Freire aponta como um dos principais 
objectivos da escola tradicional a uniformização e a opressão, de forma a manter 
o imobilismo e a negar a mudança. 
16. Freches (José), «Les Musées de France. Gestion et Mise en Valeur d’un 
Patrimoine», Collection Notes et Études Documentaires, nº4539-4540, La 
Documentation Française, Paris, 1979, p.90  (T.A.).
17. Adotevi (Stanilas), Le musée inversion de la vie. Le musée dans les systèmes 
éducatifs et culturels contemporains, in «Vagues, une anthologie de la nouvelle 
muséologie», vol.I, MNES, Éditions W, Savigny-le-Temple, 1992, p.122 (T.A.).
18. Cameron (Duncan), Le musée: un temple ou un forum, in «Vagues, une 
anthologie de la nouvelle muséologie», vol.I, MNES, Éditions W, Savigny-le-
Temple, 1992, p.88 (T.A.).
19. Ideia apresentada no Seminário “Novos Rumos da Museologia”, do Curso 
de Mestrado em Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. Museu da Electricidade, Lisboa, 10  de Fevereiro de 1994. 
20. De Varine (Hugues), Politiques muséales et stratégies de développement 
local et national. De l’exhibitionisme à la communication sociale (resumé), 
Comunicação apresentada no IV Atelier Internacional de Nova Museologia, 
MINOM, Aragão, 1987, p.3 (T.A.).
21. Bernes (Josef), Utilisation des moyens audio-visuels au musée, in «Museum», 
Unesco, Paris, vol.XXVIII (1976), nº2, p.117 (T.A.).
22. “Museum”, Unesco, Paris, vol.XXX (1978), nº3/4.
23. “Museum”, Unesco, Paris, vol.XXX (1978), nº3/4, p.131 (T.A.).
24. Sher (Jakob A.), L’Ordinateur au musée: réalité et problèmes, pp.132-138 e 
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Chenhall (Robert G.), L’emploi de l’ordinateur au musée, aujourd’hui, pp.139-
145. Desde então, um longo caminho foi percorrido e bastará a leitura de uma 
revista da especialidade para nos apercebermos das enormes potencialidades das 
aplicações “multimédia”, bem como dos produtos já existentes, nomeadamente 
as enciclopédias interactivas (ver nota 14).
25. Kinard (John), Intermédiaires entre musée et communautés, in «Vagues, 
une anthologie de la nouvelle muséologie», vol.I, MNES, Éditions W, Savigny-
le-Temple, 1992, p.100 (T.A.).
26. Cameron (Duncan), Le Musée: un temple ou un forum, in «Vagues, une 
anthologie de la nouvelle muséologie», vol.I, MNES, Éditions W, Savigny-le-
Temple, 1992, p.96 (T.A.).
27. de Varine (Hugues), art. cit., p. 4 (T.A.).
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Mudanças Sociais/ Mudanças Museais
- Que relação ?

Maria Mota Almeida

 O objectivo deste nosso trabalho é analisar a forma como a 
Museologia nos deve aparecer integrada na mudança geral da sociedade
 Temos de ter presente que as mudanças sociais são acompanhadas 
por alterações nas grandes concepções sobre a forma de estar no mundo. 
Estamos numa era em que os acontecimentos se sucedem a uma velocidade 
quase assustadora. Há uma explosão das ciências; assistimos á terceira 
revolução industrial, ao fenómeno da planetarização; nada se passa 
numa parte do mundo, que não se tenha conhecimento dela segundos 
depois através dos mass - media.  Tudo isto conduz a um questionamento 
permanente do saber e leva à relatividade do conhecimento: “vamo-
nos aproximando cada vez mais do longínquo” (Heidegger). Temos a 
desconstrução, o vazio e o efémero. O homem é o agente principal desta 
mudança e também o seu principal visado.
 A História “ciência dos homens no tempo” vai a partir de meados 
do século, reflectir esta mudança. A concepção de História muda porque 
o mundo muda.
 Que reflexos terão estas mudanças na Museologia? Será que a 
Museologia deve acompanhar o seu tempo, ou deve ser um lugar à parte 
onde se privilegie o fascínio pelo silêncio, pelo lúgubre, pelo formal, pela 
sacralização do objecto, em que os conservadores conservam e o público 
observa, atentamente, sem estragar, sem tocar, e será já considerada 
muita ousadia o respirar?   De que forma é que os Museus devem” entrar 
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na vida” e deixar-se perturbar pelo seu som, pelo seu fervilhar, pelas 
suas contradições/problemas, em suma pelo seu pulsar.
 Será que a mudança na Museologia não é uma evolução 
natural dos nossos tempos? Até quando o medo da mudança? Até 
quando manter autoritariamente o silêncio e o intocável, como a 
melhor forma de não sermos postos em causa?
 Adaptando uma frase de Henri Pirenne, somos museólogos 
e não antiquários, por isso amamos a vida. Assim, é com esta que 
devemos estabelecer um compromisso e não com a morte ( mensagem 
que Mário Chagas magnificamente nos trouxe de tão longe...)
 Partamos pois, acompanhados pelos vivos e, permitamos que 
a museologia nos dê as mãos.

Evolução Museológica/ Evolução Historiográfica

É necessário uma “tomada de consciência pelos museus da situação 
presente e da necessidade destes desempenharem um papel decisivo 
num mundo em transformação”  Declaração de Santiago do Chile 
“ A história é filha do seu tempo” F. Braudel
“Os Annales mudam porque tudo à sua volta muda: os homens, as 
coisas, numa palavra, o mundo” L. Febvre
 O pensamento museológico pode ser aprofundado se for 
analisado em termos interdisciplinares . Não podemos esquecer que 
a emergência de múltiplas ciências humanas e sociais no início do 
séc.XX, abre o caminho à interdisciplinaridade, possibilitando a troca 
de conceitos e metodologias. A museologia e a história assistiram 
neste século a um desenvolvimento paralelo (como podemos ver nas 
tabelas cronológicas em anexo), e ambas são fruto das mudanças na 
sociedade.    
 Com efeito, o séc.XX  está a ser uma época de profundas 
transformações. A partir da Segunda Guerra mundial, o mundo 
conheceu um espectacular progresso científico e técnico. Surge a 
electrónica, impõe-se o poder nuclear, conquista-se o espaço, fazem-
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se grandes progressos na bioquímica e na medicina (ver cronologia 
- mudanças sociais). A cultura democratiza-se, tornando-se acessível 
às populações. Para isso contribuiram sem dúvida, o alargamento 
da escolaridade obrigatória, a acção da imprensa, rádio, cinema e 
televisão. Mas, os mass media podem também manipular os cidadãos, 
que se desejam livres e independentes. As últimas décadas têm lançado 
constantes desafios ao homem que, na eterna busca da felicidade, 
questiona valores éticos e religiosos, sistemas ideológicos e políticos.
 Muitas foram as experiências literárias e artísticas verificadas no 
mundo desde a década de 50. Perante a diversidade cultural, importa 
valorizar o património local e nacional, pois, é ele que nos consciencializa 
para a nossa identidade cultural.
 A muselogia e a história foram-se adaptando a estas mudanças 
na sociedade, através de um processo de alteração epistemológico.
 Os museus tradicionais produzidos por uma elite e destinados 
a uma elite difundem a cultura e a realidade social deste grupo. Estão 
completamente desfasados das necessidades, preocupações e evolução da 
sociedade. É urgente transformar, adaptar, renovar. A nova museologia 
vai assim surgir por uma crítica à museologia tradicional. No pós - 
Guerra Georges Henri Rivière, revoluciona o mundo da museologia ao 
defender que a população se deve tornar parte integrante da instituição 
- museu e da sua organização. Os consumidores / visitantes serão os 
próprios actores das actividades museológicas, sendo os grandes motores 
da mudança.
 O museu vai reflectir as suas preocupações / necessidades / 
desejos / angústias, mas também as suas alegrias e sobretudo a sua 
transformação. “O homem objecto da aventura museográfica, é para 
Rivière um ser vivo, criador, herdeiro, responsável de uma tradição”1, e 
não será ele o melhor transmissor dessa herança?
 A participação da comunidade no novo museu, acaba com o 
discurso unívoco em termos museográficos, e esta é uma preocupação 
que irá acompanhar este final de século, como o comprova a Declaração 
de Oaxtepec (1984): “ a participação comunitária evita as dificuldades de 
comunicação características do monólogo museográfico, empreendido 
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pelo especialista”. Assim, a população deve acompanhar todas as etapas, 
desde a formação de um museu até à sua “actuação”, mantendo um 
diálogo aberto com todo o meio envolvente, indo ao encontro dos seus 
problemas.
 Nesta perspectiva o museu deixa de ser considerado um fim, 
para passar a ser um meio, em que existe uma interacção profunda entre 
ele e o mundo em transformação. O museu é, pois um instrumento 
cultural ao serviço da população. Os membros de uma comunidade são 
os principais responsáveis do museu, definindo-se como parte activa do 
mesmo. E, este processo, reflecte a identidade de cada comunidade. Por 
isso não existem dois museus locais iguais, visto serem fruto de “gentes 
diferentes”. Em vez dos objectos como elemento central da museologia é 
o homem criador / guardador / destruidor de objectos.
 O privilegiar do factor humano é também uma realidade em 
termos de nova história, pois, esta é a “ciência dos homens no tempo”2.
Nesta frase sintetizam-se duas mudanças importantes: por um lado os 
protagonistas da história são os homens e não homem, e por outro o 
homem é fruto do seu tempo, e só pode ser entendido enquanto tal. “O 
homem medida da história, sua única medida. Muito mais do que isso 
a sua razão de ser”3. O ser humano que sente, que pensa, que sofre, que 
age, é o centro das preocupações do historiador. Ao colocar o homem no 
centro das atenções e tal como a nova museologia, ao apresentar-se como 
projecção dos problemas da actualidade, a história assume uma função 
social, organizando o estudo do passado em função do presente. Assim, 
a compreensão histórica ocorre sempre no diálogo passado / presente e 
vice-versa.   
    

Objecto Museológico / Objecto Histórico 

“ Objet, qui es-tu? Un cadrage, une résistence extérieure, un concept ou 
tous les trois à  la fois? L’objet serait constitué par le sujet, l’objet, ferait 
le sujet ou une dialectique subtile s’installerait entre l’objet e le sujet, le 
sujet e l’objet.” J. Hainard
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“ A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que 
o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve 
informar-nos sobre ele” Marc Bloch 
 Já em 1946 nos estatutos do ICOM, podemos observar a 
preocupação em alargar as funções tradicionais da museologia, que 
devem ultrapassar as de conservação e educação, para se alargarem a 
práticas mais vastas como o “estudo, a educação e deleite”4. Assim dar 
prazer será uma das grandes mensagens de Georges Henri Rivière. 
Estes pressupostos têm de estar sempre associados visto que, sem 
prazer, dificilmente atingiremos o conhecimento, pois ele torna-se uma 
imposição e não uma adopção e, como tal será rapidamente esquecido. 
“ No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que 
se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que 
pode por isso mesmo reinventá-lo”5. O conhecimento tem de dar prazer. 
Para atingir este objectivo os museus (instituição em perpétua mutação) 
têm de se adaptar a níveis culturais muito diferentes, tentando abranger 
o maior número de pessoas. Para isso torna-se necessário utilizar cada 
vez mais, as técnicas de comunicação mais modernas (reprodução de 
imagem e som)  para expor  ideias, não expondo obrigatoriamente os 
objectos.
 Contrariando  uma museologia tradicional o museu-programa 
opõe-se assim ao museu-colecção e o museu-discurso opõe-se ao museu-
objecto. O “museu não é um «bric a brac» mas um local onde se expõem 
mais ideias que coisas.”6.Assim, torna-se possível partir de um museu do 
nada (museus das ideias) desde que haja um problema a resolver, desde 
que haja uma ideia. A partir dela pode organizar-se uma exposição, com 
o objectivo de comunicar mensagens a um máximo de pessoas. “Uma 
exposição não se improvisa. Ela funda-se sobre imperativos científicos, 
que determinam um programa e um projecto. Todavia, programa e 
projecto (...) devem saber destacar os valores inerentes à comunidade em 
que se inserem, como situar-se no âmbito das suas necessidades.”7. Os 
objectos vão apenas servir como meio ao serviço das nossas interrogações 
/ problemas / ideias e não serão nunca um fim em si, caso contrário 
teremos um museu - armazém (organizado, mas , contudo armazém). 
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Um objecto não pode ser exposto sem explicação adicional, apesar desta 
dever ser sucinta e assumir as formas mais variadas. 
 É imperativo contextualizar os objectos, pois só assim eles, 
podem transmitir uma informação e um sentido à sociedade actual. “ 
a relação homem/objecto é uma relação aberta, dinâmica, dialéctica, na 
qual o homem se conhece e se reconhece.”8 Como testemunho da vida 
humana, eles só fazem algum sentido em contexto. É preciso fazer falar 
os objectos. Não interessa dizer “ali está uma chávena” pois, o discurso 
museológico deve ser discutido e não contemplativo: qual o significado 
das peças? porque estão aí? qual o seu percurso? A exposição tem de 
ser participativa, levando sempre ao questionamento e abrindo novas 
perspectivas. As leituras críticas e a multiplicidade de leituras, são uma 
das conquistas da nova museologia que deveremos ter sempre presente. 
O objecto passa a ser entendido como produtor de conhecimento. A 
dimensão pedagógica do museu tem de ser originada a partir do seu 
interior, através de todo o fazer museológico, procurando sempre a sua 
função educativa.
 Esta necessidade de contextualização do objecto fruto de uma 
nova prática museográfica é também o reflexo das mudanças sociais 
operadas neste século. A mundialização dos acontecimentos faz com que 
eles só sejam entendidos pelo mundo quando inseridos no ambiente que 
lhes deu origem, pois têm significados diferentes dependendo do espaço 
/ tempo em que ocorreram. A influência da etnografia assim, como a 
renovação da história, foram fundamentais na nova leitura do objecto 
que se expõe. A história como ciência tem de generalizar e explicar, 
recorrendo para isso à conceptualização. Qualquer confronto de dados, 
qualquer situação, só adquire sentido quando integrado.
 Tal como na história e na  “vida” a contextualização levanta 
alguns problemas um dos quais é o de que os objectos têm várias 
histórias, vários contextos e que poder temos nós para os “congelar” num 
único? Devemos “evitar que o possível passe a valer como exclusivo”9 
permitindo sim, a mobilização dos objectos, transpondo-os nos diversos 
sentidos que podem ser historicamente apreendidos. No fundo trata-se 
de não cristalizar um objecto num contexto, mas fazê-lo “circular” pelos 
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vários ambientes possíveis, admitindo que toda a “contextualização” é 
precária, pois a distância temporal não pode ser esquecida.
 Como na nova história, também na nova museologia, se dá o 
alargamento da noção de objecto/documento. Anna Grégorova chama 
a atenção para este facto “ a museologia é uma ciência que examina as 
relações específicas do homem com a realidade e consiste na colecção e 
conservação consciente e sistemática e na utilização científica, cultural 
e educativa dos objectos inanimados, materiais, móveis (sobretudo 
tridimensionais) que documentam o desenvolvimento da natureza e da 
sociedade.”10 Assim, o documento é todo o tipo de património que nos 
elucida sobre o homem e as suas relações com o meio. Os testemunhos 
podem não ser objectos concretos ( os mitos, a poesia, a música, a dança, 
os ritos, etc.).Para designar o conjunto de testemunhos musealisáveis, o 
museólogo alemão K. Schreiner adopta o termo “musealia”. Esta extensão 
do campo museológico, conduz necessariamente à interdisciplinaridade. 
Cada vez mais num trabalho de museu, todos dependem de todos, pois, 
este torna-se centro de tratamento e análise de tudo o que é museável 
(universo e sociedade).  A museologia tende a ser global. Não nos 
devemos aprisionar à ideia de preservação, pois, o tempo flui. É muito 
mais importante preservar as técnicas de fabrico do que manter inerte a 
própria peça.
 Para Marc Bloch e Lucien Febvre a história deve ser problemática, 
isto é, colocar interrogações e formular hipóteses às quais os documentos 
irão posteriormente responder. A história é, sempre escolha, por isso o 
facto é sempre criado, ou melhor, recriado. Deste modo, os problemas 
e hipóteses de explicação reflectem sempre, de forma mais ou menos 
directa, o cenário em que o historiador se move. Embora reconhecendo a 
validade da erudição crítica, exprime-se um novo conceito de documento, 
ou seja todo o tipo de vestígios da presença humana. A história faz-se 
“com tudo o que sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o 
exprime, torna significante a sua presença, actividade, gostos e maneiras 
de ser”11.Este alargamento do campo do documento histórico visa o 
alargamento do objecto da história que se pretende total.
 Em 1974 publica-se em França uma obra colectiva dirigida 
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por Jacques Le Goff e Pierre Nora: Fazer História. Observa-se aqui 
a necessidade de a história acompanhar os novos problemas, as 
novas contribuições e novos objectos entretanto surgidos no campo 
epistemológico desta ciência. Surge a história das mentalidades que vem 
alargar os campos temáticos da história, e obriga o historiador a estudar 
o não revelado: “os silêncios da história”. Também estes devem ser 
questionados porque aí se encontram traços significativos que permitem 
um estudo mais aprofundado das sociedades passsadas (é a chamada 
revolução documental). Através do recurso à interdisciplinaridade e com 
o contributo dado sobretudo pela etnologia e pela antropologia, permite 
que se faça a história dos “povos sem história”. Esta mudança observa-se 
também na museologia, como tivemos ocasião de verificar. Com efeito, 
dá-se uma importância cada vez maior aos países de terceiro mundo e 
às artes  e tradições populares (já em 1937 havia sido criado o Museu do 
Homem e o Museu das Artes e Tradições Populares).
 Podemos facilmente fazer um paralelo com o alargamento da 
noção de objecto para a nova museologia, pois ambas pretendem abarcar 
tudo o que diz respeito ao homem, não privilegiando raças, culturas, 
formas de estar, mas considerando que tudo pode ser musealizado e 
objecto de estudo do historiador.
 Em minha opinião, o alargamento no campo do  objecto / 
documento está intimamente relacionado com o nascimento dos 
ecomuseus. O âmbito do olhar do museólogo, tornou-se mais abrangente 
ultrapassando o enclausoramento das paredes do “seu” museu e conclui 
que este se prolonga no meio envolvente. Os objectos tornam-se mais 
compreensíveis se inseridos no espaço onde se encontraram. Defende-se 
a conservação “in situ”. As relações do homem com a natureza devem 
pois, procurar uma dimensão diacrónica e sincrónica. O nascimento 
dos ecomuseus, está também sem dúvida ligado às transformações da 
sociedade francesa dos anos 60, visto que por um lado uma política 
de reorganização do território vai criar as condições favoráveis à sua 
realização e por outro, porque os ecomuseus se vão alimentar das 
preocupações da sociedade. Criam-se nos finais dos anos 60 os parques 
naturais e regionais que conduzem a uma renovação económica fundada 
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no desenvolvimento turístico, pela valorização do meio rural ( o mito do 
retorno à terra no Maio de 68; o ressurgimento de culturas tradicionais 
ou minoritárias). Paralelamente os mesmos “autores” dos ecomuseus 
Georges Henri Rivière e Hugues de Varine Bohan desenvolvem o 
conceito de museu integral, que são os museus ao serviço das pequenas 
comunidades locais e regionais.

Função do Museólogo / Função do Historiador

A formação dos trabalhadores dos museus “ deve possibilitar-lhes o 
desempenho de uma tarefa de interdisciplinaridade própria do museu 
actual dando-lhe ao mesmo tempo elementos indispensáveis para 
exercer uma liderança social, uma gerência efectiva e uma comunicação 
acertada” Declaração de Caracas
“ A ciência não se faz numa torre de marfim. Faz-se a par e passo com a 
vida, e através de seres vivos que mergulham no século.” L. Febvre
 Se o mundo muda e se assistimos a uma nova concepção 
museológica em que a interdisciplinaridade sobretudo a nível das ciências 
humanas é o fundamento e a sobrevivência deste novo museu, então o 
técnico de museologia tem forçosamente de acompanhar esta mudança. 
“ Se  limitarmos o papel de conservador ao técnico que tem por funções 
inventariar, conservar e expor as colecções está obviamente desajustado 
deste novo museu. Tal como se deu uma transformação ao nível dos 
objectos da museologia, têm também que operar-se transformações ao 
nível das mentalidades e formação de técnicos de museus.”12

 O museólogo tem de :
a) “conciliar novas formas de gestão dos recursos à sua disposição com 
uma profunda democratização da sua utilização”.13

b) ser um investigador da comunidade local, em que o museu está 
inserido para fazer a interacção museu / realidade local / problemas a 
resolver. 
c) conceber e aproveitar os recursos e espaços disponíveis, envolvendo 
assim, os utilizadores do museu com as exposições concebidas. O diálogo 
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museográfico depende em grande parte desta transformação.
d) deve ser um versátil transformador de espaços, objectos, exposições, 
mensagens, tendo sempre o cuidado de não cair na exposição espectáculo 
que poderá desvirtuar pelo show  a mensagem transmitida.
 A profissão de museólogo é, de facto transdisciplinar mas este, 
deve cada vez menos actuar sozinho. O contributo de todos para um 
mesmo produto final é fundamental para levar a bom termo a mensagem 
a transmitir.
 Paralelamente a atitude do historiador relativamente ao “fazer 
história” também se vai alterando:
 a) vai procurar um diálogo com as outras ciências.
 b) privilegiam a história - problema.
 c) desenvolvem uma verdadeira revolução ao nível do 
alargamento do campo do documento histórico.
 d) promovem um outro tipo de história que contemple novos 
problemas (o quantitativo em história, a história conceptualizante, a 
história antes da escrita, etc.) e novas abordagens (economia, demografia, 
antropologia religiosa, etc.) e novos objectos (o mito, a língua, os livros, 
os jovens, a festa, a opinião pública, a cozinha, etc)
 e) tentam a deseuropeização da história pondo fim ao 
etnocentrismo.
 Para toda esta mudança, não poderemos esquecer o contributo 
das grandes mudanças na sociedade. As consequências das guerras 
colocam à história alguns desafios, pois, esta deve servir para perpetuar 
a identidade dos povos, nações, regiões (tal como os museus). Por outro 
lado os media criaram um  novo acontecimento e um novo estatuto do 
acontecimento histórico. Este facto veio comprometer a validade de 
uma verdade histórica. Especialmente o acontecimento televisivo, pelo 
impacto que produz no espectador, impôe-se mais pelas qualidades 
emocionais que a própria encenação lhe empresta, do que pelo 
significado que inicialmente continha. Os mass media impõem o vivido 
como histórico, recorrendo aos historiadores para a explicação dos 
acontecimentos no momento em que é criado. Assim, as solicitações dos 
media fizeram entrar a produção histórica no movimento da sociedade 
de consumo. 
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Conclusão

 Ao concluir este trabalho cabe-nos ressaltar algumas ideias chave, 
na relação nova museologia / nova história e seu acompanhamento na 
evolução da sociedade:
 a) as mudanças na nova museologia e na nova história são um 
processo paralelo ocorrendo inicialmente num mesmo espaço (França) e 
tempo (meados do séc. XX).
 b) assiste-se em ambos os casos à mudança profunda dos 
princípios museográficos e historiográficos, pelo necessidade que existe 
da sua articulação com a vida.
 c)  a concepção de  objecto museográfico e historiográfico alarga-
se  quase até ao “infinito”, operando uma verdadeira revolução ao nível 
destas ciências.
 d) necessariamente o papel do museólogo e do historiador 
alterou-se, abrindo cada vez mais o seu trabalho à interdisciplinaridade.
 e) apesar destas mudanças profundas, é com alguma tristeza que 
verificamos o ”autismo” dos conservadores que evitam a sua passagem a 
museólogos, e com isto negam a mudança.

Anexos

Evolução Museal

Pós-Guerra - Georges Henri Rivière - “revolução museológica”  defende 
que a população se deve tornar parte integrante da instituição/museu e 
da sua organização.
1946 - Criação do ICOM associado à UNESCO. Definição de Museu 
adoptado nos estatutos do ICOM - artº 3º“Toda a instituição permanente 
que conserva e apresenta colecções de objectos de carácter cultural ou 
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científico, com o objectivo do seu estudo, educação e deleite.”
Anos 60 - Hugues de Varine Bohan -  Conceito de Museu Integral. Com 
Georges Henri Rivière cria o conceito de ecomuseu.
1965 - Criação da APOM ( Associação Portuguesa de Museologia)
1971 - IX Conferência Geral do ICOM. “ O Museu ao Servoço do 
Homem. Actividade e futuro
1972 - Mesa Redonda de Santiago do Chile
1972 - Iº  Congresso Internacional da Associação dos Amigos dos Museus 
- Barcelona (defesa dos valores do Museu).
1974 - ICOM define Museu como: “ uma instituição ao serviço da 
sociedade, que adquire, conserva, comunica e apresenta, com objectivo 
do desenvolvimento do saber, da salvaguarda e do desenvolvimento 
do património, da educação e da cultura, dos bens representativos da 
natureza e do homem.”
1977 - Comité de Museologia do ICOM - Jean Jelinek (desenvolvem-se 
reflexões no que diz respeito à museologia).
1982 - Criação do ecomuseu do Seixal
1984 - Declaração do Quebéc 
1984 - Declaração de Oaxtepec - México
1985 - Fundação do MINOM - Lisboa
1986 - Declaração de Molinos - Espanha
1987 - IIIº Atelier Internacional da Nova Museologia - Aragão - René 
Rivard
1988 - Primeiras Jornadas sobre a Função Social do Museu - Portugal
1992 - Declaração de Caracas

A Ciência Histórica Actual

Início do séc. XX - crise da ciência e crise da História - o discurso científico 
entra em ruptura. A História questiona a sua função e a sua metodologia.
-1900 - Henri Berr funda a Révue de Synthése Historique onde participam 
sociólogos,geógrafos, filósofos, economistas, psicólogos e historiadores).
1920 - Henri Berr lança a obra L’ Evolution de l’Humanité.
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1922 - Integrada na L’Évolution de l’Humanité surge com a participação 
de Lucien Febvre “A terra e a evolução da Humanidade” (ponte entre a 
História e a Geografia, chamando à atenção para  a procura simultânea 
do espaço e do tempo).
1929 - Relançamento de uma nova historiografia - Estrasburgo - Surge a 
revista. Les Annales d’Histoire Économique et Sociale, dirigida por Lucien 
Febvre e Marc Bloch. Começa aqui a primeira geração dos Annales que 
se situa entre 1929 e 1946, para além destes  directores fazem parte 
da equipa: sociólogos, geógrafos, politicólogos. Privilegia-se a história 
económica, domínio  quase abandonado pela história tradicional. Não 
é por acaso que este movimento surge em 1929. Os Annales preparam e 
precedem uma ruptura acentuada pela crise mundial e pela tomada de  
consciência que esta provoca nos seus contemporâneos.
1932 - François Simiand - economista , escreve  Les fluctuations 
économiques à longue période et la crise mondiale, onde  defende uma 
história serial a partir dos preços.
 1936 - A revista Les Annales, troca Estrasburgo por Paris.
1941 - Marc Bloch escreve Apologie pour l’Histoire ou métier d’Historien. 
Chama  a atenção para a interacção entre passado e  presente “se eu  
fosse um antiquário só teria olhos para as coisas velhas. Mas sou um 
historiador. É por isso que amo a vida”.  Defende que a “ História é a 
ciência dos homens no tempo”. 
1942 - Lucien Febvre escreve o Problema da descrença no séc. XVI, a 
religião de Rabelais.
1944 - Marc Bloch é fuzilado pelos Alemães deixando a sua obra 
inacabada.
Pós-guerra - Fundação da VIª Secção da Escola Prática dos Estudos 
Superiores (mais tarde Escola dos Estudos Superiores de Ciências 
Sociais). A História passa a ser transmitida pelo ensino pela investigação, 
pela discussão.
1946 - A revista passa a ter um título plural: Annales. Économies. Societés. 
Civilisations., fruto das mudanças operadas com as consequências da 
Segunda Guerra Mundial (fim do predomínio europeu face a outros 
continentes) e a defesa de que o seu campo de acção se deve alargar à 
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totalidade dos factos que constituem uma civilização. Mantém-se a 
direcção (de onde já não faz parte Marc Bloch), mas associa-se uma 
nova equipa: F. Braudel, G. Friedman, Ch. Morazé, e P. Leuillot. Será o 
início da Segunda Geração dos Annales que se prolonga até aos anos 70. 
Inflecte-se a orientação da história económica e social para a história das 
mentalidades. Diz-nos Lucien Febvre “Os Annales mudam porque tudo à 
sua volta muda: os homens, as coisas, numa palavra o mundo” Combates 
pela História, p. 42 
1949 - Fernand Braudel publica O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico 
na época de Filipe II .Chama a atenção para o tempo em História. 
1950 - As séries tornam-se  demográficas e sociais.
1952 - Surge a revista britânica Past and Present onde são apresentados os 
problemas da história nova.
1953 -Lucien Febvre publica os Combates pela História onde defende a 
necessidade de comprometimento do homem na construção do mundo. 
Chama também à atenção para o novo conceito de documento em 
História. Documento é tudo o que “pertencendo ao homem, depende 
do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença , a 
actividade, os gostos e as maneiras de ser do homem”
1956 - Morre Lucien Febvre.
1957 - É lançada a revista anglo- americana Comparative Studies in 
Sociology and History,  que contribui para a renovação da história social 
em sentido lato. 
Anos 60 - A história serial  aplica-se à história das culturas e das 
mentalidades.
1968 - Começam a privilegiar a história dos “marginais”e a “história dos 
povos sem história” (dando-se clara preponderância ao Terceiro Mundo).
1969 - Os Annales são confiados a uma nova equipa: André Burguière, 
Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie e Jacques Revel 
(é o início da terceira geração dos Annales). 
1974 - Michele Vovelle publica: Mourir autrefois; attitudes collectives 
devant la mort  XVII  et  XVIII siècles, onde se protagoniza a história das 
mentalidades.
1974 - é publicada uma obra colectiva dirigida por Jacques Le Goff e 
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Pierre Nora:, Faire l’Histoire nouveaux problèmes .Promove-se um outro 
tipo de História que contemple os novos problemas, novas contribuições 
e  novos objectos entretanto surgidos no campo epistemológico 
desta ciência, e que  até  aqui  estavam  reservados  à  antropologia 
(alimentação, corpo, gestos, imagens, livros, mito, sexo, etc.).
1975 - Emmanuel Le Roy Ladurie publica Montaillou, village occitan de 
1294 à 1324, onde está expresso o desejo totalizante da história nova.
1978 - É publicada La Nouvelle Histoire - “dicionário” que pretende dar a 
conhecer a um largo público as mais modernas orientações da História. 
Descrevem-se aqui as conquistas mas também os problemas e as 
incertezas. “É uma obra simultaneamente informativa e comprometida” 
Jacques Le Goff.

Mudanças na Sociedade

1910 - Portugal: implantação da República.
1914 - Atentado de Sarajevo: eclosão da Primeira Guerra Mundial.
1917 - Revolução Socialista Soviética.
1918 - Proclamação da República na Alemanha.
1919 - Tratado de Versalhes: termo da Primeira Guerra Mundial.
         - Fundação da Sociedade das Nações.
         - Fundação do Partido Nazi.
1920 - Difusão dos primeiros programas radiofónicos.
1922 - Criação da U.R.S.S.
1926 - Fim da Primeira República Portuguesa.
1933 - Hitler no poder
1935 - Descoberta do radar.
1939 - A Alemanha invade a Polónia: ínicio da Segunda Guerra Mundial.
          - Morte de Freud.
1945 - Criação da ONU.
         - Suicídio de Hitler.
         -  Fuzilamento de Mussolini.
         - Fim da Segunda Guerra Mundial.
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          - Independência do Vietname.
1947 - Independência da Índia e do Ceilão. 
1948 - ONU: Declaração Universal dos Direitos do Homem.
1949 - A União Soviética fabrica a bomba atómica.
1950 - Início da Guerra Fria.
1954 - 45 - O fim do Colonialismo em África. 
1957 - Lançamento do primeiro foguetão  intercontinental soviético.
1959 - Revolução Cubana: Fidel Castro no poder.
1960 - Descoberta dos lasers.
1966 - Revolução Cultural da China.
1968 -  Maio em Paris.
1973 - Golpe militar no Chile: morte de Salvador Allende.
1974 - Queda do Estado Novo - 25 de Abril.
1978 - Nasce o Sistema Monetário Europeu.
1986 - Polónia: libertação dos presos políticos.
          - Portugal e Espanha entram na C.E.E.
          - “Voyager II”: primeiras fotografias de Urano. 
1989 - Queda do muro de Berlim.
1990 - Nelson Mandela é libertado na África do Sul.
         - Gorbatchov, nobel da Paz.
1991 - Fim da U.R.S.S.
         - Guerra do Golfo. 
1992 - Início da ECO/92 no Rio de Janeiro.
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Relatório dum Estágio em Museus de Arte no Brasil

Maria da Conceição Alves de Freitas

Introdução

Ao iniciar o 2º. ano do curso de Pós-graduação em Museologia 
Social, no ISMAG (Instituto Superior de Matemáticas e Gestão), pôs-se 
a possibilidade de frequentar um estágio, proporcionado pela própria 
instituição, que tem acordos de intercâmbio, no Canadá e Brasil.

Foi o Brasil que mais interesse me despertou devido à facilidade na 
compreensão verbal bem como a curiosidade que tinha em conhecer 
um pais com uma diversidade tão grande de culturas. No entanto, 
devido à contigência de me deslocar sozinha não optei pelo Museu de 
Antropologia de Goiânia, com o qual já existia acordo, pois este situa-
se no Estado de Goiás, num local distante onde não conhecia ninguém. 
Para além dos motivos já apontados outro motivo me levou a procurar 
outro tipo de instituição. Sendo formada em arte e não em Antropologia 
é natural que me interesse mais por conhecer museus de arte e saber qual 
a maneira como resolvem o problema do sector educativo.

E assim, após uma conversa com a Museóloga Cristina Bruno do 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de S. Paulo, a fazer, 
também ela, um estágio em Museologia em Portugal no ano de 1993, foi 
possível decidir quais os museus mais adequados para o estágio que e 
propunha desenvolver. Tendo posteriormente e através da Crsitina Bruno 
contactado os Museus de Arte Contemporânea da Universidade de S. 
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Paulo e a Fundação Castro Maya do Rio de Janeiro, cujos responsáveis, 
a Drª. Ana Mae Barbosa e o Dr. Carlos Martins através da Directora 
da Divisão de Educação Vera Novis e da Directora em Exercício Vera 
Sencar, respectivamente, puseram as suas instituições à disposição para a 
frequência dos estágios nos museus referidos.

Foi enviado o currículo pessoal bem como um projecto elaborado 
na condição de professora do 2º. ciclo do Ensino Básico na disciplina 
de Educação Visual e Tecnológica e a concluir a pós-graduação 
em Museologia Social e, estando interessada em trabalhar as duas 
componentes da formação académica.

Do projecto constava a criação de um Clube de Património para 
funcionar no ano lectivo 1993/94, na escola onde lecciono, e, como 
actividade extracurricular. Após a aceitação do estágio nos dois museus 
foi enviado um calendário o qual teve de ser ajustado na chegada ao 
Brasil, da seguinte forma:

De 4 a 12 de Outubro/93 - Participação no Simpósio Internacional; 
“O processo de Comunicação nos Museus de Arqueologia e Etnologia”.

De 13 a 29 de Outubro/93 - Estágio no Museu de Arte Contemporânea 
da USP e ainda visita à cidade assim como a outros Museus.

Dias 30/31 de Outubro e 1 de Novembro - Visita às cidades históricas 
de Ouro Preto e Mariana.

De 3 a 12 de Novembro/93 - Visita a Paraty, cidade histórica.
Todas estas actividades serão descritas e analisadas no âmbito do 

relatório.

I Parte - S.Paulo

1. Simpósio Internacional

Participação como observadora no Simpósio Internacional: “O 
Processo de Comunicação nos Museus de Arqueologia e Etnologia”, 
organizado e conceptualizado pela Prof. Cristina Bruno do Museu de 
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Arqueologia e Etnologia da Universidade de S. Paulo. Os objectivos 
definidos eram os seguintes:

1. Discutir os problemas inerentes ao processo de comunicação 
museológica, a saber:

- divulgação da pesquisa científica através das exposições;
- interdisciplinaridade como processo de trabalho;
- colecções arqueológicas/etnográficas e divulgação cientifica 

através dos museus;
- trabalhos extra-muros com enfoque para o património regional.
2. Abordar as questões relacionadas à formação de pessoal para 

o desempenho de projectos de comunicação museológica visando à 
preservação do património.

3. Desenvolver os conceitos da Nova Museologia.
4. Discutir as perspectivas da política museológica do MAE com 

outras instituições congéneres. (in. programa do Simpósio).
Tendo assistido com atenção e interesse a praticamente todas as 

sessões de trabalho, foi possível ir tomando conhecimento através das 
comunicações do trabalho desenvolvido em vários museus, projectos 
em curso e sua eficácia. De uma forma geral o trabalho do Simpósio 
foi positivo e interessante, no entanto em relação ao principal objectivo 
do Simpósio; a discussão dos problemas inerentes ao processo de 
comunicação nos museus, este tema foi tratado superficialmente, não 
tendo conseguido ser o grande tema aglutinador do qual seria necessário 
tirar conclusões de como efectivamente levar à prática a comunicação em 
Museologia.

2. Estágio no Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de S. Paulo

 
O Museu de Arte Contemporânea da USP reúne uma importante 

colecção de arte (com cerca de 5 000 obras), tanto brasileiras, como 
internacionais, do séc. XX. O Museu tem uma exposição permanente de 
parte do seu acervo e promove periodicamente exposições temporárias e 
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ainda cursos, conferências, debates, programas musicais, performances e 
video-arte, palestras e visitas guiadas para escolas. O Museu está instalado 
em dois espaços diferenciados, um no Parque de Ibirapuera, no edifício 
da Bienal, o outro na Cidade Universitária.

Iniciei o estágio no dia 13/10 com a participação numa reunião 
da Divisão de Educação, como directora da mesma Vera Novais, onde 
fui apresentada aos vários elementos da equipa da divisão e onde foi 
possível ter um primeiro contacto com os projectos que estavam a ser 
desenvolvidos.

No dia 14, foi possível visitar e tomar conhecimento da estrutura do 
Museu no Parque de Ibirapuera. Neste espaço estavam instaladas várias 
exposições as quais visitei e me inteirei dos projectos consequentes pela 
responsável desta secção do museu Elly Ferrari.

É nesta secção do museu que são ministrados alguns cursos, cursos 
de Extensão e Difusão Cultural. Estes cursos são dados por professores 
convidados, por vezes estrangeiros, não têm corpo docente fixo. Na 
área da museologia tem promovido cursos sobre educação em museus, 
documentação, catalogação, organização de exposições, conservação e 
restauro.

Tem também cursos de Arte partindo da metodologia da Gety 
Foundation, chamada DBAE-Disciplined Based Arte Education. Os 
professores também são convidados. Por vezes têm dois professores, um 
brasileiro e outro estrangeiro. Nestes cursos há trabalho de atelier para 
além da informação em história de Arte.

O Museu tem um público que ronda as 9 000 pessoas por ano, as 
exposições temporárias que apresenta são geralmente programadas e 
realizadas através de um trabalho conjunto das divisões de educação, 
de ciência e de exposições temporárias. O serviço de atendimento ao 
público está directamente ligado com as divisões de educação e ciência 
de onde dependem os vigilantes, com os quais é sempre feito um trabalho 
de preparação para as visitas.

Os orientadores das visitas ou arte educadores atendem as escolas 
acompanhados dos estagiários. As visitas para as escolas obedecem a uma 
metodologia, iniciada em 1986. A “metodologia triangular do ensino da 
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arte”: relacionam a Produção ou Fazer/Artistico, a Leitura da Obra de 
Arte e a História de Arte ou informação histórica. Estimulam a leitura 
dos elementos da imagem com a linha, a forma e a cor (Alfabeto da 
imagem). Dão a informação histórica sobre a arte e propõe ou estimulam 
a continuação da exploração da mesma através do fazer artístico na 
escola.

Quando os arte-educadores não estão disponíveis para guiarem uma 
visita, os professores que a solicitaram são convidados a orientarem eles a 
visita. Mas, para que os objectivos já definidos não se percam, foi criado 
um roteiro para professores, e, estes fazem uma visita prévia seguindo as 
regras do roteiro.

Após estas breves informações dadas pelas arte-educadoras: 
Christina Rizzi e Amanda Tojal sobre o museu e a sua actividade no 
campo da educação foi-me proposto um calendário para assistir aos 
vários projectos em curso no sector educativo. Fiquei ainda com tempo 
livre para visitar outros museus. No MAC participei em várias actividades 
como observadora, visto o tempo de estágio ser curto. As actividades no 
sector educativo também estavam a concluir, com aproximação do Verão 
e do final do ano escolar.

Uma das primeiras actividades onde participei foi numa aula do 
curso de educação em museus, leccionada pela arte-educadora Christina 
Rizzi. Nesta aula foi distribuído aos alunos um texto sobre “A Politica 
Cultural do MAC” escrito pela directora do Museu a Drª. Ana Barbosa e 
ainda um outro texto sobre uma exposição realizada no Museu da Casa 
Brasileira “Leitura de Fragmentos” que serviu de experiência para a arte-
educadora Christina Rizzi escrever a sua dissertação de mestrado. Este 
texto tinha como objectivo “registar e reflectir passo a passo o processo 
da construção de conhecimento sobre o Museu e a sua especificidade, 
efectivado pela equipa técnica do Museu, quando da necessidade de 
montar uma exposição utilizando objectos da própria colecção. O 
instrumento de critica escolhido foi o “Image Watching” proposto 
pelo Prof. Dr. Roberto William Ott da Penn State University, Estados 
Unidos”. Este sistema é composto por uma actividade de “aquecimento” 
seguida de cinco categorias que devem ser cumpridas em sequência e 
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respondidas em sua especificidade: a primeira é descrevendo e o visitante 
é convidado a descrever somente o que vê; a segunda é analisando; a 
terceira é interpretando a qual já tem a ver com uma posição pessoal, 
a quarta categoria é fundamentando; e a quinta e última categoria é a 
revelando, esta é a etapa da criação e resposta a todo esse processo. Em 
uma actividade de critica artística a resposta será outra criação artística, 
usando qualquer uma das linguagens ou suportes existentes no universo 
da arte contemporânea”. Este texto foi entregue aos alunos com o objectivo 
destes o analisarem e na aula seguinte o aplicarem a uma das exposições 
patentes no MAC.

Na divisão educativa estavam em curso três projectos distintos: “DE 
OLHO NO MAC”, “O TOQUE REVELADOR II” e o PROJECTO 3ª 
IDADE”.

“DE OLHO NO MAC” é um projecto de atendimento, com visitas 
orientadas para as escolas e particulares. Para este projecto os educadores 
elaboraram um livro de apoio às visitas fundamentado no método que 
integra a apreciação estética, história da arte e práticas de representação 
na linguagem visual. Este livro têm textos, exercicio e reproduções de 
algumas obras de arte em exposição, que visam facilitar os primeiros 
contactos do observador com as obras. Acompanhei uma visita de alunos 
de uma escola privada, do nível etário 10/13 anos. Ao iniciar a visita 
foi-lhes distribuído o livro “DE OLHO NO MAC”, e, ao orientador da 
visita, após propor às crianças que se sentassem no chão, desenvolveu 
uma conversa, abordando os seguintes pontos: quis saber quem já tinha 
visitado aquele museu ou outros, depois explicou a diferença entre um 
museu de arte e outro tipo de museus, o que é que um museu de arte 
contêm, o que é modernismo, e, finalmente como é que as crianças se 
devem comportar no museu. Após esta conversa foram divididos em 
dois grupos com cerca de 20 alunos cada e cada grupo foi acompanhado 
por uma arte-educadora e uma estagiária. As crianças foram deixadas à 
vontade com a possibilidade de observarem as obras a seu belo prazer, 
só pontualmente a sua atenção era solicitada para alguns pormenores 
interessantes em algumas obras.

Frente ao quadro “A Negra” de Tarsilia as crianças foram convidadas 
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a sentarem-se e esta obra foi-lhes descrita com pormenor desde a história 
dos artistas modernistas Europeus ao modernismo Brasileiro, bem 
como a explicação do cubismo, as cores, as formas, a figura e a história 
da escravidão no Brasil. Finalmente foi referido o livro “DE OLHO 
NO MAC” e os exercícios propostos. Após esta paragem as crianças 
continuaram a ver a exposição e só voltou a ser chamada a sua atenção 
junto a um núcleo de esculturas do projecto “O TOQUE REVELADOR 
II”. O projecto foi-lhes explicado e as crianças ouviram com muita atenção, 
e assim terminou a visita. Não foram convidadas para experimentação 
prática, por falta de espaço no atelier.

Em relação ao projecto “O TOQUE REVELADOR II”: Esculturas 
em Bronze, o qual dá continuidade ao “Projecto Museu e a Pessoa 
Deficiente”, é uma amostra de 10 esculturas pertencentes ao acervo do 
Museu que formam um “percurso táctil”. Este projecto coordenado pela 
arte-educadora Amanda Tojal, já se desenvolve desde 1991, com “O 
TOQUE REVELADOR I”.

Antes de iniciar este trabalho, a educadora Amanda, estagiou 
em instituições de deficientes, programou aulas de dois ou três meses 
que leccionava nas próprias instituições. É necessário que se diga que 
as instituições para crianças no Brasil, são instituições públicas muito 
carenciadas, onde nem transporte para as crianças existe, não há 
professores com especialização em ensino especial, isto segundo as 
informações da educadora Amanda.

Actualmente, Amanda Tojal, prepara as exposições objectivamente 
para as crianças deficientes, visuais, auditivos, mentais e físicos, as peças 
escolhidas são peças que não têm grandes problemas de se deteriorarem 
ao serem tocadas, apesar dos cuidados que são observados em cada 
visita. Amanda Tojal em conjunto com as estagiárias constrói o material 
didático em relevo e com cores fortes, para que as crianças possam 
antes de “tocar” as peças entender o que são as formas, linhas, texturas. 
Monta a exposição tendo sempre em conta os vários tipos de deficiências 
das crianças, a possibilidade delas se moverem através de cadeira de 
rodas, o espaço que rodeia as esculturas, o cuidado com as legendas, 
grandes, simples e em Braille. A segurança das peças também tem de ser 

Maria da Conceição Alves de Freitas



Cadernos de Sociomuseologia Volume I450

acautelada, através de um suporte estável que não deixe dúvidas quanto à 
possibilidade de caírem, apesar de algum toque mais brusco.

Ao iniciar-se a visita (no caso, foi possível observar e participar 
numa visita de 20 crianças deficientes visuais) primeiro foi-lhes 
apresentado o museu, e, explicado que tipo de acervo tem um museu de 
arte, qual a diferença entre pintura e escultura, seguiu-se a identificação 
do material didáctico que consta de pranchas com formas geométricas 
em relevo e formas vazias irregulares ainda texturas diversas. As crianças 
participaram interessadas e de uma maneira geral mostraram conhecer 
as formas mostradas. Posteriormente foi entregue a cada duas crianças 
uma prancha com a silhueta de uma das esculturas expostas, para que 
eles pudessem tocar as esculturas e reconhecer a forma tridimensional 
representada na prancheta. Foi interessante observar como as crianças 
participaram entusiasmadas. Após esta fase as crianças passaram para 
um atelier onde lhes foi proposto construir uma forma idêntica às 
observadas ou outra à sua vontade, em argila. Foi curioso descobrir como 
crianças invisuais construíram, com um grande entusiasmo, formas tão 
expressivas. Finalmente foi-lhes oferecido um catálogo escrito em Braille, 
o qual foi recebido com tanta curiosidade, interesse e agradecimento que 
me deixou espantada, bem como à equipa do museu, os quais se sentiram 
extremamente gratificados. Por esta pequena amostra, este projecto 
pareceu-me bem conseguido, as crianças participaram com entusiasmo 
e interesse e finalmente no trabalho executado em atelier, mostraram ter 
interiorizado as formas que tinham tocado.

Projecto 3ª. Idade, este projecto foi-me transmitido em linhas 
gerais pelo seu coordenador, educador Sílvio. As pessoas interessadas 
inscrevem-se semestralmente no projecto, para o qual tem de contribuir 
monetariamente.

A partir daí reúnem-se todas as semanas a um determinado dia e 
hora, o coordenador, após uma visita às exposições patentes no museu, 
propõe-lhes a escolha de uma obra, a qual deve ser observada atentamente, 
numa tentativa de a conhecer o melhor possível. Posteriormente no 
atelier recriam outras formas, próprias, bi ou tridimensionais, partindo 
da que escolheram.
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No final de cada ano é realizada uma exposição com os melhores 
trabalhos. Essa exposição é depois levada a outras cidades onde o grupo, 
com o coordenador, se desloca em visita cultural.

Este projecto já deu lugar ao aparecimento de novos artistas plásticos 
que expõe as suas obras em galerias, e alguns por vezes conseguem 
mercado para o seu produto criativo.

Em relação a este projecto os intervenientes estavam muito 
entusiasmadas por conseguirem criar objetos com as suas próprias mãos. 
Nas conversas informais, com os vários elementos do grupo foi referido 
o interesse pela actividade bem como a descoberta de uma realização 
pessoal com a qual tinham sonhado, durante a sua vida de trabalho, em 
outras actividades desinteressantes.

3. Museu Lasar Segall e Instituto Butantã

Foi possível visitar dois outros museus o Lasar Segall e o Instituto 
Butantã cujos sectores educativos tem um trabalho na mesma linha do 
MAC, embora com as devidas diferenças tanto pelo tipo de museus como 
pelas possibilidades económicas.

O Museu Lasar Segall é um museu dedicado à obra do pintor 
com o mesmo nome. Segall era um judeu nascido na Rússia durante o 
dominio Czarista. Estudou artes plásticas na Alemanha, onde casa pela 
primeira vez e se fixa. Em 1912 expõe no Brasil, S. Paulo e Campinas (1ªs. 
manifestações modernistas no país), mas volta para a Alemanha onde 
participa em vários movimentos modernos.

Em 1924 volta para o Brasil onde se fixa definitivamente, e volta 
a casar-se, tendo deste casamento nascido dois filhos. Naturaliza-se 
Brasileiro, sem no entanto esquecer as suas origens. Alguns temas 
pintados por Segall reflectem uma preocupação pelo povo de origem, 
as guerras a que foram sujeitos e a imigração. Segall deixou uma obra 
enorme entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras.

O acervo do museu é constituído por grande parte da sua obra, 
doada em parte pelos seus filhos, herdeiros por excelência da maioria 
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dos seus trabalhos. Lasar Segall conseguiu manter até ao fim da sua vida 
(em 1957) a maior parte da sua produção artística, como resultado duma 
situação económica desafogada. Para além da sua própria obra, Segall 
reuniu ainda um extenso arquivo documental e fotográfico, os quais 
também fazem parte do acervo do museu.

O principal objectivo deste museu é a conservação e divulgação da 
obra de Lasar Segall e também se propõe ser Casa de Actividades Culturais. 
As actividades culturais que desenvolve são bastante diversificadas e são 
apoiadas por uma biblioteca especializada em teatro, cinema, fotografia, 
rádio, televisão e Museologia, têm um arquivo com a documentação sobre 
a vida e obra de Lasar Segall. Assim no Departamento de Actividades 
Criativas, existem oficinas livres e cursos de iniciação à gravura em metal 
e xilogravura; na Divisão de Criação Literária e aquisição de técnicas de 
expressão e ainda laboratórios de redacção e texto teatral; na Divisão de 
Fotografia existe uma oficina de fotografia com laboratório; na Divisão 
de Música foi criado o “Coro do Museu Lasar Segall” que se define como 
coro escola; na Divisão de Cinema promovem ciclos de filmes. Promovem 
ainda às Quartas-feiras: Conversas no Segall”, com o objectivo de discutir 
informalmente questões de Arte e Cultura. É ao Departamento de 
Museologia e Exposições que cabe a divulgação da obra de Segall. Na 
altura em que visitei o museu estava patente ao público uma exposição 
de obras de Segall, o tema tratado era “O Tempo em Segall”. O objectivo 
da exposição era a problemática do “tempo” nas obras do artista, o 
qual tratou com alguma preocupação de ciclos de vida: o nascimento, a 
infância, a velhice e a morte.

Para esta exposição o museu oferecia visitas guiadas com marcação 
prévia, promovidas pela Divisão de Acção Educativa-cultural. Na conversa 
que tive com a responsável desta divisão, Denise, foi-me explicada a 
politica definida para esta área. A partir de 1988 com a reformulação 
do Regimento Interno do Museu o Serviço Educativo passou à categoria 
de Divisão. Esta reformulação deu lugar a mais autonomia, para o que 
contribuiu, primeiro, o aumento de pessoal incluindo a contratação 
de mais educadores, os vigilantes passaram a fazer parte do Serviço 
Educativo e passaram a auxiliar nas visitas guiadas; em segundo lugar, 
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foi alargado o espaço, ampliaram-no através da incorporação da casa 
vizinha do Museu cedida pela Associação Cultural de Amigos do Museu. 
No dia 25/10/93 foi inaugurado mais um espaço dedicado à Divisão de 
Acção Educativa, com a cobertura da antiga piscina, sucedendo-lhe um 
atelier para as actividades com as escolas.

Tem sido desenvolvidos vários projectos com o público escolar 
e também com outro tipo de público. Um dos primeiros trabalhos 
desenvolvidos sobre a égide desta nova política, foi uma experiência com 
um grupo de Judeus imigrantes, que residem na Sociedade Religiosa 
Beneficentes Israelitas “Lar dos Velhos”. Só trabalharam com aqueles que 
se podiam mover, e tinham visão, este projecto durou um ano. Os idosos 
relataram a sua história para a instituição que as registou em vídeo, 
segundo três critérios: a história de origem; as razões da emigração e a 
chegada ao Brasil. A partir destas histórias foi realizada uma exposição 
no Museu.

Quanto ao público escolar foram desenvolvidas e aprofundadas 
novas directrizes do ensino da arte, através dos seminários promovidos 
pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, do professor Robert William 
Ott, já referido anteriormente; bem como a sua adaptação por Ana Mae 
Barbosa sob a denominação de “Metodologia Triangular do Ensino da 
Arte”, desenvolvendo a história de arte, a produção artística e a leitura da 
obra de arte.

Em ligação com o Departamento de Museologia foi possível 
realizarem três exposições: “A criança vê Segall” “Retratos de Emigrantes” 
e “Lasar Segal”: Três exercícios de Leitura”.

Quanto à exposição patente “O Tempo em Lasar Segall” foi possível 
acompanhar uma visita guiada. As crianças eram provenientes de um 
colégio particular, o qual tinha um trabalho regular com o Museu. Grande 
parte dos alunos já conhecia o Museu, a história do artista e alguns dos 
quadros expostos. O número de alunos era de 28. A coordenadora do 
projecto Denise, iniciou a visita com um diálogo com as crianças sobre 
Lasar Segall, nessa altura as crianças que já tinham alguns conhecimentos 
sobre Segall e a sua obra foram dando explicações aos restantes, 
incentivados pela educadora Denise.
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Seguidamente as crianças foram convidadas a ver os quadros, à 
sua vontade, só pontualmente lhes era chamada a atenção para algum 
pormenor, ou eram elas próprias que faziam perguntas. A partir de 
certa altura a atenção das crianças foi solicitada para dois quadros 
diferenciados. O primeiro com o nome de “Pogrom” (1936/37), nome 
judeu, que quer dizer “destruição” é um tema desenvolvido por Segall 
sobre as “Visões de Guerra”, o quadro foca a destruição de um Guetto 
Judeu na Revolução Soviética. As crianças motivadas foram descobrindo 
os vários elementos que compunham a obra: os símbolos, as posições das 
figuras, a técnica, a cor, a luz, a história e o problema social. O segundo 
quadro era completamente diferente, tratava-se de uma tentativa do 
artista para a abstracção, com o nome de “A Floresta”, era composta por 
troncos de árvores verticais. Com esta obra também foi explorada a cor, 
o tema, a diferença de estilo, a tentativa de abstracção, a verticalidade e 
também a destruição da floresta.

Após esta conversa com as crianças foi-lhes proposto a passagem 
para o atelier e a exploração do team “A Destruição da Floresta”. No atelier 
foi posta à sua disposição material de pintura e papel. Os resultados 
obtidos foram muito interessantes.

Museu do Instituto Butantã

O Museu Instituto Butantã é um museu de história natural que 
exibe serpentes, aranhas e escorpiões. A temática das exposições, desde 
1984, tem como objectivo a educação ambiental. Os responsáveis pelo 
sector educativo não têm dinheiro para ter educadoras disponíveis com 
o objectivo de guiarem as visitas. O seu trabalho desenvolve-se de acordo 
com os museus atrás citados, o MAC e o Museu Lasar Segal. Assim e 
através da observação das crianças que visitam o Museu sentiram a 
necessidade de mudar o tipo de exposição bem como as legendas, estas 
eram muito cientificas, não motivando nem crianças, nem o público leigo. 
Decidiram então “vestir a pele da serpente”, como é referido no folheto 
sobre “Animais peçonhentos ensinam educação ambiental”. Deram 
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oportunidade aos animais de falarem sobre eles próprios. Na Exposição 
que está montada: “Na Natureza Não Existem Vilões”, são os animais que 
conversam com as crianças, através de legendas com uma linguagem 
simples, na primeira pessoal, escritas à mão, as letras são típicas de 
Banda Desenhada e estão colocadas a uma altura de 1.40m, à altura de 
1,70m, estão colocadas outras legendas com uma linguagem cientifica 
para os visitantes interessados. Têm também vídeos que mostram alguns 
aspectos da vida destes animais, difíceis de observar porque são animais 
tranquilos, mantendo-se a maior parte do dia parados. Assim, é possível 
ver aspectos da sua locomoção, alimentação e reprodução.

Os deficientes têm um programa especial que permite o toque nos 
materiais e contacto com alguns animais vivos. Não me foi possível 
observar nenhuma visita das crianças deficientes, no entanto observei o 
interesse que esta exposição provocou numa classe de adolescentes que 
visitavam a exposição ao mesmo tempo que eu observava e fotografava.

4. Outros Museus

MASP. Museu de Arte de S. Paulo
Ao visitar o MASP, o qual têm uma exposição permanente com as 

obras do acervo,o qual é constituído fundamentalmente por obras de 
autores estrangeiros, principalmente europeus.

A exposição está montada numa forma que pessoalmente me 
desagradou, os quadros estão apoiados em placas de vidro umas atrás 
das outras. As legendas estão colocadas nas costas do quadro, o que é 
pouco eficaz.

O Museu debate-se com falta de verbas, pelo que não têm sector 
educativo, assim foi elaborado um pequeno folheto com o objectivo de 
informar os professores como devem planejar a visita com os seus alunos: 
“Escolas no MASP, guia de orientação ao professor”.

MAM-Museu de Arte Moderna. Este Museu não tinha exposição 
permanente, mas uma exposição retrospectiva de uma folha literária 
de um jornal de S. Paulo. Exposição simples sem pretenciosismo mas 
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interessante e bem montada. Este Museu situado no Parque de Ibirapuera 
têm também uma exposição de esculturas de ar livre.

Museu Paulista - Museu de História de S. Paulo, pertence à 
Universidade de S. Paulo. É um museu velho, sem uma política definida 
bem como o programa. As exposições, nalguns casos são trabalhos 
de pesquisa pontuais desligados entre si e que provavelmente noutro 
contexto, integrados numa programação poderiam ser interessantes. 
O Museu tem um grande acervo, constituído por trajes, mobiliário, 
porcelanas, carruagens, armaduras, objectos ligados à politica, pinturas 
históricas, esculturas, armas e ainda uma sala com objectos da cultura 
dos Índios de várias regiões do Brasil. É preciso que se diga que é um dos 
museus mais visitados de S. Paulo.
MUSEU de Stº. ANDRÉ, na região do ABC e Vila Museu de Paranapiacaba

A região do ABC, assim designada devido aos respectivos nomes 
dos seus municípios: Stº. André, S. Bernardo e S. Caetano. É uma região 
fortemente industrializada, cujos operários mantêm um movimento 
sindicalista muito importante que contribuiu para o desenvolvimento 
cultural do município. O Museu está directamente ligado à história desta 
região, o seu acervo é constituído por objectos das industrias, do comércio 
e também das várias profissões, para além destes objectos possuem uma 
enorme colecção de fotografias das várias actividades da região.

No momento da visita estava montada uma exposição fotográfica 
sobre Paranapiacaba e o Caminho de Ferro. Havia também uma exposição 
permanente de objectos que fizeram parte da história da cidade bem 
como a reconstituição de duas lojas do princípio do século.

Em conversa com alguns técnicos do Museu, estes mostraram-se 
preocupados por não existir um programa convenientemente definido, 
com objectivos muito concretos. Entre a direcção e os técnicos a relação 
não era fácil, pelo que se tornava complicado levar a cabo um trabalho 
eficiente, sobretudo no sector educativo onde não existe um trabalho 
continuado e só algumas visitas pontuais das escolas da região.
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Vila Museu de Paranapiacaba

Pequena vila fundada quando da implantação da Companhia de 
Caminho de Ferro, S. Paulo Railway. A implantação da ferrovia esteve 
directamente ligada à necessidade de aproximação dos centros de 
produção e comercialização de café, provocada pela alta de preços do 
café, provocada pela alta de preços do café no mercado internacional. 
Santos por ser porto de mar era onde se dava o escoamento dos produtos 
mas as terras em seu redor tinham esgotado as possibilidades produtivas, 
era necessário aproximar Santos dos centros de produção.

A S. Paulo Railway era propriedade dos Ingleses, os quais fornecem 
os materiais e os equipamentos necessários à sua construção. Os 
trabalhadores utilizados nesta obra eram em grande parte, imigrante 
portugueses, havendo também italianos e espanhóis bem como escravos.

Deram início à fundação da vila a partir da construção provisória 
das habitações dos operários da S. Paulo Railway, cujas casas tinham 
“as necessárias acomodações higiénicas, dotadas de canalização de 
água potável e de esgotos...” Havia ainda a residência dos engenheiros 
ingleses, localizada no ponto mais alto da vila, a qual ficou conhecida 
por “castelinho” e de onde era possível aos funcionários mais graduados 
vigiar todo o aglomerado, a linha férrea e o trabalho desenvolvido pelos 
operários. Este local como é o ponto mais alto é também o primeiro a ser 
envolto pela neblina que cobre a vila várias vezes por dia, durante todo 
o ano. Hoje com os caminhos de ferro praticamente desactivados só é 
levado a efeito o percurso entre Paranapiacaba e S. Paulo, e o “castelinho” 
passou a Museu, bem como a vila. No entanto a maior parte deste 
Património está totalmente ao abandono e a degradar-se à excepção da 
oficina de Paranapiacaba que está restaurada e conservada, assim como 
algumas máquinas. As casas, chalés em madeira características do tipo 
europeu romântico, estão também a degradar-se, embora muitas ainda 
estejam habitadas.

O Museu ainda conserva alguns dos objectos deixados pelos Ingleses, 
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mas a maioria do seu acervo pertence ao trabalho dos ferroviários, quem 
cuida dele é uma senhora que trabalhou com o seu marido, já falecido, 
na ferrovia. Esta senhora idosa tem muitas histórias para contar sobre o 
desenvolvimento da vida naquela vila, da relação dos portugueses e dos 
ingleses.

Vila muito bonita, até pelo clima que a rodeia com as quatro 
estações no mesmo dia, tem grandes potencialidades para um trabalho 
a desenvolver pelo museu ao qual está directamente ligada, Stº. André, 
mas que pela distância e as consequentes dificuldades de ligação bem 
como pela falta de perspectivas do Museu de Stº. André, será difícil levar 
à pratica qualquer acção. A população, com as dificuldades económicas 
em que todo o Brasil vive, não terá concerteza vontade nem condições de 
tomar em mão a sua história e reabilitá-la.

II Parte - Rio de Janeiro

1. Estágio no Museu da Fundação Castro Maya

No Rio de Janeiro o estágio prosseguiu no Museu da Fundação 
Castro Maya.

Esta fundação é constituída pelo conjunto dos Museus Castro 
Maya, o Museu da Chácara do Céu situado em Santa Teresa e o Museu 
do Açude situado no Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca. Estes 
dois espaços constituíam as residências de Raymundo Ottoni de Castro 
Maya, “Industrial, pioneiro da preocupação ecológica, editor de livros, 
coleccionador, fundador de Museus e Sociedades Culturais e defensor 
do Património histórico”. Participou na vida pública através de artigos de 
opinião em jornais da época.

Em 1943 foi convidado para coordenar os trabalhos de remodelação 
de floresta da Tijuca onde tinha uma residência. Criou a Fundação com o 
seu nome à qual doou a casa do Açude, ainda em vida, e por testamento, 
a casa de Stª. Teresa com tudo o que continham.
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Hoje esta fundação pertence ao Instituto Brasileiro do Património 
Cultural IBPC. Cada um dos espaços que o constituem tem objectivos 
de trabalho diferenciados. Na Chácara do Céu é privilegiado o trinómio: 
Museu, Arte, Cidade, enquanto no Museu do Açude o privilégio se situa 
em Museu, Natureza, Cidade.

No entanto a educação artística ou a educação ambiental que são 
trabalhadas em cada caso específico englobam as diferentes leituras do 
mundo, transcendendo as disciplinas, são uma atitude em relação à vida. 
Objectivamente pretendem:”vivenciar as experiências junto às crianças 
e não tentaram transmitir-lhes conhecimentos usando o acervo cultural 
para informar e desenvolver as capacidades sensitivas”.

Ao iniciar o estágio na Fundação Castro Maya fui recebida por Vera 
Lencar Directora da Divisão de Educação, a qual fez um breve resumo de 
toda a estrutura do Museu, o seu modo de funcionamento e as actividades 
em curso. Fui apresentada a todos os técnicos, trabalhadores e ao director 
do Museu, Carlos Martins, de todos recebendo as boas vindas, como 
estagiária portuguesa.

Nos dois primeiros dias de estada no Museu visitei todos os sectores 
do Museu na Chácara do Céu onde cada técnico me expôs o seu trabalho 
e referiu as dificuldades sentidas no seu sector.

Só depois de ter um conhecimento do Museu me foi possibilitado 
ter um contacto mais próximo com o sector educativo, assim como os 
projectos em curso.

Em Janeiro de 1991, foram dadas algumas directrizes para os 
programas educacionais dos Museus Castro Maya (resumo de uma 
comunicação de Vera Lencar em Jan/91).

Assim, baseando-se no conceito “de que o Museu é um centro de 
comunicação onde se propõe a participação e se estabelece o diálogo 
entre o emissor e o receptor”, consideram que o museu não pode 
transformar-se numa sala de aula tem que ter uma dinâmica própria, 
podendo ser um centro de documentação sistemática e de pesquisas. Os 
projectos assentam na educação não formal, privilegiando a definição da 
Unesco: “educação não formal é toda e qualquer actividade educacional 
organizada fora do sistema escolar estabelecido, com vista a servir 
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clientelas identificáveis e atender objectivos determinados”.
O objectivo geral é apresentar os Museus Castro Maya como casas 

de cultura e lazer, através da sua história e acervo, providenciando a 
sua intima articulação com vida cultural da cidade do Rio de Janeiro, e, 
prioritariamente com os bairros onde estão inseridos.

Os objectivos específicos consistem na oferta de oportunidades 
de explorar o potencial educativo dos museus; oferecer o espaço dos 
museus, para lazer e enriquecimento cultural, através de cursos, debates, 
programas musicais, desportivos, etc..

O público alvo são as comunidades de Stª. Teresa e do Alto da Boa 
Vista, discentes e docentes das redes de ensino particular e oficial e o 
público em geral. Oferecem ainda o espaço do Museu a professores de 
artes plásticas, música, danças, artes marciais, etc., para que estes formem 
turmas de alunos com um determinado número, esses alunos pagam as 
aulas aos professores; em contrapartida os mesmos professores oferecem 
o mesmo tipo de aulas grátis para as comunidades mais carentes. O 
critério de selecção dos cursos e ou actividades é determinado pelo 
Museu, o qual anteriormente ouve os moradores de Stª. Teresa, os quais 
são convocados a participar de reuniões onde podem dar a sua opinião e 
mostrar os seus interesses e preferências.

O Museu da Chácara do Céu têm um grande acervo de pinturas, 
esculturas, mobiliário, prataria e outros objectos de arte de diferentes 
épocas de Cândido Portinari onde se inclui uma série de desenhos de 
D. Quixote. Permanentemente o Museu mantém a sala de jantar e a 
biblioteca mais ou menos como as deixou Raymond Castro Maya, são as 
exposições permanentes do Museu.

O Museu promove periodicamente exposições temporárias, em 
Outubro e Novembro de 93, estava montada a exposição “Portinari para 
Crianças”. Nesta exposição a proposta educativa visava introduzir as 
crianças no universo do pintor e de sua obra, permitindo a integração 
criança/trabalho/arte, através das obras seleccionadas como os temas: 
trabalho, jogos infantis e festas populares”. Como o nome indica era 
uma exposição realizada intencionalmente para as crianças com uma 
museografia adequada, dividida em duas salas. Na entrada do Museu 
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estava suspenso um grande “papagaio de papel” e era a sua cauda que 
fazia a ligação entre as duas salas onde se encontrava a exposição. Os 
quadros estavam colocados a uma altura de possível observação para as 
crianças, as legendas foram simplificadas e na primeira sala havia esteiras 
no chão, para que as crianças se pudessem sentar e observar com mais 
atenção, na segunda sala o chão era alcatifado.

Foi produzido material didáctico, uma folha chamada de “folha 
activa” para dois níveis etários: dos 5 aos 8 anos e a partir dos 9 anos. 
Neste projecto a educadora do Museu, não acompanhava as visitas. 
Os professores que solicitavam uma visita eram convocados para um 
reunião, que funcionava uma vez por mês, em grupo, nessa reunião 
era-lhes fornecida toda a informação sobre a exposição, um roteiro e o 
material didáctico, e depois eram eles que guiavam a visita.

Acompanhei duas visitas de escolas públicas. Na primeira visita 
os alunos eram adolescentes da 8ª. série de escolaridade. A professora 
que guiou a visita não seguiu o roteiro proposto, visitou todo o museu, 
pelo que os alunos se desmotivaram e a partir sensivelmente do meio 
da visita, a professora ficou unicamente acompanhada por 5 alunos a 
ouvirem com alguma atenção as suas explicações. A segunda visita foi 
levada a efeito com um objectivo determinado, o de proceder à avaliação 
do projecto que estava a finalizar. A turma era do 4º. ano de escolaridade, 
portanto crianças com cerca de 10 anos. Foram convidados para avaliar o 
projecto, técnicos de outros museus que também acompanharam a visita. 
As crianças mostraram-se interessadas e participaram no preenchimento 
da folha activa, sobretudo na primeira sala. Após a visita, as crianças 
dirigiram-se para o atelier, onde lhes foi proposto que fizessem um 
desenho sobre o tema: “O Trabalho e o Jogo”, utilizando a técnica da 
monotipia. Após  visita, os avaliadores juntamente com os responsáveis 
pela exposição reuniram-se, e, cada um, após ter preenchido uma espécie 
de questionário sobre a visita, deu a sua opinião sobre a visita observada.

Este projecto era bastante interessante, embora tenha algumas 
reservas, a exposição era demasiado grande, ou mais concretamente, 
pedia-se a atenção das crianças para muitas obras e muitos pormenores, 
o que tornava difícil a sua concentração, sobretudo no que diz respeito 
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à segunda sala. Na escolha do tema para a exposição, bem como na sua 
concepção, os professores que são convidados para a visita à exposição 
e servem com os seus alunos para testar a avaliação do trabalho, não 
são chamados em nenhum momento a dar a sua opinião, e mesmo 
a contribuir com a sua experiência pedagógica. A conjugação dos 
saberes do professor e dos técnicos bem como a troca de informações 
provavelmente só iriam beneficiar o trabalho com as crianças.

Outros dois projectos estavam a ser desenvolvidos pelo sector 
educativo. O primeiro “Um Dia no Museu” era um projecto iniciado 
no ano 1993 e dirigido a alunos da 8ª. série do 1º. grau das escolas 
Municipais, já adolescentes. O objectivo a atingir era o conhecimento 
da História de Arte e também o conhecimento do museu nos seus 
mínimos detalhes, na sua infraestrutura, desde a exposição até ao 
trabalho dos sectores de museologia, pesquisa, educação, comunicação. 
O projecto estava dirigido aos alunos da 8ª. série devido a este ser um 
ano terminal do 1º grau o qual dá a possibilidade de ingresso num 
curso técnico profissional, motivando assim os alunos para a área da 
museologia. Outro motivo que levou a responsável do projecto a dirigi-
lo para esta fase etária, teve que ver com o desenvolvimento intelectual 
dos alunos, capazes de assimilar as informações dadas. A visita estava 
estruturada através do esquema seguinte: iniciava-se com uma conversa 
da responsável do projecto, com os alunos, sobre o museu, sua história e a 
do patrono, posteriormente visitavam todo o Museu, seguia-se uma pausa 
para merendarem, em seguida dividiam-se em dois grupos e passavam 
à visita dos vários sectores do museu onde os respectivos técnicos lhes 
explicavam à visita dos vários sectores do museu onde os respectivos 
técnicos lhes explicavam o funcionamento da sua área. Finalmente eram 
encaminhados para o atelier de artes plásticas onde eram convidados a 
desenhar as suas impressões sobre a visita. O máximo de alunos proposto 
era de 20, e, este projecto funcionava uma vez por semana às quartas-
feiras. A merenda era patrocinada pela Mc Donald e o material de artes 
plásticas pela Secretaria Municipal de Educação.

Acompanhei uma visita, e considero que o projecto estava bem 
estruturado, os adolescentes mostraram-se muito interessantes, 
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principalmente na segunda parte da visita. O professor que os 
acompanhava era professor de arte, estava bem informado e ajudou muito 
durante toda a visita, desde esclarecer os alunos sobre alguns assuntos 
bem como na formulação das perguntas aos técnicos.

O terceiro projecto que se designava por “Projecto Carioca de 
Engenharia Musical” e se desenvolvia nos dois espaços da Fundação, 
Museu Chácara do Céu e Museu do Açude, era um projecto que já 
se desenvolvia há dois anos. Os seus destinatários eram as crianças 
das escolas da rede de ensino público do Rio de Janeiro, com idades 
compreendidas entre os 10 e os 16 anos, visando o contacto directo 
com músicos e compositores. O objectivo era estimular a sensibilidade 
musical e formar futuras plateias. No projecto o tipo de música escolhida 
contemplava a Música Popular Brasileira e a música Erudita, os músicos 
explicavam o que tocavam, quais os instrumentos usados e qual o seu 
funcionamento: Este projecto foi patrocinado pela “Carioca Christiani-
Nielsen Engenharia S. A.

Fui assistir à sessão final do ano 1993 que juntou várias escolas 
e se transformou numa grande festa, os músicos convidados eram a 
Bateria Mirim da Mocidade Independente de S. Miguel, constituída por 
os representantes mais pequenos de uma escola de Samba. A Festa foi 
uma festa a valer, as crianças e os adultos dançaram ao som da bateria, o 
entusiasmo foi grande a finalizar mais um ano de êxito do projecto.

Finalmente considero que o trabalho desenvolvido por este 
museu, em que o sector educativo é de primordial importância, é muito 
interessante e positivo.

Pude observar que as crianças já possuíam conhecimento de arte, e 
cor, as formas, as texturas não eram conceitos estranhos. Por outro lado 
através das obras de arte era possível adquirir conhecimentos de história, 
bem como eram evidenciados problemas sociais que as obras contêm nos 
seus temas. Com o finalizar das visitas no atelier era possível tirar algumas 
conclusões sobre a interiorização do trabalho desenvolvido durante a 
visita, que de uma forma geral era positivo. Os trabalhos realizados no 
atelier eram expostos no fim da semana seguinte e as crianças recebiam 
um convite para visitarem essa exposição com seguinte e as crianças 
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recebiam um convite para visitarem essa exposição com os pais, para 
completar o ciclo.

2.Três Museus

Museu Nacional de Belas Artes, este museu têm um belo espaço 
arquitectónico, com galerias bem conservadas e espaçoso. Quanto à 
exposição permanente, nada tinha de especial, diria mesmo que era 
pouco interessante, assim como as exposições temporárias.

No entanto, no 3º. Piso do edifício têm uma galeria nova, 
denominada “Galeria de Arte Brasileira, Séc. XX”, onde estava montada 
uma exposição retrospectiva da arte brasileira do Séc. XX, a museografia 
desta exposição estava relativamente bem resolvida, segundo o meu 
gosto pessoal para uma exposição estava relativamente bem resolvida, 
segundo o meu gosto pessoal para uma exposição de arte. Era possível 
seguir um percurso lógico e bem organizado sem no entanto ser forçoso 
percorrer o percurso delineado.

Museu de Arte Moderna, situado junto à baia do Flamengo, no 
Parque do Flamengo, com um amplo espaço arquitectónico, bom para 
exposição. Em 1978 foi vítima de um incêndio que lhe destruiu a galeria 
de exposições e a maior parte do acervo. Durante alguns anos a grande 
preocupação foi a recuperação dos edifícios e a recuperação do acervo.

Gilberto Chateaubrian tem sido o grande mecenas deste museu, 
depositário da grande colecção de arte moderna contemporânea, que o 
industrial foi construindo ao longo dos anos, para além de outros amigos 
do Museu.

Na altura em que visitei só tinha exposições temporárias. 
Pessoalmente, gostei da exposição de “Retratos da Colecção 
Chateaubrian”, pela forma como estava realizada e também pelo tema. 
As outras exposições que se encontravam em exibição também estavam 
bem realizadas.

Museu de História Natural, pertencente à Universidade do Rio de 
Janeiro. Instalado num palácio com espaços completamente degradados, 
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onde estavam montadas duas exposições temporárias com algum 
interesse, com objectivos bem definidos e uma museografia pensada para 
motivar o visitante. O resto do Museu, que é enorme têm várias exposições 
permanentes, velhas sem nenhum interesse. São salas e salas enormes 
com expositores uns atrás dos outros, com animais embalsamados, 
trajes, ornamentos, etc., a degradarem-se e ali colocados há anos sem um 
programa bem pensado e com objectivos muito definidos.

III Parte - Visita às Cidades Históricas: 
Ouro Preto, Mariana e Paraty

Ouro Preto é uma vila com uma ligação muito forte a Portugal, 
desde  arquitectura colonial em tudo idêntica à Portuguesa sobretudo 
do Norte do País, à sua história. Com a descoberta do ouro (neste caso 
ouro preto, o ouro estava revestido por uma camada de Paládio) várias 
expedições  foram enviadas para localizar o achado, e, em 1698 o ouro 
começa a ser explorado e enviado para Portugal. Com esta descoberta a 
fama destas paragens cresceu levando muitos portugueses a deslocarem-
se para este local. As primeiras edificações foram capelas e casebres 
simples, mas estas construções simples deram lugar a belas moradias 
de estilo colonial bem como a igreja de estilo Barroco. Em 1720 dá-se 
a primeira conspiração contra Portugal, prontamente debelada. A vila 
que na época tinha o nome de Vila Rica contava no século XVIII com 
cerca de 50 mil habitantes, uma sociedade endinheirada, mas onde havia 
cerca de 12 000 escravos que viviam de uma forma sub humana, que 
os “senhores” castigavam sem piedade. Por vezes alguns fugiam para as 
terras que rodeavam a vila, terra de ninguém, onde formavam pequenas 
comunidades “os quilombos” de onde assaltavam os viajantes. Mas, se 
eram capturados eram chicoteados e marcados com um ferro em brasa.

Em 1788/89 dá-se nova conspiração contra Portugal liderada pelo 
famoso Tiradentes e os Inconfidentes, seus seguidores. No entanto, mais 
uma vez a conspiração era abafada, devido à denúncia de um residente 
português. Os conspiradores foram feitos prisioneiros sendo deportados 
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para outras colónias portuguesas e Tiradentes foi condenado à morte.
Vila Rica tornou-se a capital do Estado de Minas Gerais com o 

nome de Ouro Preto. Em 1871 todas as crianças nascidas de escravos 
tornavam-se por lei “Lei do Ventre Livre”, pessoas livres, e, em 1888 com 
o Brasil já independente, todos os escravos passaram a ser homens livres 
através da Lei Áurea.

Ouro Preto é considerada Monumento Internacional desde 1980 
(Informações do livro: “Vila Rica, Ouro Preto, Verdade e Lenda” de 
MAJGUSTAFSON).

Em Ouro Preto foi possível visitar o Museu da Inconfidência e o 
Museu do Aleijadinho. Qualquer deles mal organizado, limitam-se a 
ter uma porção de objectos em exposição, se é que se pode considerar 
que aqueles objectos estão em “exposição”, o acto de “expor” é qualquer 
coisa mais. No Museu da Inconfidência estão expostos os objectos dos 
Inconfidentes e muitos objectos da história de Ouro Preto, a visita foi 
guiada por uma senhora que explicava toda a história da inconfidência, 
dos amores dos Inconfidentes e do resto da história, com uma rapidez tal 
que não era possível ver os objectos para conseguir ouvir a história.

Foi ainda possível ver algumas das igrejas que são muitas, mas para 
entrar é necessário pagar, a não ser que esteja a decorrer uma missa.

No fim de semana que estive em Ouro Preto decorriam as festas de 
Nª. Srª. do Rosário, com Procissão e Missa Conga. É uma festa que resgata 
uma tradição do século XVIII. Chico Rei, escravo mas Rei Africano que 
em dada altura conseguiu comprar a sua liberdade e a do filho, assim 
como uma mina de ouro cujo proprietário a vendeu pensando que a 
mesma já estava esgotada, encontrou um filão, tornando-se rico e mandou 
construir a Igreja do Stª. Efigénia. Então Chico Rei desfilava com a sua 
corte nestes bairros onde vivem ainda muitas das pessoas descendentes 
dos antigos escravos, e era cumprimentado pelos Reis Congos. Festeiros 
com as suas Rainhas e Guardas, hoje grupos da Cultura Popular de 
Ouro Preto. Esta procissão enorme que se tornou numa manifestação 
religiosa conjugada com ritos pagãos, é um espectáculo deslumbrante de 
cor e ritmo. Finalmente este espectáculo terminou numa missa congo, 
missa que no século XVIII era só para escravos com um ritual diferente 
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e celebrada fora das portas da Igreja, onde os reis congos tinham uma 
importância fundamental.

Vila Mariana

Vila pequena situada a poucos quilómetros de Ouro Preto, cuja 
arquitectura também tem características coloniais, bem conservada.

Só foi possível visitar o Museu Arquidiocesano, devido ao dia da 
semana ser 2ª. feira e ao mesmo tempo feriado, consequentemente todas 
as igrejas e museus de encontravam encerrados. O Museu Arquidiocesano 
tinha uma exposição permanente de algumas obras de arte, pratas 
portuguesas, mobiliário e objectos pertencentes ao culto cristão, expostos 
de uma forma pouco interessante e até certo ponto desorganizados.

Paraty

É uma vila histórica, candidata a Património da humanidade. 
O seu centro histórico têm algumas características interessantes e 
especialmente na arquitectura, as casas são todas idênticas entre si, com 
as janelas em forma de guilhotina e as portas em madeira trabalhadas, 
fazem lembrar a arquitectura popular portuguesa, principalmente a do 
Norte de Portugal. O traçado das ruas é um reticulado quase perfeito, 
e o calcetamento das ruas, segundo o livro «Paraty» de Thereza e Tom 
Maia/91, já no ano de 1820 as ruas se apresentavam quase todas calçadas, 
o calçamento era chamado de «pé de moleque». O mais curioso são os 
desenhos geométricos que podemos observar nas fachadas das casas, 
parece que a sua origem tem que ver com influência maçónicas existentes 
na vida local.

Como toda a Sociedade Brasileira, a população de Paraty era e é 
muito religiosa, mas no século XVII e XVIII havia divisão entre as pessoas 
que diziam respeito à cor do indivíduo. Esta divisão teve consequências 
na construção das igrejas, ainda hoje existentes, a de Nossa Srª. do Rosário 



Cadernos de Sociomuseologia Volume I468

albergava o culto cristão africano para os escravos, a de Nossa Srª. dos 
Remédios pertencia aos brancos burgueses, a de Nossa Srª. das Dores 
era onde a elite branca celebrava o culto e a Igreja de Stª. Rita acolhia os 
“pardos forros”. No fim de semana que permaneci em Paraty decorria 
a festa dedicada aos padroeiros dos antigos escravos: São Benedito 
e Nossa Senhora do Rosário, actualmente para todas as raças, sem 
descriminações. A festa compõe-se de procissão das bandeiras, na noite 
de sábado e no Domingo de manhã há missa na Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário enfeitada de azul e branco, com a imagem do S. Benedito 
presente. Entretanto, com a procissão das bandeiras chegam à igreja o Rei 
e a Rainha, neste caso duas pessoas de raça negra, que transportam nas 
mãos a coroa e o ceptro, os quais são oferecidos de presente na cerimónia 
das ofertas. No fim da missa são distribuídos a todas as pessoas pequenas 
cestas com saquinhos, que simbolizam o tempo em que os escravos só 
comiam melhor no dia de São Benedito.

Mas Paraty é sobretudo uma vila turística, nas ruas do centro histórico 
quase todas as casas são lojas de artesanato, restaurantes e agências de 
viagens que promovem passeios de barco pelas ilhas ao largo de Paraty. 
Para lá do centro histórico a vila desenvolveu-se desorganizadamente, e 
apresenta um aspecto degradado, muitas das ruas ainda por calcetar e 
os esgotos a céu aberto, o que em certos locais juntando o cheiro com o 
calor torna a vila pestilenta.

Conclusão

Uma das razões que me levaram a escolher o Brasil para fazer um 
estágio em Museologia, e já referida na introdução, foi o interesse em 
conhecer uma cultura diferente mas próxima da língua e também nas 
raízes. Esta razão foi concretizada em parte, devido há dimensão do país 
e a uma cultura muito heterogenia, embora seja praticamente impossível 
atingir este conhecimento plenamente; no entanto este encontro com o 
povo brasileiro foi diferente, é um povo colorido e surpreendente, apesar 
dos problemas com que se debate hoje em dia. Pessoalmente gostei do 
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convivio e da forma extremamente cordial como fui recebida.
Depois, e analisando concretamente o trabalho como estagiária 

gostava de referir a diferença na formação em museologia; no Brasil 
esta formação já existe há muitos anos, ao contrário de Portugal onde 
se há relativamente pouco tempo  se formam pessoas no curso de pós-
graduação em museologia, no ISMAG, com a designação de museólogos.

Pela descrição do corpo do relatório, pode-se observar que o 
trabalho desenvolvido nos museus em que estagiei, e, ainda no Museu de 
Lasar Segall dá uma grande valorização do trabalho no sector educativo. 
A prioridade que a educação pela arte tem nestes museus contribui para 
uma formação integral da criança, desenvolvendo o sentido estético, a 
sensibilidade, a capacidade criativa bem como promove o interesse pelo 
meio que o rodeia e também pelos problemas do Mundo. A obra de 
arte como objecto museológico passa a ter como principal objectivo a 
transmissão de valores culturais, históricos e sociais.

É um facto que estes museus não têm um projecto ou programa 
revolucionário, mas as preocupações existentes na relação com a 
comunidade estudantil e mesmo, nalguns casos, com a comunidade local 
onde se situa o museu, é um factor muito positivo.

No entanto, há concerteza pontos críticos e factores negativos, 
mesmo nos sectores educativos e sobretudo na forma como é aplicada a 
metodologia da teoria de Ott/Ana Ma Barbosa; refiro-me concretamente 
ao Museu de Arte Contemporânea da USP e principalmente ao projecto 
“De Olho no MAC”, que segundo a minha opinião é mal conseguida, 
havendo pontualmente outras situações possíveis de critica.

Mas não posso deixar de dizer como esta experiência foi 
importante no aprofundar dos meus conhecimentos sobre a museologia 
e concretamente no trabalho do sector educativo. A possibilidade de 
observar o museu por dentro, num contacto directo com quem elabora 
os projectos de trabalho, e sente as dificuldades da sua implementação 
no dia a dia possibilita uma visão diferente do que é a museologia e o 
seu desenvolvimento para além desta experiência foi também possível 
colher referências que servem de ponto de partida para o trabalho que 
estou a tentar desenvolver no âmbito escolar, em actividades curriculares 
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e extra-curriculares concretamente no Clube de Património, do qual sou 
responsável.

De tudo o mais que me foi possível visitar, num contacto com a 
cultura popular, com a cor e ritmo das missas e procissões, a musica e a 
arte, elementos que permitiram um prazer para o olhar e para o ouvido, 
contudo sente-se que o património cultural, os museus e o ambiente são 
problemas adiados, como quase tudo no Brasil. Mas, valeu a pena.

No finalizar deste relatório quero simplesmente agradecer 
entusiasticamente o apoio de todos os que tornaram possível esta 
experiência pessoal, - nomeadamente os técnicos, museólogos e restante 
pessoal dos museus a: Cristina Rizzi, Amanda Tojal, Margareth, Sílvio, 
Elly e Vera Novis do MAC/USP; NAYTE do Museu Butantã; Denise 
Grinspum do museu Lasar Segall; Vera Lencar, Dr. Carlos Martins, a 
Marta, a Isabel, a Nubia da Função Castro Maya. Ao Casal Petronilla Diniz 
e Sérgio que no Rio de Janeiro puseram a sua casa à minha disposição, 
dando possibilidade efectiva à minha estadia no Rio, um redobrado 
agradecimento como a todos os amigos de S. Paulo.

Mas nestes agradecimentos é necessário destacar ainda a amizade 
e o apoio especial da Cristina Bruno que me ajudou desde o primeiro 
momento e me recebeu em sua casa proporcionando-me uma estadia 
inesquecível. A todos um grande obrigado.
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Acordo Internacional 
sobre o Valor das Colecções de Ciências Naturais

José Manuel Brandão

 O Museu e a Universidade de Manchester, realizaram em Abril 
p.p., a Conferência Internacional sobre o Valor e a Avaliação das Colecções 
de Ciências Naturais, na qual participaram 135 delegados provenientes de 
31 países
Ao longo dos três dias de trabalho, foram apresentadas e discutidas 
várias comunicações explorando os diversos aspectos relativos ao valor 
científico, cultural e económico deste tipo de colecções.
 As intervenções feitas procuraram responder a algumas das 
questões formuladas pela Organização, quanto à possível sub-avaliação 
das colecções de ciências naturais relativamente às colecções na área das 
humanidades e, em particular, das belas-artes, e às medidas a implementar 
no sentido de valorizar as potencialidades destas colecções bem como 
melhorar o nível de investimentos em termos de preservação e formação 
profissional do pessoal envolvido na sua manipulação.
 Outro importante aspecto das colecções de ciências naturais 
também abordado, foi o do seu valor económico, por vezes mais 
enfatizado do que o valor científico e cultural.
 Dada a importância do acordo firmado e garantindo deste 
modo a sua divulgação no nosso país, transcrevemos seguidamente a sua 
adaptação para língua portuguesa. 
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O Valor das Colecções de Ciências Naturais

Acordo Internacional(*)

 As colecções de Ciências Naturais guardadas nos museus e em 
instituições similares, constituem um recurso mundial insubstituível 
usado a longo prazo em proveito da sociedade.
 A Conferência Internacional sobre o Valor e a Avaliação das 
Colecções de Ciências Naturais, realizada em Manchester, R.U., em 
Abril de 1995, apela a todos os governos que tenham como objectivo 
a utilização, preservação e desenvolvimento das Colecções de Ciências 
Naturais. Os Governos devem implementar estratégias que permitam:
1. reconhecer o valor social das colecções de Ciências Naturais 
no conhecimento científico, educação, interpretação, recreação e 
inspiração públicas, protecção do ambiente, identidade cultural, gerando 
prosperidade e encorajando de um desenvolvimento sustentado.
2. desenvolver facilidades que aumentem e melhorem,  a longo prazo, 
os benefícios decorrentes do uso das colecções de Ciências Naturais.
3. identificar o importante papel que as colecções de Ciências Naturais 
têm, ajudando a atingir objectivos políticos governamentais que 
incluam obrigações internacionais.
4. assegurar que as colecções de Ciências Naturais estejam acessíveis, 
cuidadas e documentadas, de acordo com os padrões acordados 
internacionalmente.
5. desenvolver e apoiar programas de formação que possam melhorar 
o nível e a continuidade da intervenção técnica da qual depende a 
manipulação das colecções de Ciências Naturais .
6. reconhecer que o valor das colecções de Ciências Naturais reside na 
sua importância  científica e cultural, embora em certas 
circunstâncias seja possível atribuir-lhes um valor financeiro para efeitos 
contabilísticos, não parece daí resultar nenhum benefício especial.
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Os delegados à conferência expressaram preocupação acerca 
das necessidades de áreas particularmente carenciadas como o 
leste da Europa e a África. Tendo em mundo desenvolvido têm 
responsabilidades internacionais em fornecer apoio através de 
programas estabelecidos de ajuda.

 Manchester, R.U.., Abril de 1995

DOCUMENTO DE SUPORTE: O VALOR PROVADO DAS 
COLECÇÕES DE CIÊNCIAS NATURAIS
As Colecções de Ciências Naturais, são definidas como sendo colecções 
organizadas de espécimens biológicos (vivos ou mortas) e geológicos, 
associadas a uma informação especializada. Estas colecções estão sediadas 
em museus e noutras instituições responsáveis pela garantia do acesso ao 
uso destes recursos e pela sua preservação e desenvolvimento em benefício 
da sociedade.
Esse benefício inclui:
 Medicina e Biotecnologia (vectores de doença; plantas e animais 
venenosos; novas substâncias obtidas a partir de micro-organismos...). 
Colecções de microorganismos vivos têm sido usadas para a produção de 
medicamentos valendo biliões de dólares...
 Gestão Ambiental (planos de ordenamento; estudos de impacte 
ambiental; níveis históricos de poluição...). Penas das colecções históricas 
de aves têm sido usadas para traçar a história da poluição dos mares pelo 
mercúrio.
 Estudos de conservação da vida selvagem (biodiversidade; espécies 
ameaçadas; biogeografia; desenvolvimento sustentável...) Peles de 
animais conservadas em museus, têm sido usadas para distinguir espécies 
raras de certas aves aquáticas, de que resultou a atribuição de um estatuto 
de protecção especial. 
 Aquecimento global (paleoclimas; paleobiogeografia...) As relações 
entre os dois isótopos do oxigénio aprisionados nos fósseis permite conhecer 
a temperatura dos mares antigos, permitindo a formação de um registo das 
temperaturas no passado.
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 Agricultura e Pescas (novas ameaças; espécies alternativas...) A 
descoberta de sementes de uma nova espécie de tomate selvagem numa 
colecção de museu, levou ao cultivo de um novo híbrido com maior 
conteúdo de materiais solúveis, o que permitiu um ganho extra de cerca de 
8 milhões de dólares por ano.
 Pestes (determinação das pestes; pesticidas; controlo biológico...) Uma 
praga nos cereais no Zaire, custando cerca de 1,4 biliões de dólares por ano, 
foi controlada quando os taxonomistas descobriram o parasita na América 
do Sul e compreenderam a sua introdução em África.
 Minerais (incluindo petróleo; carvão; água; ) Fragmentos de ouro em 
amostras de um colecção de museu, foram usados para identificar novas 
ocorrências minerais na Irlanda do Norte.
 Valor cultural, educativo e recreativo (compreensão e divulgação da 
ciência; identidade cultural; sociologia; educação; recreação e inspiração 
públicas...) A exposição das colecções dos museus, proporciona um meio 
efectivo de estimulação do debate numa série de temas, incluindo os 
relacionados com o ambiente.
As colecções de Ciências Naturais contribuem para a formulação de leis 
nacionais e internacionais que regulam muitas das suas actividades. São 
amostras brutas do material de investigação sistemática.
A Sistemática envolve a descoberta, descrição, classificação e 
identificação dos materiais naturais. É uma expressão da nossa 
necessidade de compreensão do mundo e é a conquista por direito 
próprio do enriquecimento humano, mas também contribui para todas 
as necessidades práticas acima referidas.

(*) Tradução de José Manuel Brandão. Museu Nacional de História 
Natural, Lisboa.
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