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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. Tratouse 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 - MINOMICOM 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.

Martin Segger
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n.6 (1996)
ICTOP 26th Annual Conference
Introduction

Martin Segger
“TRAINING FOR THE UNIVERSAL MUSEUM” addresses a
theme of our time. A Canadian, Marshall McLuhan, coined the phrase
“global village” for this age which has witnessed mass travel, mass
communications, even mass credit. Are we now about to see the “mass
museum”, a museum presumably homogenized and popularized for
whatever constitutes the greatest cohort of global visitor which might
arrive on the doorsteps of every-museum, every-where?
The contributors to this volume think not. But there is in these
papers some evidence of worry that we as individuals and institutions
responsible for the education and professional development of museum
workers are failing to consider seriously the impacts of the “global” forces
at work in modern societies. Angelica Ruge discusses how the Germans
are re-organizing museum training into a cohesive scheme, searching
out the best elements from the former two states that now comprise the
new German state. Margaret Greeves and Chris Newbery document
the British search for a value free (and universally applicable?) set of
museological skills which will underpin performance standards in the
workplace. Both of these papers offer a response to the redefinition of
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the post-modern national state which as we watch, is redrawing political
boundaries on every continent, and emphasizing the portability of skills
and learning for the itinerant knowledge-industry worker.
Ivo Maroevic argues that the “universalism” of our times makes
even more critical the need to preserve regional identity. So we need
a philosophical underpinning for museum studies which sets the
values of local culture firmly within the context of the emerging global
culture. Jan Rosvall pleads for an integrated approach to the whole area
of conservation studies: objects, museums, buildings, towns - even the
natural and cultural landscape. His paper poses for us the dilemma as
to whether or not there can be an “international curriculum” for such
studies. At least at the international level we could make a better job of
talking to one-another throughout the educational and training process:
faculty exchanges, student internship exchanges, making better use of
ICOM for inter-institutional communications.
Pnina Rosenberg searches for a global language of common
experience which both museum professionals, and the visiting public,
can take to the “anywhere” museum. She claims to have found such
a language in the aesthetic response to objects. Certainly if we look
at our own national educational curricula, the “world history of art”
is perhaps the only glimpse of our global heritage which shares some
degree of commonality among all nations. Interestingly the content of
this curriculum is museum driven. Perhaps this is a model for reshaping
studies in other areas of the humanities. Hazel Moffat draws our attention
how museums might facilitate such an educational program among all
sectors, the various “niche markets” which constitute our “clients” in this,
the consumer driven “information age”. In the concluding essay Pierre
Mayrand again voices the discomfort we all feel with the universalization
of culture, then outlines how “new museology” searches out a common
set of social and cultural values - including the value of difference - which
should be an object of museum training everywhere.
My own thoughts on these dilemma of our time are ambivalent,
and not well thought out. Certainly the non-European, particular
aboriginal cultures, of the developing world are searching for a totally

Martin Segger
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new, and different, “post-colonial” model for the institution we call the
museum. But it has yet to emerge. Yet even in the western developed
world of international technocratic economics and instant electronic
information, traditional institutions are under immense stress to cope
with drastic change. Jonathan Schell, writing in a recent edition of the
journal Atlantic Monthly, (August,1996) comments on the collapse of the
traditional American political system, a fewer and fewer both to vote,
more and more people are disillusioned by failed election promises, and
pole after pole shows politicians to be the most reviled of the professional
classes. This situation is on unique to America. Schell argues that
part of the problem resides in the emergence of what he calls “hyperdemocracy” where the government, money, and media have become so
tightly intertwined that political platforms, policies, or even reasoned
decision making have become irrelevant. Government decisions are
based on instant feedback. Ever faster methods of computerized polls,
trend analysis, 30 second media sound-bites, internet based lobby
and special interest groups have tightened feedback loop to the point
where the “spectator” citizen, awash in information, actually knows
nothing. Political leadership, itself trapped by the tyranny of this instant
communications democracy, feeds back to the political spectating classes
their own same vacuous opinions of the moment. Schell calls this “supply
side politics” and observes that in this system there is no place for new
ideas, long term strategies, philosophicaldiscussion, in other words what
we in the west used to call “leadership”.
So what has all this to do with the “universal museum” and
the education of museum workers? Quite a lot I think. Museums
are still influential institutions in the cultural lives of communities.
Through ICOM and ICTOP, as a world-wide profession we talk to each
other continually. Through conferences, publications, now through
electronically mediated communications we are doing this better and
more effectively. Perhaps we,as a profession, need to talk more about a
global museological agenda - a common set of values: for instance the
need to extend the opportunities for global peace among nations, or
the need to conserve and make sustainable our common heritage - the
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natural environment in which we all live and breath. Since ancient times
museums have been places to go for education contemplation of abstract
truths, and to draw inspiration from the heritage of our ancestors. Might
a renewed ICOM curriculum for museum training, a new ICTOP code
of ethics, and the principles iterated here as the Declaration of Lisbon be
underpinned by such considerations?
Prof. Martin Segger
Victoria, Canada
August, 1996

Mário Moutinho
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Palavras de Abertura

Mário Moutinho
Em primeiro lugar desejo apresentar as boas vindas a todos os
presentes e agradecer ao ICTOP na pessoa do Professor Piet Pow terem
aceite o nosso comité para reunir em Lisboa, neste ano de Lisboa Capital
Europeia da Cultura a sua 26ª Conferência, e à ULHT todo o apoio
prestado para levar a bom termo esta reunião e aos amigos da APOM e
do MINOM todo o trabalho feito e tambem aos alunos do nosso curso
de Museologia Social.
Gostava de deixar aqui três ideias que permitiram dar forma a esta
reunião.
1º Julgamos que o desenvolvimento da Museologia passa pelo
desenvolvimento do ensino nesta área.
A declaração de Santiago do Chile de 1972 já afirmava que a mudança
nos museus passa pela mudança de mentalidades das que trabalham nos
museus.
Ao criarmos em 1990 o primeiro Curso Universitário de Museologia
em Portugal na UAL, o nosso problema era levar a Instituição Universitária
a reconhecer a Museologia como uma área científica autónoma - e não
como simples complemento da História de Arte ou Belas Artes ou da
Antropologia.
Hoje várias Universidades assumem já esta postura. Em Lisboa a
Universidade Nova e no Porto a Faculdade de Letras.
Em Portugal o ensino da museologia está pois em franco
desenvolvimento e por isso mesmo esta reunião do ICTOP virá reforçar
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este processo.
2º Hoje os novos resumos da museologia impõem que se construa um
novo saber museológico mais preocupado com o desenvolvimento social,
com o reforço de uma consciência crítica do mundo contemporâneo.
Por isso interessa-nos debater neste encontro o que ainda não se
sabe, as posturas dos intervenientes, os caminhos da reflexão e não
propriamente aquilo que já se convencionou, acertou, solidificou.
Costumo dizer que as colecções dos museus tradicionais instituídos,
são os objectos, mas nos novos museus as colecções são os problemas e
desejos das comunidades que lhes dão vida.
E para lidar com pessoas mais do que com coisas, é preciso uma
nova atitude, um novo saber museológico.
3º Enfim de um ponto de vista algo egoísta. A 26ª Conferência aqui
em Lisboa é nesta Universidade, é a abertura necessária e urgente do
ensino da museologia em Portugal para o exterior, a possibilidade de
estabelecer novas relações, novas amizades, lugar de troca.
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Declaration of Lisbon

Resolutions of the International Committee
for Training of Personnel (ICTOP)
Whereas rapidly changing world conditions have caused a
diminishing of cultural and natural heritage through a blending of
national and international interests; and,
Whereas there are certain ideas and beliefs that are basic to
human existence and the inter-relationship between people, people and
the environment, and people and their universal nature; and,
Whereas it is necessary for museums as institutions “in the
service of society and of its development” to assume a greater role of
leadership in the world community;
Therefore, the International Committee for Training of Personnel,
meeting in Lisbon, Portugal, October 3 through 8, 1994, affirms the
following resolutions:
1.

2.

3.

that museum training programs, at all levels, must seek new ways of
incorporating both the tangible and intellectual material associated
with museums into their educational and informational activities;
and,
that museum training programs, at all levels, must provide training
opportunities that go beyond the immediate needs and expectations
of the museum community to provide pro-active programming
rather than re-active instruction; and
that museum training programs, at all levels, must utilize an
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
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integrated and inter-disciplinary approach to museum work that
combines theory and practice, avoids process training, and maintains
continuity with professional practices as perpetuated by ICOM
committees that are related to the basic functions of museums; and,
that museum training programs, at all levels, must realize that
museological training is not limited to organized instructional
opportunities and must recognize the importance of the global
nature of the museological community by striving for an open
dialogue and a free exchange of ideas, theories, and practices
through professional publications, journals, and books, and by
diversification of both trainers and trainees to gain new concepts
and insight into recurrent museological and sociological activities;
and
that museum training programs, at all levels, must prepare trainees
for greater leadership roles by stimulating intellectual investigation,
imaginative interaction, and courageous solutions to museological
activities and practices, and imparting a sense of ethical, professional
and social responsibility; and,
that museum training programs, at all levels, must broaden their
museological scope by thinking globally while training locally
to meet and exceed the needs and expectations of the museum
profession as defined and described by ideals established and
maintained by ICOM; and,
that responsible collegial duty requires reaffirmation of the
commitment to support both trainer and trainee exchange between
national and international training programs and to enhance that
opportunity by providing an accurate and current listing of museum
training programs through a publication such as the International
Directory of Museum Training; and,
that every effort will be made to distribute the Standards an Ethics
for Museum Training Programs and to advocate the level of museum
training set forth by that document; and,
that a Forward Planning document be developed that will support
ICTOP in its broader activities and assist Committee members in
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working within the international arena.
These resolutions are formed in the belief that:
1. the specific character, language, and culture of any and all people
should be preserved for the benefit and enlightenment of current
future generations; and,
2. the values of museological knowledge and training should not be
limited or restricted by overly emphatic rhetoric or rules; and,
3.

the unifying nature of the museum profession should not be subdivided based on theory, semantics, or unilateral categorization;
and,
4. the highest level of museum professionalism should be sought while
recognizing the diversity and uniqueness of programs providing
training to meet the specific needs of the host area, state, region, or
nation.
Finally, the International Committee for the Training of Personnel:
1. recommends the Portuguese museum leadership give careful
consideration to initiating continuing training programs for persons
in the museum workforce; and,
2. reaffirms support of the Dubrovnik training program and
recommends its reintroduction at the earliest possible date.
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Declaração de Lisboa

Resoluções da Comissão Internacional de Formação de Pesooal
(ICTOP)
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 interconexão 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 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

22

4.

5.

6.

7.

8.
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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,
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,
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,
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,
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 realçarse 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,
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.
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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.
					
(Tradução de Miguel Lara)

Angelika Ruge
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A New Concept for Museum Training in Germany

Dr. Angelika Ruge
To talk about a new concept for museum training seems perhaps, to
be a little bit exaggerated. For long time you have all been talking about
concepts and contents for museum training and as I figured out the
debate on the topic in Germany is as old as the appearance of national
museums in the 19th century. Men like Theodor Mommsen, Rudolph
Virchow, Alfred Lichtwark, all well known historians and supporters of
the museum idea, spoke and wrote not only about the importance of
museums as cultural and educational institutions but also supported the
idea of professionalisation of museums work. Some of the ideas of our
ancestors are still part of an ongoing discussion.
The topic of my talk today will be what king of personnel a museum
of our time needs to cope with the growing demand for internal and
external organization. I shall present to you a new training program for
museum workers in Germany which aims not to produce a new group of
researchers but to prepare students for the practical work in the museum
field.
There is no doubt that there will be a continuing need for university
trained personnel. The quality and the quantity of students in the
humanities who want to work in museums, is large enough to choose
the best for leading positions. The director of a museum of a certain size,
for example a national museum of art or history, has to be a university
trained specialist, a first rate researcher, a highly skilled organization
expert and a proven leader. On the second level there are the curators,
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people interested in research work concerning museum objects and
dealings with concepts for exhibitions. Mostly they will lead an unit or
a department of a museum. Then you find people in the administration
for finance and personnel followed by a variety of specialists, for instance
librarians, teachers, technicians and craftsmen.
The new courses of studies of museology set up in Berlin and Leipzig,
aim to train those people who assist the researcher, the manager and the
director, and are able to deal with the public. Those people whom we call
museologists, a title which has nowadays an international reputation, but
which doesn’t describe the occupation in a proper manner, have to have
a basic knowledge of culture and civilization, they have to be familiar
with museum history and ideas. But above that the main part of their
curriculum is to learn how to cope with the practical aspects of collecting,
documentation, presentation and mediation. The aim of the studies will
be to prepare the students for the new tasks of the museum of the future
in a more and more internationalized world.
The number and size of museums have been growing in the last
decades, which is, as Krysztof Pomian put it, the result of the social
process of exchange between the visible and the invisible, between
past and future. On an international scale there seems to be no end of
this development as the new museum project in Stockholm and the
discussions about a museum for contemporary history in France show.
A museum is a place of national identity in a secularized world. It seems
to become a substitute for religion. The discussions on the permanent
exhibition of the recently opened Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn and on the exhibition program of the Deutsches
Historisches Museum in Berlin are giving many examples for this process.
What recently came to my knowledge about a private initiative for a
national museum in Athens goes far beyond the traditional idea of a
museum. This might be seen if you look at the planning committee which
consists of an entrepreneur, a psychologist, a museologist and a designer.
In my opinion the future of the museum will have more in common with
the ancient treasure-vault than with a museum of virtual realities. The
access to the treasure-vault is no longer limited to a few rich and erudite
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people but is open to all people. Hence the need for mediators in the
museum who have to open up the public’s understanding of the symbolic
beyond the esthetic meaning of the objects.
These remarks attempt to underline the importance of trained
museum personnel, well known to all of us. Furthermore they explain
the need for a specific kind of museum worker in the field of organization
and mediation. As the budgets for the museums are not growing any
more there will be a demand for reorganizing the tasks. Let me explain to
you the concept of museum studies recently implemented in the higher
education program in Germany and discuss then briefly the opportunities
for the students in the future.
At the top of the higher education system in Germany is the
university, a place mainly for research and study. It is followed by the
technical college (Fachhochschule), an institution for study and practical
training in engineering, economics, social, work, administration and
cultural policy. Here training has a higher importance than research.
After the unification of the former two Germanies in 1990 the
educational systems also had to be unified. The study of museology is
one of the rare examples that the Federal Republic accepted a course of
studies of the former GDR. I think this is due to the intensive involvement
of the former GDR in the international museum world and in ICOM.
In the former GDR the basis of a professional training was provided by
a special professional college in Leipzig, which had a branch in Berlin
specially for correspondence courses. In 1990 the museology curriculum
was incorporated into the Fachhochschule für Technik, Wirtschaft, und
Kultur at Leipzig.
In October 1993 the FHTW [Fachhochschule] in Berlin also opened
a new course of studies in museology. Museology as a field of study in the
higher education system of the Federal Republic of Germany was not
known until then. Museum workers had been trained on the job mostly
after their university studies which was completed with a doctor’s or a
master’s degree in the humanities. Advanced training was provided by
the museum or by the museum associations. Today you are able to study
museology in two different places in Germany, in Leipzig and in Berlin.
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The four-year syllabus in Leipzig and Berlin are basically structured
along the traditional tasks of a museum: collecting, documentation,
presentation and mediation. But there are some significant differences
which I want to explain to you. Before being enrolled students in Berlin
have to go through a phase of practical work of six months in a museum or
a museum related institution such as galleries, antique shops, antiquarian
book shops, memorial institutions and so forth. Leipzig accept students
without this kind of practical experience. The fifth semester consists of a
further phase of practical work which is considered as a link between the
introductory courses of the first four semesters and the main courses of
two semesters which conclude with a dissertation in the eighth semester.
The practical semester is thought of as a first step towards a specialisation
in the field of museum work which has to be intensified in the main
course of studies. The students in Leipzig have to go through different
parts of practical work during their college studies.
The course of studies in Berlin stands in a close relationship to the
course of studies for restaurators for archeological and technical objects,
a course also opened in October 1993 and wants to build up a close
relationship with the course of studies for communications designers,
which will start next year. The course of studies in Leipzig has a
relationship with the course of studies for librarians and documentarists.
The history of the museum, of objects and of civilization take a main
part in the introduction studies. So far there is no difference between
Leipzig and Berlin. But in my opinion the following courses are becoming
more and more important for the course of studies at the FHTW Berlin:
Management and organization, marketing and presentation, sociology,
psychology and mediation are subjects of study in the introductional and
in the main courses.
The students of museology are going through a language program
to meet the international demands in the museum world. They learn to
apply and to examine the current media techniques. The pros and cons of
introducing computers at the different level of museum work are studied
and discussed.
In all parts of the curriculum Berlin is looking for a close relationship
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between theory and practical work. The staff will consist of five full
time professors and approximately ten part time lecturers from major
museums, the administration and freelance experts. Visits to museums,
exhibitions in Berlin and outside are part of the curriculum. The third
semester will work on collections in museums of Berlin and Brandenburg.
The new course of museology at the FHTW Berlin is a new arrival in
the international world of museology program and the youngest member
of ICTOP. It is part of college training and not of university training
as in most other countries. This decision is an answer to the growing
demand for trained people for the museums who have not only to deal
with management and finance problems but who have also got to define
the position of the museum in society. People will visit a museum no
longer to be educated in but to find explanations and identifications for
their personal, communal, national and international understanding,
explanations which are not available through other media. Museums
have to show the exceptional. And for these purposes they have to look
for new forms of mediation. The curriculum in Berlin aims at becoming
part of this process of reorganisation. We want to achieve this training
goal by studying the tradition, reflecting the present and equipping the
students with tools for the practical needs of the future. The contents
and the structure of the course of studies will be the topic of continuing
discussion at the college and in the German museum world. I hope my
remarks are opening up a lively discussion and an exchange of experience
here and at home.

Margaret Greeves

31

Working in Partnership with the Museum Training Institute
Providing in Service Training for Museum Personnel

Margaret Greeves, Head of Training and Information,
South Eastern Museums Service, UK
The South Eastern Museums Service is one of ten Area Museums
Councils in Great Britain. They are partnerships; membership
organizations to which the 2 000 + museums belong. They provide advice,
support, technical services, information and training for their members.
They are the principal channel of government grant-in-aid to local
government, university and independent museums. This funding comes
from the Department of National Heritage via the Museums & Galleries
Commission. At the South Eastern Museums Service I am responsible
for the development and delivery of training for 600 museums in our
region and the provision of information about museums and of interest
to museums.
This paper explains how we approach in-service
training and the value of the definition of national
standards for our work. It will pose some questions:
What is training? What is a training need?
and describe a new initiative, the development of training materials
and their delivery.
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South Eastern Museums Service Training
The South Eastern Museums Service training services are offered in
the following ways:
*
Annual program of events - about 30 one and two day courses per
annum in museum management, collections care, visitor care and basic
museum skills.
*
Training for groups - a range of topics which can be commissioned
*
Development of training materials
*
Advice on training needs analysis and policy development
*
National Vocational Qualifications and national standards of
competence.
This last is a growing area of work where we are closely involved
with the Museum Training Institute (MTI) in the promotion of the new
qualifications to museums and, at the same time, representing the real
needs of museums to the MTI.

National Standards
The basis of the National Vocational Qualifications for museums is
expressed in descriptions of competent performance agreed by museum
practitioners. For each activity the underpinning knowledge is identified
as well as how the task should be carried out. For example, what must be
done in order “to allocate project objectives to people” or “to organize the
movement of objects”.
The Standards for people are reinforced by minimum standards for
museums expressed in the national museum Registration scheme which
was introduced by the Museums & Galleries Commission in 1988. This
has two principal aims:
1to encourage all museums and galleries to achieve approved
standards in museum management, collections care and public services;
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2to foster confidence in museums as repositories of our common
heritage and managers of public resources.
To meet these standards, to become registered, a museum has to
carry out a thorough “health check”; this often identifies training needs.

What is training?
I understand training to mean enabling people to learn and managing
that process. It is not about courses so much as appropriate learning
opportunities to achieve defined outcomes. It has to do with the increase
of knowledge and the increase of skill, but also with changing attitude
and behavior, challenging thought patterns.

Why do people working in museums need continuing training?
At base it is because of the rapid rate of change in museums and
in the economic, social (and sometimes political) environment in which
they work. They need training to function in their job, to develop in their
role, to “recharge their batteries”, to advance in their careers, to network
with others and to escape “museum think”.
Training needs may arise at the corporate, team or individual
level; as a result of external change or internal change e.g. in technical
demands, processes and projects; from the requirements imposed by
funding bodies. They also arise as a response to the needs of the visiting
public and potential museum users.

Museum Skills training
Our need to extend the amount of training we can offer to museums
has been met in one area through cooperation by Area Museums
Councils supported by the Museums & Galleries Commission. Together
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we have developed packages of training materials planned to cover the
basic museum skills essential for the improvement of collections care. For
each topic there is a range of flexible training approaches including tutor
input, exercises, structured visits, demonstrations, case studies, topics
for discussion together with background information and bibliographies
for further study. The materials have been referenced to the national
standards whenever possible so that participants can proceed towards
national vocational qualifications if they which.
The topics so far developed are:

Introduction to Museums
what is a museum?
the social role of museums
the uses of collections
the needs of visitors
the roles of museums staff etc.

Basic Preventive Conservation
assessing the building and collections
knowledge about threats
environmental monitoring
planning for conservation needs etc.

Basic Design and Display
exhibition planning theory and practice
preparing a brief
getting the message across
some practical, low cost techniques
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Active Access
exploring the importance of equality of access -intellectual and physical to museums and their services for all potential visitors.

Handling, Packing, Lifting and Transporting Objects
Three further topics are in preparation:
Environmental Improvement
Disaster Preparedness Planing
Education in Museums.
Careful development of the materials by training specialists with
museum experience working with museum specialists and the referencing
of the learning outcomes to national Standards gives assurance as to the
quality of the content. The level at which it is pitched can be defined by
the tutor/trainer in response to the needs of recipient individuals/groups.
The third, more difficult element to control is the standard of training
delivery, which is so important for the experience of the participant. This
we address by insisting that the training is only delivered by museum
professionals who are willing to go through a three day training for
trainers course.
To sum up, because we have a framework - Standards - we are able
to diagnose needs and design training to meet them, and we deliver it at
low cost. We believe we offer training which is :
*
convenient - it can be delivered in the local museum
*
responsive - it starts with the participants’ needs
*
flexible - there is a range of materials to select from
*
practical - its purpose is to develop competence in the museum.
It can form part of the preparation for vocational qualifications
and we hope will be incorporated in a structure which will articulate
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post-graduate training, National Vocational Qualifications, categories
of membership of our professional body the Museums Association, a
system of continuing professional development and win the recognition
and support of employers.
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Museum Training to Develop the Social Awareness of Cultural
Identity in a Time of Universalization

Ivo Marcoevi’c
University of Zagreb, Croatia
The main theme of the ICTOP’94 Lisbon meeting is museum
personnel training for the universal museum. At the very beginning it is
important to identify what the notion universal museum can cover. It is
necessary to underline the ambiguity of the term. On the one hand, the
word ‘universal’ can be taken to refer to the variety of collected museum
materials or museum collections, on the other hand it could refer to the
efforts of the museum to be active outside the museum walls in order
to achieve the integration of the heritage of a certain territory into a
museological system. ‘Universal’ could also refer to the “new dimensions
of reality: the fantastic reality of the virtual images, only existing in the
human brain” (Scheiner 1994:7), which is very close to M. McLuhan’s
view of the world as a ‘global village’. Thus, what is universal could be
taken as being common and available to all the people of the world.
‘Universal’ can imply also the radical broadening of the concept of object:
“mountain, silex, frog, waterfonts, stars, the moon ... everything is an
object, with due fluctuations” (Hainard in Scheiner 1994: 7), which will
cause the total involvement of the human being into his/her physical and
spiritual environment. In the process of universalization, links between
cultural and natural heritage and their links with human beings become
more solid, helping to create a strong mutual interdependence.
Cultural identity is one of the basic factors of national identity
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within a nation, and at the same time a factor of universalization, because
relevant cultural areas are not always identical with national territories.
Every national territory integrates different cultural circles in a horizontal
geographical scope, and creates their mixture in a vertical historical
stratification. Through its cultural characteristics, any nation is open or
closed to the process of universalization depending on the interpretation
of its cultural heritage.
Identity as a part of the museological message becomes en element
of cognition of human existence, of the roots which extend to different
depths of the past time and space, of those structures which are inherent
in the human being, such as neighborhood, site, town, territory, state or
continent, as well as family, community, homeland, region, class, race,
civilization, religion, culture, or any other form of formulated social
consciousness. Among the objects and within the ambiances of cultural
heritage, overwhelmed by messages, we become aware of similarities
and differences that shape our own identities. Those identities which
are created in the contact with heritage are different and mutually
complemental, but irretrievable for humankind as a whole (Maroevi’c
1993:99).
Museology is a science which deals with the study of identification,
preservation and communication of the museality of material testimony
of culture and nature with the aim of protecting the human heritage and
interpreting and transmitting its messages within the framework of an
organized and institutionalized human activity. Thus museology has
the mission to integrate the interpretation of movable and immovable
human heritage. This interpretation can be orientated towards national
or regional values or towards universalization. The museological
communication processes need to act to develop the social awareness
about cultural identity as the basic factor of possible universalization. As
a scholarly discipline, museology researches the interdependence of the
basic characteristics of objects of cultural heritage which contribute to
the determination of identity: it also studies their other characteristics
in an attempt to avoid the ideologization which would go counter to the
democratic essence of presentation and creation of different identities.
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Museological theory puts the characteristics or identity among those
criteria of museality which crucially determine the museal qualities of
an object or site.
Museum training is intended to make museum personnel available
to respond adequately to such new needs. It is not only the question
of changing the existing study programs but of making the museum
personnel capable ability of a new cognition and interpretation of
heritage as part of the universal world. The main thrust needs to be made
towards the integration of human cultural and natural heritage and the
acquisition of new knowledge.
The experience of the international study courses devoted to the
general theme “The Museological Approach to the Integrated Use of
Cultural Heritage”, which took place at the Dubrovnik Interuniversity
Centre from 1988 to 1990 in cooperation between Canadian University
of Victoria and the Croatian University of Zagreb proved very fruitful
and could serve as a possible model in developing the idea of cultural
integration within the museological training system at the time of
universalization. As a town which is on UNESCO’s List of World Heritage
Dubrovnik and its surroundings provided an excellent venue for the
course. English as the course language and a combination of lectures and
workshops, which stimulated the lectures and the students to spend most
of the time together during the whole course, were a specific feature of
the courses.
Martin Segger from UVIC and Ivo Maroevi’c from Zagreb
University started with the first course in May 1988. The topics included
the consistency of evaluation systems of cultural heritage as applied to
micro and macro resources; the relevance of museographical methods in
the research, conservation and interpretation of collections, monuments
and sites; museum uses of historic buildings and sites, and the town as
a “lived in” museum, with the coordination of collections management
and urban planning information systems; compatibility of resource uses
for education, tourism, resident life styles, security and safety: symbolic
values and cultural heritage and life quality: residents and guests; relations
to the social structure, its needs and resources. The course was realized
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with 5 lectures from Zagreb and Victoria and 14 students from former
Yugoslavia, USA and Canada.
The next year’s course had a specific title - “The Historic City as a
Museum Object”. It was held in May 1989. The topics were more specific:
historic city and its cultural values (historic, environmental, social, etc.):
evaluation of the values from scientific, functional, touristic, social and
other points of view; research into the potential use and reuse of different
parts and ambiances of a historic city; rehabilitation of valuable districts:
identify the interpretive possibilities of individual architectural and
topographic urban values: presentation of historic and other monumental
values of the city; humanization of man’s environment; museums
presentation of different values within the urban structure; museographic
methods as a presentation process/approach and philosophy of echomuseums and its application to an urban space. Seven lectures from
Canada, Germany and Zagreb University and 25 students from the
former Yugoslavia, Canada, Poland, Estonia, Sweden and Bulgaria were
an indication that the interest for the course had increased and that the
international audience had slightly widened.
The last course, which took place in May 1990, immediately before
the war started on the territory of the former Yugoslavia, went under the
title “The Historic City at the Sea”. Nine lectures from Canada, Germany,
Norway, Israel and Zagreb University and 29 students from the former
Yugoslavia, Canada, Estonia, Great Britain, Hungary, Germany and Italy
demonstrated that the course was well accepted within the structure of
the IUC Dubrovnik and the world academic community. The topics of
the course were relatively specific: identifying and evaluating the spatial
and cultural values of historic cities by the sea - common geographical,
historical and economic reasons for the development of maritime cities
throughout the world; historic landscape: harbor plans, relations with the
urban hinterland, evolution and response to the changing technologies of
marine and land-based transport; industrialization; historic monuments;
fortifications and marine structures, facilities for transportation, trade
and commerce - potential for the presentation and interpretation of
historic themes to visitors; maritime museums; museums of fishery
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and city museums - a survey of museographic methods to assist the
presentation of urban-maritime historical or technological themes.
The next course, planned for May 1991, had to be canceled because
of the war damage in Croatia and Dubrovnik. It was announced under the
title “Works of Art as Documentation Sources in Heritage Conservation”.
Its topics included historical paintings, drawings, photographs and
other media as records of the built and artefactual environment - works
of art as historical evidence; iconography of landscapes, townscapes,
historic buildings and surroundings in art; research, verification and
reconstruction of historic space in architectural restoration through
the analysis of works of art - identification of viewpoints in landscapes,
deviation, contortion and idealization of reality by the artists, tests
for veracity; interdisciplinary research as a tool in establishing
documentation values, retrieving and processing data from art works towards a network on the international level; ways of research and use of
network findings in the conservation of historic buildings and historic
cities, in museological interpretation, in articulating heritage values, and
in reconstruction work.
Unfortunately, we had to interrupt our Dubrovnik efforts because
of the war in Croatia. But our intentions were along the same lines as
those of the Lisbon ICTOP meeting. the process of universalization
within the world of heritage forces us to open up nonconventional ways
of training museum staffs to implement a new way of thinking. The
social awareness of the importance of cultural identity, developed on
the basis of interpreting and implementing the qualities of heritage in
real human life, must be the general interdisciplinary topic of national
and international study courses in museology and cultural resource
management. The Dubrovnik model presented here was a possible
approach, one that was not too narrowly focused on specialist problems,
but was wide enough to stimulate professionals from different fields to
contribute to the idea of universalization of national heritage and to start
building the concept of world heritage. We expect support for our ideas
and for the widening of the concept of training of museum personnel to
include mutual interchange of experience and ideas on the basis of the
already acquired basic knowledge in museology.
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Guidelines for Strategic National Planning of Training and
Education for Museums, Cultural Heritage and related fields in
Sweden and in International Co-operation

Jan Rosvall

Introduction
The guidelines presented in this document are a preliminary
strategy for establishing a comprehensive policy for the needs of training
and education wiyhin the sector and adjoining areas, across fields of
knowledge and professions concerned, on relevant levels and for the
varies institutions and operators.
The objective of these guidelines is to analysis the problems,
objectives and goals for development of a far reaching system of
educational and training programs and courses for museums, cultural
heritage and related fields of activities.
This objective comprises a close collaboration between museum,
cultural heritage organizations and educating organizations, notably
within universities and colleges, but also other kinds of educating bodies.

Background
In various kinds of context, the need for closer cooperation has been
observed between museums and universities. Further, the demands on
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continuing and mid-career education and training for personnel have
been raised effectively during recent years, both internationally and in
Sweden.
Even though certain initiatives have been taken, already gaining
some valuable results, (e.g. in Sweden), it is obvious that a well develloped
mechanisn of close cooperation between the world of museums and
educational programs leading to professional positions in the field, still is
lacking. Issues concerning coordination and mutual support of research
between museums and cultural heritage organisations, (v.s. university
disciplines specifiquely aimed at museological and conservation-related
topics and fields of problem) also still are to be solved.
It is necessary to underline however that a general strategy for
education and training conceptualized as in these guidelines needs to be
closely related with a similar strategy for research and development.
The global objective is to generate a long-term strategy. That will
match solutions to the needs and demands of basic trining and general
education within the whole field of museology and cultural heritage.
Incorporated here, besides university based education both in traditional
disciplines and in modern professional cross-disciplinary programs,
are also pre-university vocational training and appropriate specialized
education, as well as post-university education.
These guidelines, in addition, aim to clarify various kinds of midcareer training and education. Such education and training may comprise
any level, such as the employer museum institutions, but also other
such as universities, special educational institutes, commercial course
producers etc.
These guidelines base the evolving Swedish museum-cultural
heritage-conservation educational policy on corresponding international
governing policies, organizations and process. The objective in this
respect is twofold, partly to link Swedish policy and education with
established and developing international norms, agreements and actual
market for educational options, partly to transmit reciprocally useful
and valuable Swedish experience to the international scholarly and
professional community.
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Need of strategic guidelines for education planning
Presentely there is a lack of comprehensive model for training
and education on all levels within concerned fields of museums,
cultural heritage and related areas. This is obvious in Sweden as well as
internationally. It is hence important to try to establish a comprehensive
structure, where the entire system of education and training might be
inserted and defined, with respect to basic criteria, such as:
- area of competence
- definitions of professions
- occupational demands
- levels of education and character of educational institutions
- lenght and formal specifications of training and education
- specialities and ohter qualifications
- degrees or various kinds of diploma, certificates etc.
- evaluation of educational programs
Attached to these guidelines a few foriegn models are presented, for
illustrative purposes.
In the centre of these guidelines a matrix is presented, aiming to
illustrate the vast field of competence and training-educational segments
related to conservation-museum studies-museology.
With due respect to existing courses, programs etc., offered in the
field, it is even more important to state the lack of training and education
in certain parts of the field. Given the actual situation, it is urgent to try to
satisfy actual needs, by means of reorganization and further development
of operating structures or establishment of totally new programs, e.g. well
developed trainee-systems, exchange of staff-members between various
partner institutions etc. Certainly, the most urgent task is to develop a
well prepared strategy, with a full range of components.
Many areas of competence in the professional fields are connected
with scholarly-scientific-professional activities and public structures in
a global context, where mobility of qualified individuals is an important
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factor. For Sweden this aspect implies not only a Scandinavian and a
European setting, but also a truly international perspective.
This factor is observable for example in the case of internship
positions, which the students regularly are demanding and supplied
with, as part of their academic education in the field (e.g. at the programs
for Integrated Conservation of Built Environment, or Conservation of
Cultural Heritage/Natural History, or Museum Studies, or the Doctoral
program in Conservation-Museum Studies, at Göteborg University as
well as the academic program for Museology and Cultural Heritage at
Umeå University, all of these in Sweden.)
The Göteborg programs have a carefully developed network of
potential internship positions on an international level, in Europe as well
as elsewhere, prepared to accept these students.
The preparatory papers enclosed to these guidelines try to formulate
such aspects of competence and educational organization, which need
to be well defined, analysed and tentatively developed into a generally
accepted model for continued evaluation and redevelopment of education
and training in this sector.

Strategic planning considerations
A plan for development of a strategy and educational policy for the
museum and cultural heritage sector might be organized as follows:
* DEFINITIONS OF PROBLEMS TO BE SURVEYED
Definition of problems.
* POINT OF DEPARTURE - FRAME OF REFERENCE
International and national prerequisites, such as international
agreements, guidelines, norms etc.
National steering documents, regulations, bylaws etc.
Existing programs of education, training courses, their objectives,
organization and resources.
Traditions prevailing within the sector and surrounding professional
fields.

Jan Rosvall

47

* NEEDS
Survey of actual needs for education and training, including
implications of earlier commisions, reports and available evaluations.
* OPERATIVE CONDITIONS
Legislative prerequisites, international conventions, professional
obstacles, traditionalism, and lack of cooperative spirit between employng
institutionns and educational programs.
* CONSEQUENCES
Various scenarios.
* MODELING AN EDUCATION STRUCTURE
Principal education strategy for the sector.
Matrix for the educational system.
Links with the professional societies.
Components of an educational system and their interrelations.
* PILOT STUDIES AND TESTING CONTINUED DEVELOPMENT
Presentation of a set of prototype examples of education in operation,
as well as proposals for new programs, procedures for testing and longterm evaluations.
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It might be of relevance to observe, that the generally adopted
international guidelines concerning training and education have
been incorporated here. These documents have been approved of by
these organizations, and they are generally accepted as useful guiding
principles when establishing new educational programms in the area, but
also in relation with continuous evaluation and restructuring of existing
programs and courses.
In this context, there is obviously a need for coordination of these
certifications, as well as some modernization to bring them up to full
coherance. It would be preferable to have only one unifying set of general
guidelines for all kinds of education in the sector, and additionally, more
specific for various sub-programs, such as for conservators-restorers,
conservators of built environment, and museologists, to identify coreprofessions.
The documents relating to education and training in the field of
museum and cultural heritage are:

* Standards and Ethics for Museum Training Programs
Developed within ICOM by ICTOP, (International Committee for
Training of Personnel), and relates generally to qualified positions in
museum institutions.

* The Conservator/Restorer - A Definition of the Profession
Developed within ICOM by CC, (Committee for Conservation),
and relates primarily to positions for professional conservators/restorers,
both in public service and in the private sector.
* Guidelines for Education and Training in the Conservation of
Cultural Monuments and Sites
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Developed within ICOMOS by CIF, International Training
Committee, and relates to professional positions in architectural
conservation and conservation planning of built environment, in public
service or in the private sector.
These three Guidelines primarly aim at preparing standards for
professionalizing educational programs, with comprehensively organized
education at the university level, generally managed as a fixed program.
In this respect they differ from traditional “free” or “liberal” university
studies lacking the back-bone system of professionalizing programs with
their focus on core-curriculum based vocational preparations.
These documents however are usable to a certain extent also for
other kinds of university based education besides fixed professional
programs, as well as for education and training outside the university
system. This is valid especially for continuing and mid-career education,
options aim at completing basic, disciplin which oriented education of
traditional university type. Generally, such continuing education seems
to be organized at Master’s level, with the objective to offer individuals as
much as possible a “complete” professional-scholarly education.
These internationally ratified documents are to be converted to
Swedish circumstances as soon as possible. They have been used as a
normative platform for the educational programs as the universities in
Göteborg and Umeå “The Conservator/Restorer - A Definition of the
Profession” has been translated into Swedish.
Generally these documents however are hardly directly applicable to
groups of personnel other than the university-educated staff of museums
and cultural heritage bodies. Given this background, it is highly advisable
to develop and ratify generally valid guidelines for all kinds of personnel
accross the entire sector.
In practice such a initiative and its outcome would imply the general
benefits of a new guiding instrument, comprehensively aiming for the
sector of conservation - museum institutions and cultural heritage
services.
When well developed and generally accepted, such a document
would allow for qualified coordination, increasing effectiveness
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professional programs at various levels.
Such steering and model-shaping instruments might also contribute
to bridge gaps between sub-sectors, artificial traditional levels etc.
Following this procedure, it might be possible to establish an
instrument for interactions not only between various professional groups
within the museum sector, but especially between this area and related
fields of study, at universities or other organizations.
This kind of model might be a Swedish contribution for simplified
and enhanced cooperation in the international context.
In addition, this model is based upon a proposal for a development
of education and training in this sector, which has been prepared by the
Institute of Conservation at Göteborg University, in close relation to
committees for education and training within ICOM and ICOMOS, as
well as for NORDPLUS-CONSERVATION (the Scandinavian academic
exchange and grant-giving system, devised for conservation and museum
studies).
Therefore it is desirable to consider close relations between on
the one hand education institutions for museum studies and cultural
conservation and on the other, important and future-oriented fields of
competence for the museum sector.
This model is illustrated by following matrix, prepared as a proposal
for the international educational committees to be developed and adopted
for general use for various fields of competence, education programs and
international guidelines.
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Based on the strategic issues presented in this document, a number
of important questions may be raised.
The following list of issues is not comprehensive, but shows some tentative
examples:
* Establishment of programs and courses in conservation and museum
studies at pre-university level, organized both as basic education
for entrance to museum and cultural heritage-oriented university
education, as well as an adequately adapted platform for training
museum and conservation technicians.
* Survey of objectives, organizations and results and the relation between
professional university programs specializing in areas of conservation
and museum studies vs. discipline-based studies in traditional areas
such as e.g. art history and archaeology.
* Analysis of needs for various kinds of competence, both “general”,
as well as “specialist-oriented”, concerning the relation between
various types of education and various phases of education during the
professional career.
* Development of a systematic career structure and appropriate
continuing -education courses for positions defined within the
structure.
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* Need for specialised training programs such as those for museum
thechnicians, frontdesk staff, museum shop managers, and the need
for continuing education and training for other kinds of museum and
cultural heritage staff.
* International (Scandinavian, European, or other) exchange system
for internships for emplyees on different levels of the career-structure,
including a trainee-system with introductory programs for newly
employed staff members, especially after finishing university studies.
* Establishment of a clear and user-friendly nomenclature for positions,
with formulation of appropriate definitions of competence, and
articulation of the education requirements leading to various positions
in the career.
* Analysis of contents and organization of Master-programs in the field
of conservation and museum studies.
Above presented examples are prepared as tentative starting points
for a general survey of education and trainingneeds comprising both basic
education on various levels, as well as continued and mid-career training,
and education offered by different kinds of educational organizations, in
Sweden and in the international context.
(This document has been prepared by Dr. Jan Rosvall, Associate
Professor and Director of Institute of Conservation at Göteborg
University. It was approved of by the Swedish Committee for Museum
and Cultural Heritage Training and Education, on its Boardmeeting May
17, 1994.)
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1) Inventory and analyzing all existing documents
2) Taking into account other documents of relevance concerning
conservation/museology
3) Discussion of a strategy to develop, stabilize and further develop
concerned educational programs
4) Standing committee for training and education in conservation/
museology
Appendix 2:
“LIST OF ASPECTS ON CONSERVATION (INCLUDING MUSEOLOGY) TO
BE RECOGNIZED” (Proposal 1, October 31, 1991, 3 pp)
A) General policy goal to be defined, developed and promoted
B) Internationally and nationally recognized sets of conventions and
principal decisions to be worked out
C) Development, testing and implementation of an operative system of
courses in conservation/museology, with continous overviews
Appendix 3:
“CONSERVATION-MUSEOLOGY EDUCATION MATRIX”
(Proposal 2, October 31, 1991, 2 pp)
Idiogram visualizing the model of the educational field.
Appendix 4:
“EDUCATIONAL SYSTEM IN CONSERVATION/MUSEOLOGY”
(Proposal 3, 2 pp)
Appendix 5:
“TRAINING AND EDUCATION: COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL
PROCESS: ANALYZING SCHEME” (Proposal 4, 1 p)
Appendix 6:
“ELEMENTS OF A SYLLABUS FOR A MASTER’S DEGREE IN MUSEOLOGY”
(1 p) Ref.: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Museum Faculty.
Appendix 7:
“OUTLINE TRAINING SCHEME FOR MUSEUM STAFF: Figure C” (1 p) Ref.:
“Museum Professional Training and Career Structure.”
Report by a Working Party 1987,
Published by Museums and Galleries Commission, London HMSO 1987,
p. 58.
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Universal Museum - Universal Language?

Pnina Rosenberg
Art Historian - Curator
The National Maritime Museum, Haifa, Israel
Marshal McLuhan’s prophetic vision of the global village is about to
be realized. If we are aware of the fact that mass communication reduces
the dimensions of our world and makes it more unified and universal,
we should take this into consideration when planning the Universal
Museum and the language that should be used in it.
As curators, educators and museum staff we should not ignore
the fact that the spectator/viewer is drawn to the exhibits not only by
their own merit, but also guided and assisted by verbal messages, i. e.
Labels, brochures. Catalogues etc. Hence, the crucial question is what
we, the museologists, use as a means of communication when preparing
for a Universal Museum. Should we use pictorial semiotics? This may
be a partial solution, which is mainly restricted to objects that can be
manipulated and moved by the visitor, as is the case in most of the
technological museums. But since the range of objects on display at
museums is vast and varied - fine art, archaeological finds, ethnographic
objects etc., it may not be the answer to the whole spectrum of exhibits.
Dr. Ludwig Lazarus Zamenhof, being an optimist, hoped that by
introducing Esperanto to the multi-lingual world population, humanity
would be able to bridge and diminish the gap of linguistic differences, thus
creating a better understanding between the international communities.
Unfortunately this vision was not realized. Esperanto was and still is an
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utopian and esoteric phenomenon. The barriers between nations still
exist although, as mentioned earlier, mass media do help, in some ways,
to reduce them.
Let us return, for a moment, to our early prehistoric roots. It is a
well-known fact that man painted before he invented writing; while
pictorial signs such as hieroglyphics, were usually an intermediate
stage in many cultures. Today, even after so many thousands of years,
we understand and appreciate the ancient oeuvres; we are impressed
by the Lascaux cave paintings and overwhelmed by the grandeur and
sublimity of the monumental pyramids, even without a single word of
explanation. The conclusion implicit in this is that art was a means of
universal communication long before writing was introduced, and so it
still is, as I will try to demonstrate.
In the middle of the nineteenth century Japanese art was introduced
to the Parisian public, and although its novel use of iconography and
compositional devices were “unheard of ” before, it was rapidly accepted
by the French people and the local artistic milieu. The artistic language,
though unfamiliar to the Western world, created a strong bond with the
viewers, in spite or because of its novelty. A cultural bridge between East
and West was formed, despite the impossibility of verbal communication.
Having been for many years a curator of Japanese art in an Israeli
museum, I was personally confronted with the same phenomenon,
though on a smaller scale. In spite of the unfamiliar codes that Japanese art
revealed to the Israeli public, local people did appreciate and understand
this strange art, even without verbal aids, because it appealed to and
fascinated the visitors even when they first encountered it. Of course,
once the breakthrough had been made, we could impart to the public a
wider and deeper knowledge and understanding. It is my opinion that
this lesson is relevant to our current topic. Art has its universal vocabulary
and we should try to define and employ it while “designing” the Universal
Museum.
Nowadays people are exposed to a great variety of cultures,
aesthetics and phenomena, largely via television - which has both visual
and auditary attractions. The Universal Museum should “borrow” some
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of those devices and use them to achieve its goals. It is not the common
use of audio-visual aids which accompany so many displays to which I
refer. I think that we should “translate” and transfer the media’s methods
to our highlighted differently; the spectator’s eye and mind can be guided
according to our intention; objects can be explained and emphasized by
means of juxtaposition, and the message can be delivered, by appealing
to the universal qualities of mankind.
Curators and exhibition designers should plan and prepare
carefully. Abstract art, which is usually considered as difficult to exhibit
without an accompanying scholarly text, can be self-explanatory if
mounted correctly. The curator can, for example, display a sequence
of works of art - e. g. from Piet Mondrian’s almost figurative Red Tree
(1909-10), through the Trees Compositions (1912) to his later geometric
compositions, thus demonstrating the process and the modifications the
artist and the paintings have undergone towards abstraction, without
recourse to verbal reinforcement. This message could be emphasized by
video recordings, sophisticated computer programs and so forth, where
the only limits are those of the imagination and the budget.
The museologist must not be intimidated by or disdain these
technical achievements - television, video and computers, particularly the
latter, which are rapidly advancing beyond the bounds of visions (virtual
reality), but should use them wisely in the context of the museum.
Let us turn for a moment to music. Most people understand and
respond to music they are more or less at tuned to, though Western
people will find it difficult to listen to Eastern music and vice versa.
Nonetheless, it is a very common means of communication. Is it because
of its non-verbal character? Without doubt the language of music crosses
borders more easily than speach, but still it is a language which has its
own codes and rules. Music is usually considered a more abstract form
of art, appealing not only to the ear but also to the imagination, but does
not visual art also appeal to our intellect and imagination, our inner self,
as well as to our eye?
I assume that while reflecting on and considering the language of
the Universal Museum we should bear in mind various components; the
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great appeal ancient cultures, objects, and music have on us even without
the assistance of verbal “guides”; advanced technology, which creates new
aspects and dimensions easily comprehend and employed by the younger
generation, the potential visitors to our Universal Museum. We should
internalize these various factors and implement them in our present
and future museums, not only to make them more accessible to a wider
public, but also to convey our messages regardless of the visitor’s origin.
I am not suggesting that we should standardize all the museums
so that “you’ve seen one, you’ve seen all”. On the contrary, each museum
should preserve its own identity and uniqueness, the only change in the
Universal Museum being its mode of communication with the public.
We do not need an esoteric “shrine” that creates a dialogue with a small
number of scholars, nor an artificial, synthetic and “stylized” venue, but
a dynamic environment that appeals to a great many people of various
nations, cultures and languages.
If we are destined to live in “one village” let us take what is best from
it and create a better, a more comprehensible and universal dwelling for
our muses.

Pnina Rosenberg (Ms.)
for the past 14 years curator at the Museum of Japanese Art, Haifa
Israel
at present curator at the National Maritime Museum, Haifa, Israel
M.A. - Tel Aviv University, Department of Art History; subject of
thesis: Claude Monet at the Time of Giverny (1883-1926) and the Influence
of the Japanese Art
at present, Ph. D. Research of the subject art in the holocaust, in the
Department of History, Haifa University
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Publications (selected list)
various publications including exhibition catalogues and articles on
art and museology such as:

Art
Kabuki Theater, The Museum of Japanese Art, Haifa, spring, 1983
Japanese Prints, Landscapes and Views, The Museum of Japanese
Art, Haifa, spring. 1984
The World of Tetsuya Noda, Printmaker’s Diary, The Museum of
Japanese Art, Haiha, summer, 1984
“Tokyo-Paris-Tokyo; An Intercultural Dialogue,” Studio, 24, Tel
Aviv, July-August 1991, pp. 8-9 (Hebrew)

Museology
“The Language of the Exhibition,” basic papers submitted to the
ICOM Symposium The Language of Exhibitions, Vevey, October, 1991,
ICOFOM Study Series, 19, pp. 93-97
“The Exhibit as a Spatial Organization,” to be published in a special
issue of Museum International (end of 1994/yearly 1995), Unesco, Paris
(article submitted upon editor’s request)
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Museum Training Institute - Its Current Status

Chris Newbery
Museum Training Institute: Kershaw House, 55 Well Street, Bradford,
BD1 5PS
Britain’s system of vocational training and qualifications has
been undergoing a fundamental revolution in recent years. The single
most important feature of this revolution is the concept of competence
- the ability to perform to the standards required in employment. It
is in recognition of this ability that National and Scottish Vocational
Qualifications are awarded.
The key point about these Vocational Qualifications are as follows:
1. They are modular in structure, with each module known as a Unit of
Competence.
2. You can work towards the Units which make up a Vocational
Qualification in any order and at a pace to suit your needs.
3. The Units of Competence comprise a number of Elements of
Competence, each of which contains precise descriptions of what
you should achieve to be called competent.
4. Assessment is both practical and theoretical, through observation
of performance, products of performance and supplementary
assessment via oral or written questioning.
5. Assessment of your competence is not tied to attendance on any
particular training programs - it can occur when sufficient evidence
has been gathered (through current employment, for example)
against the standards, whether that be for one or more units.
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Assessments should be open to all, including those who are not in
employment, and will be carried out by people who are themselves
competent in the field being assessed.
For each industry there is a lead body made up of practitioners,
professionals, employers and employee representatives, which sets
the standards upon which Vocational Qualifications are based. For
the museum and heritage industry the lead body is the Museum
Training Institute. The Institute is also the body which can award
qualifications at up to five different levels. Its standards have recently
been approved by the Government’s National Council for Vocational
Qualifications at levels 2, 3, 4, and 5. The Qualification Structure
for levels 3, 4, and 5 is at Annex A, and this serves to illustrate the
relationship between the Units and Elements of Competence which
I have already mentioned.
The level 2 Warding and Visitor Services Qualification is already
available. Other qualifications will be available after 1 April 1995 when
the assessment criteria have been agreed with the National Council
for Vocational Qualifications. Good progress is now being made in
establishing assessment centers. The first center is an independent
museum and the second a local government museum. These assessment
centers have to be approved by the Museum Training Institute and it
is the responsibility of the Institute to ensure that candidates are being
assessed fairly and equally across all centers.
The Museum Training Institute is also involved in accrediting
museum-related courses by universities and other colleges of higher
education. Criteria for accreditation have been published. Students
graduating form university museology programs will probably work
towards achieving a Vocational Qualification at level 3 or 4.
Finally, I should say a few words about the funding of museum
training in the United Kingdom. The Museum Training Institute receives
funds towards its running costs from the Government’s Department of
National Heritage. It also receives some money from the Government’s
Department of Employment and from the European Community towards
specific projects. The Museum Training Institute’s work is supported in
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the regions by a network of Area Museum Council Training Officers
which is funded by the government through the Museums & Galleries
Commission.
However, while the Government helps to fund the organizational
infrastructure the cost of training and obtaining qualifications falls
mainly on employers and individuals. One of the big challenges for the
Museum Training Institute will be to market the new system of vocational
qualifications effectively. The Institute’s newsletter “More than Courses”
is part of this effort.

Hazel Moffat
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Integrated Educational Opportunities in the Universal
Museum: Five Ways Forward

Hazel Moffat
Whatever the other characteristics of the universal museum,
education must be one of its core functions. That is, education both
of regular visitors and those who are not but who are members of the
local, regional or national communities served by the museum. In this
sense, universal refers to making the museum accessible to all: accessible
physically and intellectually. This relates to what I mean by education.
It is far broader than what takes place between teachers and pupils in a
formal setting. Education is also about providing environments where
people will be inspired or provoked to know, to question. To reflect about
themselves and the wider human and natural world. A universal museum
should be a great facilitator of these learning processes.
In this paper I shall focus on five ways in which there can be
integration of educational opportunities in the universal museum. For
examples to illustrate these themes I shall draw on practices in a small
sample of museums in Europe and the USA

1.Integrating with Needs of the Adult Population
These needs may be identified by adult education bodies, by adults
individually, by museums or by these groups working in partnership. Two
examples show joint enterprises in action. An art museum in Wausau,
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Wisconsin, USA, arranged an exhibition of needlework by recent
settlers in their community, the Hmong people from Laos. Following
this successful introduction to the museum, community leaders helping
the Hmong to learn English discussed with the museum how it could
become involved in this work, it was decided that images of birds,
relatively culture-free, could provide a stimulus for learning English and
the museum thus extended its education programs in a way the curators
responsible for the exhibitions could not have originally anticipated. In
the UK a national body concerned with developing adults basic skills
(the Adult literacy Basic Skills Unit) has funded various partnership
schemes. A school and a museum in Wales developed a project to help
parents who could not read. Some 50 women joined the project. They
visited an ‘open air’ museum showing aspects of C19th life, to learn about
life then and contribute their own family memories. On a second visit the
women brought their children, having been empowered to talk about the
exhibits and having gained confidence in these new surroundings. This
confidence and pleasure in learning is seen as an important element in
learning basic skills such as reading.
The Nordiska Museum in Stockholm has helped parents to introduce
their children to social history by creating the ‘play house’ - a space which
is in great contrast to the formality of the rest of the museum. In the ‘play
house’ stories and household activities are based on life in the last century.
Another Swedish museum has been pro-active in responding to the
educational needs of unemployed people. Young and older unemployed
adults can spend several weeks in the museum demonstrating their
former work and learning to develop communication skills. In 1994 this
related to recycling, the theme of the main exhibition.
A final illustration is the well-established link which many museums
have with more traditional Adult Education courses, such as hosting
an art class making use of the museum’s environment. Regrettably in
England, too often classes for adults which are held in museum’s lecture
rooms, ignore the collections.
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2.Integrating the Provision for all Age Groups
In England It has been more common for children to have
opportunities for learning in museums which are not available to adults.
One example is learning through handling artefacts. However, these
activities are becoming more common for adults as they already are in
other countries. One example includes installing ‘touch panels’ or having
docents with bags containing samples of fabrics to show visitors brocade,
linen and velvet for example, which is featured in furnishings or costumes
in the displays. Areas have been built into some displays at the American
History Museum in Washington D.C. specifically to give adults as well as
children the option of handling objects and trying to assemble replica/
sections of objects such as a piggin, a small barrel.
On some occasions when specialists such as artists or story-tellers
visit museums only pre-booked school groups may enjoy their skills.
Sunderland Museum in the north of England has several times employed
artists during the summer holidays to work with visitors of all ages and
create a communal picture. All involved learned about design and the
techniques of producing a fabric collage. The result was put on display to
delight all visitors.
Loan services in England were once supplied only to schools,
but increasingly these resources are now available to a wide range of
community groups, such as community homes for elderly people,
hospitals and prisons. The loan kits contain original and replica material,
sometimes intended to generate reminiscences at other times to relate
to a temporary exhibition. A kit about the work of J M W Turner was
create initially for the latter purpose. An outreach loan kit commissioned
by Stockholm’s Medieval Museum has been designed with the needs of
blind as well as sighted people in mind. The loan case itself has raised
pictures related to the medieval topic.
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3.Integrating Educational Opportunities
with the Whole Work or the Museum
One aspect of this integration is to inform visitors what the staff ’s
responsibilities are. A small museum in the south of England placed
photographs of the staff with brief explanations about their work at
the entrance to the museum. Some of the museums’ functions such as
conservation and accessioning should be included in the museums’ remit
to educate the public about their work. Allowing the public access to
museum colleagues while they are at work could be distracting, but there
are times when conservation work can be done in sight of the public.
Labels too could explain the conservation needs of different materials.
Increasingly museums in the U.K. are recording their accessions
on computer databases. Selections from this information can be made
available to the public in various ways: in the museum’s library or on CDROM which is becoming more widely available (for example the National
Gallery in London now sells a CD-ROM of its collection). Finally in this
section, museums could also link their marketing strategies with their
educational objectives. Selling monographs and other books about the
collections is common place but less usual is to see material linked with
the theme of an exhibition. The children’s Museum In Boston USA sells
material for recycling after arranging a display which stresses the need
for recycling.

4.Integrating Educational Opportunities
with Current Issues in the Local and National Community
Museums’ exhibition and collections policies need to be responsive
to this as do the educational programs. Without necessarily providing
new displays, activities can from time to time focus on for example,
ecological issues. As part of Earth Day celebrations at a museum of
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building, visitors could choose to take part in a game which involved
designing a city center along ecologically sound lines.
Museums have also developed improving links with groups in
their communities so that new exhibitions can reflect their needs and
interests. Visitors with vision and hearing impairments have been given
more appropriate access to the collections in some museums. Visitors
who are deaf and hearing visitors were given a new perspective on art
when the ‘Deaf Way’ highlighted artists who were deaf. The pictures
were not brought together into one exhibition. Participating galleries
in Washington D.C. simply put an additional label alongside selected
pictures to explain that they were part of the ‘Deaf Way’ theme.
In an attempt to bring people into the museum who were not regular
visitors Stockholm’s City Museum liaised with community groups to
select people who would be interested in showing what their homes were
like. The resulting displays were an honest presentation of aspirations,
pride ane messy reality.

5.Educational Opportunities which Integrate with Schools
This is by no means a new partnership, but some of the
characteristics of this integration are new in England. Here, museums
have responded magnificently to the great challenge of the country’s first
National Curriculum. Museum education staff and their colleagues have
contributed to the debate on draft curricular documents, have introduced
new programmes for schools and have published many booklets to show
how their collections relate to the topics which schools now have to study.
One innovative booklet explains how science can be studied during a
visit to a fine and decorative arts collection in a university museum.
Schools in some coutries have linked with museums to help pupils
to become familiar with the ‘world of work’. Teenagers (14-16) have spent
one or two weeks at a museum for work experience. Another museum
has encouraged children to express their aspirations and future ambitions
for a display.
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One of my favourite museum labels expresses the museum’s
expectations of its visitors in a simple way: it invites visitors to ‘muse,
converse, and learn’. Underlying this are all the possibilities I have outlined
for museums to make education one of their core functions, integrated
into their own and their communities’ lives. Training museum personnel,
especially those already in post, is needed if this is to be a reality in many
museums. It is also essential if museums are to fulfil one of the criteria of
being universal.

Pierra Mayrand
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Pour une formation muséologique contextualisée
à réinventer en permanence

Pierre Mayrand (AMIS) ICTOP
N’ayant pas tout à fait saisi la portée et le sens du thème proposé
pour la conférence “Une formation pour un musée universel”, doisje comprendre qu’il devrait y avoir un seul modèle de formation pour
l’ensemble des musées dans le monde ou bien que ceux-ci devraient
refléter en premier lieu des préoccupations dites universelles?
Partisan initiateur, militant et formateur de la nouvelle muséologie
dans ses composantes sociales et de développement régional, s’appuyant
sur les pratiques les plus évoluées de l’écomuséologie et de la démocratie
culturelle, héritières de décennies d’action-recherche populaire
autonome dans plusieurs régions du monde, je ne crois pas, si telle était
la proposition, qu’il puisse y avoir un modèle universel de musée, ni une
formation universelle desservant celui-ci.
Il est vrai que la tendance est à l’homogénéisation de l’organisation
et des thèmes traités par les musées institutionnels, dont les normes sont
le plus souvent édictées par l’État, par les lois du marché, ou par la mode
de consommation des loisirs culturels. Même là, il n’est pas possible de
généraliser, car comment peut-on comparer les approches des parcs
thématiques, musées de loisirs éducatifs, des musées de civilisation dans
leurs formes extrêmement variées, des centres d’interprétation de la
nature et de l’environnement, des musées des beaux-arts omniprésents,
des positions radicales adoptées par la muséologie indienne, des besoins
inhérents aux maisons de la transmission de la culture, qui tous relèvent
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en quelque sorte d’approches dictées par de larges groupes d’intérêt
nationaux, professionnels, scientifiques, ethniques? Ces musées qui
s’inscrivent dans la trajectoire du renouvellement muséologique et d’une
évolution liée aux contextes sociétals principalement du monde occidental
ou occidentalisé, ont néanmoins comme pendants une majorité de
musées qui demeurent inchangés, fidèles aux principes qui sont à leur
origine: spécialisation par champs disciplinaires, conservation, auxquels
répondent la plupart des programmes de formation actuels. N’y a-t-il pas
enfin les musées à caractère alternatif, utilisant des méthodes totalement
différentes et poursuivant des objectifs qui exigent l’apport de formations
et de compétences hors champ de la muséologie proprement dite. Ce
sont les démarches qui prennent en compte la muséologie comme l’un
des éléments de processus globaux visant au plein développement et
épanouissement de régions et de groupes sociaux. Celles-ci ont pour nom
la muséologie communautaire populaire, de développement, d’écomusée,
ayant adopté récemment au terme de l’évolution de la branche militante de
la nouvelle muséologie (comme mouvement) le dénominateur commun
de muséologie sociale, ayant leurs propres lieux de formation, au Portugal,
au Brésil, en Espagne et au Québec, par exemple.
Les caractéristiques principales de cette formation ne peuvent être
détachées des options idéologiques sous-jacentes démontrées dans le
tableau suivant.
Cette muséologie se caractériserait avant tout par la réponse qu’elle
entend donner aux processus globaux de développement, aux projects
de communautés spécifiques, intervenant à plusieurs étapes du projet
afin de le soutenir et d’en alimenter la dynamique socioculturelle. Étant
profondément liée à une réalité territoriale, elle prendra plusieurs formes
selon le degré de volonté d’implication du milieu et des professionnels
qui l’assistent comme l’illustre le tableau suivant, extrait d’une typologie
différenciée de l’écomusée, chaque segment pouvant être perçu dans la
persective d’une évolution ou celle d’un choix politique spécifique.
La grille générale d’analyse et de différenciation des muséologies de
développement, englobant certains éléments de la muséologie actuelle,
nous permet de constater qu’il n’y a rien de très simple et, qu’en réalité,
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le processus de mise en place et de réalisation d’une muséologie de
développement communautaire nécessite des choix et des adaptations
constantes aux besoins exprimés par une population en collaboration
avec ses partenaires du développement.
Ce qui est mis en cause au niveau d’une formation universelle,
sont ses objectifs universellement humains de démocratisation de la
démarche, de respect mutuel, de coopération.
En d’autres termes, toute formation s’adressant aux praticiens et aux
théoriciens de la muséologie communautaire-sociale de développement
devra mettre l’accent en premier lieu sur la:
- la compréhension d’un milieu social donné;
- le cadre politique et social du projet impiquant une population;
- des méthodologies s’inspirant des acquis de l’éducation populaire
de la formation
autonome et de l’action-recherche;
- la capacité d’appréhender des codes de langage multiples et
d’adapter l’outil muséologie (l’exposition en particulier) aux savoirpercevoir d’une communauté territoriale;
- la capacité, enfin, pour “ce” muséologue d’adapter son savoirfaire et éventuellement d’élargir son éventail d’interventions à de
nouvelles fonctions, autres que celles de sa profession, en tant que
libre penseur, créateur et stimulateur d’une dynamique.
Aucun système rigide de formation préalable ne pourra lui donner de
telles bases sinon la conviction acquise d’une mission dont les paramètres
se précisent quotidiennement au contact d’une réalité changeante.
Mais peut-être est-ce là précisément l’essence d’une universalité
devant apparaître préalablement et en permanence, soit celle d’une foi en
l’autre et d’un désir de partage désintéressé fondé sur la pensée critique,
sur le refus des barrières et des normes.
Ce dernier schéma illustrera ces principes appliqués à la formation
de jeunes interprètes dans le contexte d’un musée communautaire attaché
aux principes de formation-action de la nouvelle muséologie s’inspirant
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de la pédagogie populaire autonome.
Comme on le voit, la formation muséologique est fortement
incorporée au milieu qu’elle entend desservir, dans un contexte précis de
stratégies de développement et de recherche de solutions, la muséologie
(action muséologique) apparaissant comme un moyen privilégié d’analyse
contextuelle, de prise en charge collective, ainsi que de coopération.
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n.8 (1996)
Actas V Encontro Nacional Museologia
e Autarquias_CM Lisboa
Museologia e Autarquias
De um modo geral, pode-se afirmar que a defesa do Património
Cultural nos seus múltiplos aspectos e a sua consequente valorização e
integração no desenvolvimento local, constituem hoje uma preocupação
dominante da gestão autárquica em Portugal.
Neste sentido o apoio e/ou promoção de iniciativas museológicas,
faz parte da programação da maioria dos nossos municípios e freguesias.
Também é certo que a falta de quadros especializados aliada à
frequente fragilidade do planeamento museológico e a utilização de
modelos museais ultrapassados, constitui um factor de insegurança que
dificulta a tomada de decisões pelos autarcas.
O IV Encontro Nacional Museologia e Autarquias proporcionou
a apresentação e o debate público dos trabalhos museológicos (sucessos
e obstáculos) em curso ou em projecto, procurando contribuir para uma
melhor avaliação do papel e das potencialidades da museologia, quando
posta ao serviço da comunidade que lhe dá vida.
O V Encontro Nacional Museologia e Autarquias que este ano
será promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, terá lugar nos dia ... e
.... de Novembro com o seguinte programa resumo:
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Apresentação

Paulo Pereira*
No mundo contemporâneo, a identidade das comunidades locais detém
um papel fundamental. Os factores de identidade podem ajudar não
apenas na fixação da população que se revê em projectos culturais de
diverso teor (especialmente em casos de pequenas comunidades, aldeias
ou vilas), como também no reatamento da relação com a cidade, quase
sempre mais errática no que respeita a referências estáveis. Quando nas
comunidades de pequena escala o que está em causa é o reencontro
com valores tradicionais reconhecendo a sua importância no necessário
e permanente diálogo com o que de novo lhes chega (de uma tarefa
de integração se trata) nas grandes cidades é o reconhecimento da
instabilidade como factor de existência e transformação que assume
papel prioritário.
Em nenhum dos casos, porém, se pode e deve falar de super-identidade.
Efectivamente, tem sido este, quase sempre, o ninho dos maiores
equívocos no que respeita à afirmação dos povos, ninho também das
mais variadas e matizadas violências.
É urgente, pois, exercer um trabalho humanista, em que a afirmação da
identidade ande a par do conhecimento das diferenças e das dinâmicas
de transformação do espaço físico e do tecido social. Não se pode reduzir
o entendimento a um só ponto de vista, o que corresponderia a um
fecho integralista do espírito à livre expressão. Nem tão pouco se deve
dar livre curso ao desregramento, que é o contrário da tolerância e do
conhecimento.
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Neste momento, as autarquias detêm um lugar invejável, porque com
o crescimento das autonomias regionais é a elas que cabe esse papel
regulador que deve começar pela cultura. E ao serviço da cultura,
os museus — na diversidade dos seus programas, na possibilidade da
resposta de cada um a cada uma das situações geradas no lugar onde se
inserem — devem equacionar todos os problemas, e definir assim o seu
campo de intervenção.
* — Chefe da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Lisboa
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Museu e a Cidade Convergências e Desencontros

Ana Cristina Guimarães Dias
Permito-me começar esta breve reflexão com uma frase da Drª.
Manuela de Melo, Vereadora responsável pelos Museus Municipais do
Porto a propósito do prémio bienal João de Almada, destinado a projectos
na área da reabilitação urbana:
“SÓ AS CIDADES MORTAS APARECEM INTOCADAS
ATRAVÉS DOS TEMPOS”.
Foi este o ponto de partida escolhido para a planificação das dúvidas
que desde há algum tempo me acompanham sempre que me é exigida a
participação em projectos museográficos dirigidos a uma comunidade
em permanente alteração, com diferentes carências, diferentes interesses,
diferentes formações, para a qual a visita aos museus não tem mostrado
ser necessidade prioritária.
Dirijo-me a pessoas que não conheço...
No entanto sinto o respeito e até um certo orgulho por parte
dos portuenses em relação às suas instituições culturais, como se
inconscientemente sentissem a necessidade de fazer perdurar, como
padrão de referência, uma espécie de reserva identitária.
Qual então o motivo que leva uma comunidade a lutar pela
permanência da sua memória material, ignorando-a quase de seguida,
após a triagem museográfica?
É óbvia a necessidade de referências nas sociedades organizadas.
É uma acção quase endógena tentar perpetuar aquilo com que nos
identificamos, necessitamos e usamos. Daí que a relação do cidadão
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com o espaço e o tempo seja profundamente marcada por uma vertente
funcionalista.
Por outro lado, o posicionamento do museólogo perante essa
realidade é muito diferente no sentido em que a intimidade com o
passado lhe permitiu usufruir de uma certa inocuidade nostálgica.
Quando determina o usufruto público de uma colecção ou espaço
reabilitado dificilmente se liberta da assepsia que usa diariamente quando
pesquisa, inventaria e conserva.
Não critico esta constatação. É indispensável um certo
distanciamento emocional da cultura material que temos a nosso cargo,
sob pena de não ultrapassarmos a etapa do puro coleccionismo.
Mas tenho plena consciência da dificuldade em estabelecer o
contacto biunívoco com público, até porque as razões são muitas.
Compete-nos preservar, logo restringir acessos. Compete-nos
interpretar, logo induzir opiniões. Compete-nos divulgar, logo manipular
objectivos.
Perante esta complexidade de intenções é legítimo que o público, a
sociedade no seu geral, se sinta desconfortavelmente inibida perante uma
memória dissecada e destituída de emoções.
Este desencontro é por si só quase sempre gerador de indiferença.
Entre uma ruralidade ainda muito presente, e uma urbanidade
precocemente infectada do submundo das grandes metrópoles, o Porto
tornou-se uma cidade de contrastes, semi-passsadista semi-futurista,
ao mesmo tempo irredutível e ambiciosa, cuja verdadeira alma tem
permanecido quase sempre inacessível ao resto do país.
Esta conjuntura urbana reflectiu-se na história e gestão da própria
cidade originando tentativas constantes de encontrar um rumo de
desenvolvimento.
No entanto, à semelhança do poder central, sempre se optou por
uma perspectivação desse desenvolvimento a partir de uma planificação
compartimentada, na qual a cultura aparece como consequência,
não participando na definição dos objectivos. Daí as contradições e
incapacidade de se criar um programa cultural integrado.
O aparecimento dos museus que a Câmara tutela, enquanto
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agentes institucionalizados da sua componente cultural, assemelhou-se
à da maioria dos seus pares.
Doações, quase sempre condicionadas. Memoriais para nomes
ilustres. Colecções anfíbias entre os valores históricos e os referenciais
originaram um certa cristalização tornando-os incapazes se apresentarem
como um investimento credível para o poder político, ao mesmo tempo
que acabaram por desenquadrá-los em relação ao meio socio-cultural a
partir do qual se legitimavam.
Que fazer então? Tomemos o assunto por partes:
Se a cidade deve ser entendida como um ser vivo em constante
renovação, então os museus municipais deveriam estar implicitamente
influenciados por essa dinâmica. A partir do momento em que a
instituição passa a ser aceite como algo dinâmico, é necessário, por parte
do museólogo, programar as suas acções em função de solicitações plurais
libertando-se de modelos pré-definidos, e programando os seus próprios
projectivos em função da realidade e dos valores sociais desse momento,
pois a interpretação que se pode fazer do passado depende do momento
presente em que se está e do sistema valorativo em que se apoia.
Passaria a ter-se em conta então duas condicionantes: a formação
do museólogo e dos seus colaboradores (arquitectos, designers, técnicos
de conservação), e um conhecimento profundo do público a que se dirige
a acção. A integração no Plano Director Municipal de uma estratégia
multidisciplinar pré-concebida parece ser ainda tabu quando falamos
da vertente cultural autárquica no seu todo. O objectivo da criação de
uma estratégia integracionista polivalente poderia acelerar a própria
viabilidade política e económica dos projectos no âmbito específico
da cultura. No entanto, a falta de autonomia dos museus municipais
remeteu-os invariavelmente para o seio da triologia Poder Político - Acção
Cultural - Comunidade, que tem condicionado todas as suas opções
programáticas. A qualidade e a eficácia dos projectos museológicos,
de reabilitação urbana ou preservação do património ressentem-se
evidentemente do grau de investimento político e económico nesses
programas, o que por sua vez se repercute na qualidade da formação de
uma frente de informação e lazer integradas num desenvolvimento que
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se deseja harmonioso e estruturalmente compensado.
Quando reflicto acerca dos programas culturais da Câmara
Municipal do Porto ao longo dos últimos 10 anos, a tendência é para os
perspectivar sob a óptica da reabilitação urbana.
Senão vejamos:
Os objectivos são os mesmos - identificação da comunidade com
o seu espaço, logo com as suas instituições. Introdução da componente
evolutiva nesse processo de identificação.
A abolição das metodologias normativas pré-determinadas em
relação ao processo de identificação. Permanente disponibilidade da
instituição perante as necessidades quotidianas da comunidade.
Programação antecipada, com base em dados recolhidos, dos
projectos de actividades.
A intenção de qualquer projecto cultural deveria ser a de
proporcionar maior felicidade, identificação, informação e reciprocidade
à comunidade a que se destina, tendo especial atenção ao indivíduo,
proporcionando-lhe aquilo a que eu me atreveria a designar por uma
predisposição para a sedimentação, ao nível da sua personalidade, de um
sistema valorativo de referência.
Daí que, o investimento em projectos localizados tanto no espaço
como no tempo, possa permitir uma maior eficácia dos seus objectivos,
fornecida através de uma maior intimidade do cidadão com a acção
promovida.
A componente museográfica acaba por agir, se aglutinada por um
programa cultural mais lacto, como ponto referencial valorativo de um
padrão cultural a partir do qual se aferem as outras manifestações dentro
deste âmbito .
Não se pense, no entanto, que as diversas dimensões entre as quais
se move a dinâmica da autarquia urbana são estanques. Pelo contrário,
essas intercepções, ainda que contraditórias, entre as várias áreas limitam
e hierarquizam aleatoriamente, pois depende de cada conjuntura
específica a função da instituição museológica.
Por exemplo, o posicionamento relativo da componente cultural
na C.M.P. não é certamente o mesmo que o da C. M. de Vila Nova de
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Gaia, embora a proximidade geográfica e política pudessem induzir o
contrário.
O carácter orgânico que se induz deste tipo de relação incutiulhe uma componente conflitual motivada pela diversidade de opções, de
necessidades, de ofertas, de desencontros e até de confrontos.
Haverá então maneira de evitar os desencontros, possibilitando
um acordo tácito entre a comunidade e a instituição? Se eu conhecesse a
resposta, com certeza que não estaria aqui a levantar o problema.
No entanto considero que grande parte das dificuldades inerentes
à programação antecipada de uma política cultural autárquica, passa
pela não contemplação nos Planos Directores Municipais dessa vertente
cultural no seu todo, criando, por assim dizer, uma incomunicabilidade
entre departamentos que deveriam ser interactivos.
A evolução da investigação tanto ao nível museológico como
da própria gestão autárquica dificilmente admite que este tipo de
descompensações continue a ser permitido. Quase me atrevo a dizer que
o improviso deveria começar a ser um privilégio apenas permitido aos
poetas.
De facto, a função social do museu há muito que deixou de se
limitar um apoio pontual ao ensino, ou a ser um mero ex-libris turístico.
A sua disponibilidade, deveria permite-lhe uma rectaguarda quase
generalizada a acções tão diversas como as da área da saúde até à dos
deveres cívicos.
O que provavelmente não tem acontecido é uma adaptação dessa
disponibilidade técnica ao seu enquadramento sócio / económico.
Dificilmente se motivarão pessoas para programas de protecção,
valorização da cultura e do património, quando as necessidades básicas a
que têm direito não são cumpridas.
Os problemas daí derivados deixam efectivamente pouco espaço
para que o cidadão considere os agentes culturais, como um bem de
primeira, de segunda, ou até de terceira necessidade.
Daí que quando me questiono acerca destes DESENCONTROS,
provavelmente deva antes demais conhecer o outro lado de forma
sistemática de maneira a participar em consciência nos projectos
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integrados tanto a nível local como regional.
A incapacidade de diálogo tem partido dos protagonistas
culturais, pouco preparados para introduzir nas suas condutas uma
interdisciplinaridade quase sempre antagónica ao enquilosamento de
procedimentos para que foram entrincheirados. Isto, evidentemente,
aplica-se também ao ensino, à saúde... enfim a todas as vertentes
que sustentam a comunidade ao nível infraestrutural do seu sistema
identitário. O cidadão não é ignorante, nem desinteressado. Talvez
apenas não lhe seja possível conciliar a sua sobrevivência quotidiana com
os tradicionais programas de acção cultural e protecção do património.
Consciente desta desarticulação, o Pelouro de Animação da Cidade,
promoveu um projecto (da autoria das Drª Teresa Viana e Maria João
Vasconcelos) de reformulação da política e gestão dos seus museus, no
qual se apostou na superação das actuais barreiras físicas e intelectuais.
A cidade passará a ser agora simultaneamente espaço e protagonista de
uma nova etapa do seu desenvolvimento. Mas será que se abolirão essas
barreiras?
Nunca o saberemos sem que primeiro se concretize este projecto.
Se alguma coisa aprendi durante estes anos, foi a dificuldade em prever
as reacções do público para que trabalho. Daí que acabe a minha reflexão
do mesmo modo que a iniciei.
Não conheço as pessoas a quem me dirijo...
É vital que de uma vez por todas se deixe de trabalhar no vazio
partindo de modelos pré-concebidos e aplicando-os independentemente
da conjuntura que se vive.
O sucesso de um projecto museológico, por mais arrojado e bem
estruturado que seja, estará sempre dependente das pessoas a que se
dirige, porque é por e para pessoas que ele é concebido.
Se em vez de museus, falássemos de chocolates, certamente não
se levantariam estas dúvidas, porque um estudo de mercado precederia
todo o seu processo de concepção e divulgação.
Não se pense que pretendo veicular uma metodologia de marketing
museológico de modo a atingir fins sem olhar a meios. Pelo contrário,
o que importa é rentabilizar os meios que possuímos em benefício de

Ana Cristina Guimarães Dias

85

uma comunidade da qual se deverá conhecer antecipadamente os seus
interesses, gostos e carências.
Daí a urgência da aplicação da interdisciplinaridade na concepção
dos programas culturais municipais, de modo a que a cultura participe
paralelamente e em igualdade de circunstância na projecção dos P.D.M.,
deixando uma vez por todas o lugar de parente pobre. Contrariamente à
opinião de César precisamos bastante mais do que pão e circo.
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Para uma Museografia com Objectos Descartáveis

Alfredo Ramos Anciães

A) Abordagem
É nossa opinião de que os Museus locais poderão participar na resolução
de problemas ambientais e sociais através de objectos museográficos,
concebidos pontualmente, segundo os tipos de problemas a tratar.
A defesa do ambiente e qualidade de vida na Bacia Hidrográfica do Rio
Trancão (2) por exemplo, passa através da sensibilização e formação no
seio das populações por acções promovidas:
*pela Autarquia,
*pelos Museus,
*pelo sistema educativo formal e
*por outras Orgarnizações envolvidas nas questões do ambiente.
Exemplo: Associação de Desenvolvimento do Ambiente Amigos do
Concelho de Loures, Associação de Beneficiários do Concelho de Loures,
Associações de Escuteiros, Associações de Bombeiros, etc.
As acções de exposição, quanto a nós, poderão (e de preferência) basear-se
na forma de objectos tridimensionais (3) descartáveis, não se excluindo
o aproveitamento de informação em outros suportes, utilizados, no
entanto, como complementos descritivos e/ou de cenário.
O Museu e/ou Equipas de Acção Museal procurarão executar cópias dos
objectos e, se possível, distribui-los-ão pelas Escolas e Colectividades.
No entanto, a gestão dos custos (4) poderá, apontar para a itinerância/
partilha dos mesmos.
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B) O Problema a Tratar:
Poluição e assoreamento na bacia hidrográfica

Descrição da Acção:
Exposição sobre o ambiente na bacia hidrográfica do Trancão.

JUSTIFICAÇÃO E METODOLOGIA DA ACÇÃO:
Sensibilizar e forrnar para os perigos da degradação do ambiente,
apresentando as vantagens da museografia descartável que facilita
a itinerância e partilha dos objectos museográficos pelas Escolas e
Colectividades.
A duração temporária dos objectos explica-se, sobretudo, quando a
função comunicacional para que os mesmos foram criados perdeu eficácia
e, sendo assim, já não faça sentido permanecerem como obstáculos,
sobrecarregando o Museu ou Organizações para-museais com custos de:
Acomodação e preservação.
Assim, findo o tempo de eficácia da comunicação, poderá fazer-se o
‘’descarte’’ das réplicas e, eventualmente, dos objectos originais.

C) Memória Descritiva:
A seguinte acção assenta em meios físicos e de infounação, tais como:
OBJECTO (MAQUETE) (43x3lxó cm.) baseado na carta do Concelho
de Loures (Editada pelo Insiituto Português de Cartografia e Cadasto).
ESCALA = 1:100.000 (aprox.)
Nota em relaçao à escala:
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Uma definição e apresentação mais apropriada dos problemas seria
conseguida -aumentando a dimensão do objecto, até se atingir um
equilíbrio entre os custos e eficácia da informação.
Cremos que uma escala de l: 50.000, pemitiria, p. exemplo, localizar os
principais agentes poluidores na paisagem. Este formato (1:50.000) seria
ainda facilmente manuseável para efeitos de itinerância / partilha, pelas
Escolas e Colectividades, quase como uma maleta pedagógica (5).
MATERIAIS EMPREGUES: (6) Colticite, cartão, tintas e cola à base de
resina.

D) Notas em Relação às Cores:
O Verde - a Norte do concelho e; manchas negras -- a Sul e Leste.
- Aposta-se na simbologia dos contrastes. Em casos pontuais introduzse mesmo representações hiperbólicas (7). A ideia é sensibilizar e até
“provocar” fazendo recurso a algumas amplificações das malfeitorias.
É como se estivessemos a ver as malfeitorias por uma lente de aumento,
mas com os cuidados necessários para não dar a ideia de uma atitude
sistematicamente exagerada das representações e provocar, assim, o
descrédito, em vez da sensibilização.
Alguns excessos, neste trabalho, devem-se também, ao facto da dimensão
do objecto ser de reduzida dimensão, logo, o nível de definição/
representação no terreno teve de generalizar-se.
O verde a norte, por exemplo, e uma hipérbole generalizadora, no
sentido em que a área coberta de verde não é, na realidade, tão homogénea
e livre de despreocupações.
Neste caso corre-se alguns perigos da representação a Norte do Conelho
não ter um cariz crítico. A representação hiperbólica exagera os
benefícios a Norte, no que toca à preservação da paisagem mas não
no que toca aos cursos de água, visto que e a Norte que começa a grande
poluição e assoreamento.
É a montante, nos concelhos vizinhos de Loures que começa a agressão
às linhas de água:

90

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

Na agricultura, na pecuária, nos matadouros, na metalurgia, nos
lacticínios, nas estações de serviço automóvel, fábricas de sebo, etc.
As manchas pretas a Sul e Leste. São uma hipérbole que exageram os
malefícios, de um modo geral.
Correspondem ao espaço mais urbanizado e mais industrializado.
Na prática a realidade não se apresenta com esta linearidade, mas uma
informação mais correcta e menos generalista é a que pode ser sugerida
e/ou intoduzida pelas populações locais.
A participação das populações, neste tipo de museografia com réplicas
descartáveis, vai até ao ponto de, na sua exposição, se permitir a
possibilidade de correcções pontuais das cores, conforme o conhecimento
específico do próprio meio em que vive a comunidade.
Trata-se, assim, de uma modalidade de museografia em processo, que
permite aprendizagem pela prática e não de produtos acabados, sem
intervenção das populações.
Uma dimensão para o dobro, ou mais, do nosso modelo, permitiria
definições mais reais, podendo-se até representar os poluidores -- a), b)
... y) -- na paisagem.

O Factor Selecção:
A representação no nosso modelo, joga ainda com o factor selecção de
elementos (i. é., poucos elementos representados). Reforça-se assim a
ideia de que, a informação terá de passar, essencialmente, com auxílio dos
contrastes hiperbólicos da cor em cima de uma forma, excluindo tudo
o que possa ser acessório ou marginal para a apresentação e recepção
da informação. Nesta óptica não se representam no modelo os edifícios,
nem as vias de comunicação porque em nossa opinião trariam ruído de
informação para uma comunicação rápida, sensibilizadora e até mesmo
provocadora da situação a que chegou o Sistema Hidrográfico do Trancão.
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E) Notas Finais
sobre as vantagens esperadas pela acção:
1. Mais divulgação e democratização do ensino e das acções museais,
permitindo:
2. Mais vantagens económicas para o Museu ou Organizações paramuseais-Escolas, Bibliotecas, Arquivos, Ministérios, etc., no médio/longo
prazo - porque os custos de preservação, acomodação e armazenagem
acabam ao mesmo tempo em que se faz o descarte dos objectos.
Participa-se, assim, na resolução dos problemas de espaços nos Museus,
dada a impossibilidade dos mesmos poderem guardar objectos:
a) cada vez em maior número,
b) em maior volume e em maior quantidade de problemas a tratar e em
maiores exigências por parte dos públicos/populações, na recepção da
informação.
Os Museus (para lá da sua especificidade) como sistemas de comunicação
têm concorrentes e terão que competir com os mesmos, usando a
imaginação sem ficar preso nas teias de modelos comunicacionais
esgotados.
3. Interactividade, dado que os objectos descartáveis têm como função:
Mais fruição e utilização no momento da sua exibição, permitindo-se
tocar nos objectos e até alterar aspectos de nação menos correctos por
proposta e/ou acção de elementos da população.
4. Experimentação e aprendizagem (*) donde resultará uma maior
criatividade. museal e pedagógica, valorizando-se o objecto criado pelas
populações actoras e actuais. No sistema escolar, estes modelos poderão
ser a base desencadeadora de trabalhos no âmbito da Área-Escola, em
estreita colaboração com os Museus.
5. Mais disponibilidade dos técnicos das Organizações museais ou
paramuseais, em projectos futuros, em vez do privilégio da funcão conservação de objectos, cuja utilização ou reutilização é, tantas vezes,
duvidosa.
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ó. Melhor acompanhamento das problemáticas em mudança, porque
os técnicos passam a ser mais investigadores e mais comunicadores,
utilizando meios de expressão e comunicação sempre actualizados.
7. “Desfetichização” (**) da carga simbólica dos Museus que adoptem a
dinâmica da museologia centrada na comunicação de ideias e problemas,
através de objectos descartáveis, em vez da apresentação massificada de
séries de objectos herdados que pouco mais despertam no observador do
que um estado contemplativo do passado pelo passado, quando não de
fastio/saturação.
..
(*) Exemplo de EXPERIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM - Junto a uma
maquete pode apresentar-se materiais, tais como: Pincéis, tintas, colas,
corticite, etc. que permitam às populações: escolar e não-escolar - fazerem
correcções nos modelos apresentados, em especial, quando se trata da
apresentação de réplicas.
(**) Por FETICHIZAÇÃO entendemos a curga simbólica (geralmente
distorcida da realidade) atribuída aos objectos, geralmente intocáveis:
.
. ._
...
ANEXO: FOTOGRAFIA DA MAQUETE NA PÁG. SEGUINTE
(Foto pessoal. Verão de 1994).
ANEXO:
FOTOGRAFIA DA MAQUETE DO SISTEMA HIDROGRÁFICO DO
TRANCÃO NO CONCELHO DE LOURES E PARTE DOS ó CONCELHOS
LIMÍTROFES
CONCELHO DE ARRUDA DOS VINHOS
CONCELHO DE LISBOA
1. Por descarte, entendemos qualquer um dos seguintes destinos aos
objectos museográficos: Doação, permuta, transformação, venda ou
destruição. Quanto à informação referente aos mesmos objectos, esta
pode ser preservada em suporte de papel “permanente” e/ou em suporte
magnético, cujo custo, no médio/longo prazo, é inferior à preservação dos
objectos tridimensionais que raramente são reaproveitadas na exposição
de problemas e quando o são é com dificuldades de integração em novos
cenários.
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Com este armazenamento da informação, pode em qualquer altura
recuperar-se a ideia para a sua investigação e reconstrução, se necessário.
2. Consideramos A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRANCÃO um
segmento do Património social/comunitário de toda uma população
vizinha. Este património poderá inserir-se (se quisermos) no conceito
de ECOMUSEU de que poderemos considerar todo o território afim, do
ponto de vista geográfico, cultural e económico.
3. Caso do objecto em referência, exposto no V Encontro Nacional de
Museologia e Autarquias, em Dezembro, no Museu Rafael Bordalo
Pinheiro. (V. imagem em anexo)
4. É na óptica da partilha e itinerância dos objectos pelas Organizações
sociais com envolvimento no meio e pela economia de recursos que
se aponta para as vantagens deste tipo de museografia, ao invés da
preferência de objectos museológicos, geralmemente entre vitrinas,
que dificilmente levarão à realização de exposições processo (*)
* Por EXPOSIÇÕES PROCESSO entendemos as acções expositivas
em que há uma participação das populações no tratamento dos temas,
e na procura de soluções para os problemas. Estas acções expositivas
envolvem a ideia de continuidade na investigação, na experimentação,
na criatividade, na avaliação e na reformulação, com vista a alcançar a
melhoria dos interesses das populações.
5. Na realidade a museografia que aqui introduzimos, destaca-se da
maleta pedagógica, essencialmente, porque é descartável, mas também
porque é potenciadora, em nosso entender, de maior aprendizagem ao
permitir-se a alteração dos modelos nas próprias Escolas. Neste caso um
objecto museográfico pode ser inicialmente apresentado, apenas com a
informação básica e cada Escola poderá completar os modelos, segundo
as suas próprias experiências, conhecimentos e investigações no terreno
e na documentação. Os objectos podem ser fotografados, antes e depois
das intervenções nas Escolas, para se poder avaliar e acompanhar o
processo.
6. No início do projecto anunciámos a construção do objecto em material
sintético leve. Posteriormente resolvemos optar pela corticite, pelas
seguintes razões:
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a) A corticite é um produto natural,
b) É nacional,
c) Não provoca níveis de poluição, como acontece com os produtos
sintéticos leves à base de sprays, fluorcarbonetos, polietilenos, etc.
c) A corticite é mais apropriada para um trabalho que trata da temática
poluição / despoluição.
7. HIPERBÓLICA (HIPÉRBOLE) = que exagera para produzir maior
impressão no espírito.
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Museu Municipal de Vila Franca de Xira Modelos, Percurso e Interrogações

Clara Camacho
O tema proposto como pretexto inicial de reflexão neste encontro “Modelos museológicos em realidades locais” — é por si só despoletador
de um primeiro comentário. Isto porque a ideia de que “em museologia
não há receitas” é repetidas vezes acentuada no pensamento museológico
contemporâneo. Hugues de Varine — talvez o museólogo mais avesso
à expressão ‘modelo museológico’ — expressa esta atitude em diversas
ocasiões, tanto quando critica o seguidismo posterior à experiência do
ecomuseu de Le Creusot, como em diferentes textos de ordem reflexiva
de que respigámos este extracto de L’iniciative Communitaire: “Não se
trata com efeito de dar um modelo para cada museu, mas estabelecer
uma metodologia que permita repensar cada museu em função das
condições particulares.”
É nesta perspectiva — de enunciamento de princípios, de
apresentação de metodologias, de colocação de algumas interrogações
que aceitámos o repto e trazemos a este encontro a experiência de percurso
do Museu Municipal de Vila Franca de Xira(MMVFX) numa fase em
que esta instituição se encontra em mudança. Mudança de instalações,
reequacionamento de programa, levantamento de interrogações .
Dividiremos a nossa exposição em etapas cronológicas,
correspondendo cada uma ao modelo museológico adoptado, desde a
criação do MMVFX em 1951 até ao momento presente.

96

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

1ª fase — l951-80
Modelo biblioteca-museu
Um advogado vil afranquense promove a fundação em 1947 de
uma biblioteca e, 4 anos depois, do museu, em instalações anexas. A
instituição biblioteca-museu torna-se durante cerca de 20 anos no único
pólo cultural permanente de Vila Franca.
O tom personalizado caracteriza fortemente a área museológica:
heterogeneidade de colecções, confusão entre as colecções pessoais do
fundador do museu e as colecções públicas, inexistência de técnicos e de
qualquer tipo de pessoal — à excepção de uma funcionária na biblioteca
e de um guarda no museu —, levam a que todas as actividades se
centrem no trabalho voluntário do fundador do museu e do secretário da
Câmara, seu aliado neste projecto. Realizando em média 2 conferências
e 2 exposições anualmente, não se pode dizer que o Museu estivesse
inactivo. Dirigidas maioritariamente às elites culturais e sociais locais
iniciativas houve, porém, em que o museu colaborou com sectores do
associativismo local, que nos anos 60 estava fortemente conotado com a
oposição ao regime.
Em 1971, falecido o fundador do museu, este entra num período
de inactividade e decadência que se prolongou durante 10 anos. Cessam
por completo as actividades, a exposição permanente degrada-se e,
no final da década de 70, a instituição de museu só tinha o nome: não
conservava, não estudava e não divulgava.
2ª fase — 1980-83
Ruptura
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CMVFX) decide
fechar as salas do museus para aí instalar o recém-criado Departamento
de Acção Cultural da autarquia. Significativamente em Vila Franca
a população não reage a este facto, sinal da invisibilidade que tinha o
museu na comunidade local.
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3ª fase — 1983-85
Experiências para-museológicas no território
Com o museu encerrado, inicia-se a partir do Departamento de
Cultura da Câmara a organização técnica do que viria a ser anos mais
tarde a Divisão de Museus.
A opção de trabalho, aparentemente mais imediata, seria centrar o
olhar nas colecções do museu, reorganizar o seu inventário e estudá-las.
Uma rápida constatação sobre a sua heterogeneidade e a preocupação
primeira com as pessoas leva a que o trabalho se oriente antes para o
terreno.
A avaliação do perfil demográfico da população do concelho
conduz à adopção de medidas que contrariem a descaracterização e o
desenraizamento. Define-se a investigação sobre a história e o património
locais como a prioridade de intervenção cultural no concelho.
Faz-se pesquisa e recolha documental e inicia-se o inventário
do património arqueológico do concelho e do património construído
das suas zonas rurais. Estas acções de carácter científico e técnico são
acompanhadas de um plano de divulgação, contacto e sensibilização da
população local que implicou dezenas de reuniões e colóquios em juntas
de freguesia, escolas e associações, de modo a cobrir um amplo leque de
munícipes.
Esta fase-em que o museu estava formalmente encerrado e em que
eram despoletadas as acções de investigação e divulgação atrás referidasfoi grandemente influenciada pela ideia de animação cultural que então
(início dos anos 80) se institucionalizava em diversas autarquias do
país, nomeadamente com a criação de serviços chamados de “animação
cultural” e em que o conceito de implicação da população na criação e
fruição culturais se entrecruzava nitidamente com as ideias de apropriação
pela população da sua própria história e património, tão caras à Nova
Museologia. Por outro lado, experiências pessoais de membros da equipa
no campo do associativismo de defesa do património foram também
determinantes para a opção de encaminhar o trabalho para o território
do concelho.
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4ª fase — 1986-94
O modelo-polinucleado ou Lutando contra as adversidades
Nos finais de 1985, e tendo a autarquia disponibilizado 2 salas
de exposição em Vila Franca de Xira reabre ao público formalmente
o MMVFX. Nessa ocasião exprime-se pela primeira vez a intenção de
caminhar para um projecto de museu poli-nucleado. Importa enunciar
as razões que justificaram então esta tomada de posição:
—A 1ª razão foi fundamentada em factores de ordem pragmática.
O espaço disponibilizado para o museu em Vila Franca de Xira era muito
exíguo, não permitindo nem o desenvolvimento de actividades educativas
nem de projectos de exposições temporárias. Necessitava-se, por isso,
de outros espaços para o crescimento do museu, não se vislumbrando
que na sede do concelho fossem disponibilizados, o que o tempo veio a
confirmar.
—A 2ª razão derivava do conhecimento da realidade urbana e
demográfica do concelho. Os cerca de 100.000 habitantes distribuíam-se
por vários aglomerados de dimensão razoável, ao invés de se concentrarem
numa sede concelhia que se sobrepusesse aos restantes. Sob o ponto de
vista quantitativo, Alverca superara mesmo já Vila Franca em população
residente. Responder a esta realidade implicava, da parte museológica, o
estabelecimento de vários núcleos ou pólos, dinamizadores de iniciativas
culturais e patrimoniais.
—Finalmente a 3ª razão radica em factores intrínsecos à reflexão
museológica. Quando a equipa se encontrava em plena acção no território
do concelho, desenvolvendo as experiências que atrás apelidamos de
para-museológicas, participamos no 2º atelier Internacional de Nova
Museologia em Lisboa que deu origem ao MINOM. A ideia do museu
como o conjunto da tríade território-património-população ia de tal
modo ao encontro dos processos que vínhamos intuitiva e isoladamente
desenvolvendo, que a confrontação com outras experiências similares
em Portugal e no estrangeiro e o aprofundamento teórico das questões
museológicas em meio local passou a ser uma atitude constante no nosso
trabalho.
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Refira-se que nessa ocasião — finais de 1985 — e reflectindo a
equipa técnica sobre os vários modelos museológicos resultantes das
experiências levadas a cabo desde os anos 70 em diversos pontos do
mundo — ecomuseus, museus de vizinhança, museus comunitários tomou-se a decisão de valorizar em exclusivo a ideia de Museu, mantendo
a designação “Museu Municipal” sem mais alterações.
Em 1990 abre portas o 2º núcleo museológico do concelho, na
antiga casa da Câmara de Alverca e largo do pelourinho, após um processo
dinamizado pela junta de freguesia, jornal local, grupos de idosos e
jovens. A partir desta data, a intervenção museológica no concelho toma
como pontos de referência as exposições permanentes de Vila Franca e
Alverca, em complementaridade com o património concelhio. Adquirido
e restaurado a expensas da autarquia, um barco varino vem juntar-se no
final dos anos 80 ao programa museológico municipal.
Parecia, no entanto, que, no que respeita a instalações, estava o
MMVFX fadado para trabalhar na adversidade. Em Alverca o núcleo
museológico abre ao público com adaptação do 1º andar do edifício a
sala de exposição permanente e promessa de posterior adaptação do
rés-dochão a exposições temporárias e actividades educativas. 4 anos
passados, continua o espaço disponível a reduzir-se a um único piso,
tardando as obras de adaptação do rés-do-chão. Em Vila Franca repartese as instalações com o Departamento de Cultura da Câmara, sem
espaço para actividades educativas ou outras e sem salas de exposições
de dimensão razoável. Nestas circunstâncias optou-se por programas que
se pudessem desenvolver tendo por pano de fundo estas contrariedades.
— À falta de espaços para exposições temporárias contrapusemos,
com carácter regular a partir de 1988, e esporadicamente já em anos
anteriores, a organização da exposição anual das festas do Colete
Encarnado, em espaço emprestado para o efeito pela Companhia das
Lezírias. Fazendo desta exposição a principal iniciativa anual do museu,
em termos de investigação e divulgação, tem-se vindo a abordar um
conjunto de temas que têm a ver com a identidade local, e em colaboração
com diversos sectores da comunidade. Exemplos: Profissões da festa — o
trabalho e a tauromaquia; Trabalhar a terra — mecanização e agricultura;
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Festas, romarias e arraiais; Histórias do Tejo.
—À falta de espaços para actividades educativas no museu
contrapusemos, em 1991, o programa “O museu oferece” que congrega
a oferta educativa do museus em grande medida ocorrida fora dos
núcleos museológicos: visitas ao património do concelho organizadas
em roteiros, cursos de formação para professores, acções de animação,
maletas pedagógicas, cedência de diapositivos, exposições itinerantes.
—À exiguidade do corpo técnico do Museu contrapusemos
os protocolos de colaboração com instituições vocacionadas para a
investigação.
— decorrem actualmente no território do concelho os projectos
‘Inventário do património industrial’ com a APAI e ‘Inventário do
património medieval’ com a Faculdade de Letras de Lisboa. O trabalho
por projecto, o recurso a equipas pluridisciplinares exteriores aos quadros
do Museu e o trabalho voluntário têm sido outras das opções tomadas.
A acompanhar todos estes programas a divulgação escrita através
de publicações do museu que actualmente tem 3 linhas editoriais: Boletim
Cultural (5 números publicados); Colecção património Local (3 volumes
publicados) e Catálogos das exposições anuais.
Em resumo: a análise do percurso do Museu Municipal dos anos
oitenta à actualidade faz ressaltar a desproporção entre a actividade
museológica desenvolvida — da investigação à divulgação —, face aos
espaços museológicos existentes. Abundante a primeira, escassos e
exíguos os segundos .
Esta situação, aliada à concepção de museu como uma entidade
actuante no território do concelho, teve como consequências mais
positivas a exploração in situ do património, através de roteiros, e a
actuação directa em escolas e associações, propiciando enormes ganhos
em conhecimento e em contacto directo e constante com o tecido
socioeducativo. No entanto, e no que toca à vertente mais negativa da
questão, as crescentes exigências dos utentes e a inexistência de espaços
adequados à prática museológica permanente (exposição, conservação),
conduziram também a situações de desmotivação e crítica por parte dos
públicos e populações envolvidas. Verifica-se sintomaticamente que a

Clara Camacho

101

ideia de museu no concelho de Vila Franca de Xira é maioritariamente
identificada com um serviço — que promove investigação, que publica
livros, que faz exposições, que colabora com as escolas — do que com os
espaços-museu correspondentes aos núcleos museológicos.
É neste contexto que surge a recente aquisição pela CMVFX da
Quinta e Palácio do Sobralinho e a definição pela autarquia da vocação de
museu para este novo equipamento. A reequação do plano museológico
municipal em função deste factos surge como a saída para a situação
descrita e como o projecto passível de congregar a experiência passada de
intervenção museológica e patrimonial na área do concelho com novos
programas de intervenção mais lata.
Estando actualmente em fase de conclusão a elaboração do
programa para o núcleo-sede do Museu a instalar na quinta e Palácio do
Sobralinho, pode já dizer-se que a sua concepção assentou nos seguintes
princípios de base:
1º- O Museu Municipal de Vila Franca de Xira subscreve uma
filosofia de intervenção activa no território do concelho, na perspectiva
patrimonial. A instalação do núcleo-sede do Museu no Palácio e Quinta
do Sobralinho deve contribuir para melhorar os serviços prestados à
população do conselho e para produzir intercâmbios frutuosos entre a
acção patrimonial na área do concelho e a acção museológica no espaço
da Quinta /Museu. Por outras palavras: o novo projecto não deve nunca
conduzir a uma situação de fechamento no espaço museológico estrito
mas propiciar melhor intervenção no espaço do concelho.
2º- O Palácio do Sobralinho deve ser progressivamente adaptado
à função-museu, em detrimento da continuação da função-palácio.
Explicitando: mais do que uma casa vista como receptáculo passivo de
objectos de alto valor estético e social, o Palácio deve transformar-se num
centro de serviços e de actividades.
3º- A elevada valorização económica da Quinta e as características
estruturais e artísticas do património edificado levam à necessidade de
conjugar usos e funções que extravasam o domínio museológico. Encarase a importância do património edificado e paisagístico da Quinta do
Sobralinho como passível de atrair utentes exteriores ao concelho,
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nomeadamente da área metropolitana de Lisboa e turismo cultural e
natural .
Encaradas como um centro de serviços e de actividades, as novas
instalações permitirão um funcionamento por projectos que congregarão
em torno de um tema/problema um conjunto multidisciplinar de
intervenções .
Mantendo o modelo poli-nucleado e defendendo a sua continuação
para o futuro, é a seguinte a actual proposta de implantação de núcleos
museológicos no concelho de Vila Franca de Xira:
Núcleo-sede
Quinta e Palácio do Sobralinho — em instalação
Núcleo museológico de Alverca
Antiga casa da Câmara e largo do pelourinho — em funcionamento
Barco Varino
Cais de Vila Franca de Xira — em funcionamento
Núcleo de fotografia
Actual sala do Museu em Vila Franca de Xira — a instalar
Núcleo tauromáquico
Casa de Mário Coelho em Vila Franca de Xira — projecto em curso
Roteiro das tertúlias — a implementar
Núcleos do património industrial
Antiga fábrica - a adquirir (em proposta)
Moinho de vento — a adquirir (em proposta)
Este projecto visa pôr em evidência os traços mais relevantes
da identidade local e corresponde tanto à expressão de programas de
investigação em curso (caso do inventário do património industrial vs
proposta de aquisição de antiga fábrica) como a iniciativas da comunidade
(caso do núcleo tauromáquico).
No caso do MMVFX mais do que um modelo tem sido um conjunto
de princípios e metodologias que têm orientado a acção. Destacamos:
—O primado à inter-acção museu-património. A este respeito
é sintomático que todo o processo se tenha iniciado com o inventário
do património arqueológico e construído e que 10 anos passados seja o
inventário do património industrial o despoletador de futuros projectos
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nesta área. Também este princípio levou à constituição formal em 1992
da Divisão de Museus, Património e Arquivo Histórico da Câmara
Municipal, a qual permite a articulação concertada destes sectores.
—A adaptação tanto às necessidades da comunidade como aos
meios de resposta. Este factor que penso ter ficado bem expresso na
caracterização da fase “Lutando contra as adversidades” dá muitas
vezes origem a alterações e flexibilização dos projectos, tantas vezes
reconstruídos e refeitos.
—A concepção do museu como centro de serviços. Tal como atrás
referimos só esta concepção permitiu agir, ter actividade “fora de portas”
e ultrapassar o inevitável muro de lamentações que o clássico problema
“falta de instalações e de meios” sempre provoca. Na área educativa a
colaboração entre o museu e a escola, encaradas ambas as instalações
como centros de serviços, é talvez o domínio onde mais se tem expressado
esta concepção.
—Finalmente a abordagem pluridisciplinar. Intervir sobre as memórias
e contribuir para o reconhecimento da identidade local implica
a contribuição de diferentes ramos do saber que o espartilho da
unidisciplinaridade muitas vezes obstaculiza. A aproximação aos temas
dos projectos que têm sido desenvolvidos, ou em curso, carrega cada vez
mais inexoravelmente este carácter multifacetado e interdisciplinar.
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S. João de Alporão: Realidade e Transformação de um Museu

Jorge Custódio

As origens do Museu Distrital de Santarém
A nacionalização dos bens das ordens religiosas e religiosomilitares transfere para a órbita do Estado partes significativas do
património monumental de Santarém. Entre esses bens figurava a Igreja
e anexos do mosteiro de S. João do Hospital ou de Alpram, da Ordem
dos Hospitalários. A escolha do momento de edificação não andará longe
dos últimos anos do reinado de Afonso Henriques e do início do de seu
filho, Sancho I. O Foral de Santarém de 1179 preve-se, senão já refere, a
instalação da Ordem dos Hospitalários na cidade. Será esta ordem (mais
tarde chamada de Malta), quem superintenderá na vida deste templo,
desde a Baixa Idade Média até 18 de Maio de 1834.
Eis, pois, o tempo de vida do templo na sua função religiosa. Em
1207 já a Igreja, ou pelo menos o seu presbitério, estaria construído
porque no seu interior, na parede do lado direito, junto ao arco triunfal,
foi sepultado o primeiro mestre da ordem em Santarém, D. Afonso de
Portugal ou Fernando Afonso, filho bastardo do rei Afonso Henriques
e XIº Grão-Mestre da Ordem, entre 1194-1196 e/ou 1204-1206(1).
Nesse local encontra-se, hoje, uma inscrição coeva em letra carolina,
sobre a sepultura em arcossólio de volta inteira, que permite datar a
sua construção, aproximadamente. O que é certo é que, depois desse
enterramento, o edifício encontra-se ao culto, cerca de 1269, visto que
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nessa altura a Igreja se encontrava interdita pelo Bispo de Lisboa, por
motivo ainda desconhecido.
Enquanto templo S. João de Alporão tem uma carga histórica na sua
relação com a sociedade, o espaço e o tempo, que se manifesta na sua
arquitectura, na função desempenhada no seio da Comenda hospitalária
local, na lógica do urbanismo de Santarém, pela sua situação privilegiada
junto à Porta de Alpram (al+planus = o [chão] plano) e na vida religiosa
da cidade e suas idiossincrasias. Esta carga encontra-se incorporada no
templo enquanto sítio e, essa característica, transmitir-se-á ao espaço, na
mudança das suas funções, na passagem de lugar de culto e repouso dos
mortos “ad sanctus”, para as vocações oitocentistas e novecentistas que
foi adquirindo.
Depois de 1834 a Igreja do Alporão esteve relativamente abandonada.
Mas quinze anos depois, já se admirava a sua arquitectura “roman”. A
instâncias do Visconde da Fonte Boa foi cedida a uma sociedade de
teatro particular, que no espaço exíguo armou uma sala de espectáculos,
com palco, proscénio, plateia, balcões e duas ordens de camarotes. A
função teatro manteve-se durante vinte e sete anos, entre 1849 a 1876.
Alguns documentos desse período chegaram até nós e dão-nos, não
só uma ideia do teatro aí representado, como também o modo como o
espaço foi aproveitado, sem romper com as componentes estéticas da
arquitectura religiosa. Apenas, para se subir para o balcão e camarotes,
foi necessário rasgar a meia altura um acesso para levar, através de escada
exterior, a burguesia escalabitana a assistir ao melhor teatro romântico da
província(2).
Todavia a função teatro suscitou sucessivas críticas da sociedade civil
esclarecida. Os clérigos, mesmo os liberais como João António Pereira
(1796-1862), viram esse novo destino com amargor. Era o avanço da
sociedade laica e profana, contra o sagrado subjacente ao espaço religioso,
sacralizado no passado pelas entidades eclesiásticas(3). A mentalidade
vigente, aliás, soube sobrepor-se aos conceitos revolucionários do
liberalismo, através da mudança dos sinais do século.
Em Lisboa, Alexandre Herculano, pregara na Voz do Profeta, as novas
realidades culturais, da defesa do património, na ideia vaga ainda - mas
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igualmente generosa - de “monumentos nacionais”(4).
Eis que, nos primeiros meses de 1876 (16 de Fevereiro), por iniciativa do
Governador Civil de Santarém, José Ferreira da Cunha e Sousa (18131912), constitui-se uma 1ª Comissão Administrativa para a instalação de
um Museu Distrital em Santarém, com funções relativamente amplas e
uma originalidade sem paralelos entre nós. Interpretava-se a vontade de
um conjunto de personalidades do Distrito de Santarém, criando-se um
Museu com duas amplas finalidades: o de ser simultaneamente um museu
arqueológico e uma exposição permanente dos produtos das indústrias
do Distrito. A comissão, composta de pessoas interessadas, foi nomeada
por Alvará do mesmo dia, com a missão de instalar um museu onde “o
passado e o presente se devem associar para conduzir o melhoramento do
futuro”(5). Uns meses depois, o mesmo Governador obteve do Governo
a concessão provisória (tornada definitiva, mais tarde) do edifício de S.
João de Alporão para nele ser instalado um Museu Distrital(ó).
Simultaneamente uma primeira valorização da arquitectura daquele
edifício religioso, no âmbito dos primitivos estudos da história de Arte
Românica em Portugal, criou as condições para a sua divulgação e o seu
futuro aproveitamento como espaço museológico. Era uma oportunidade
única para:
1 °) Se salvaguardar um importante templo das origens de
Portugal, na linha do movimento lançado por Herculano
e continuado pelo director da Associação dos Arquitectos
Civis e Arqueólogos Portugueses, Joaquim Possidónio
Narciso da Silva (1798-1896);
2 °) Para impedir alguma sangria do património da cidade que
seguia destino a Lisboa, aliás tendência essa representada
também pelo mesmo Possidónio, então a constituir espólio
para o Museu do Carmo;
3 °) Para guardar espólios resultantes da demolição da cidade
antiga, desiderato de grande significado para os intelectuais
locais, face à problemática da modernização da cidade e ao
estádio e nível cultural das populações;
4 °) para criar um movimento cultural descentralizado de
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âmbito local e regional, como resposta ao excessivo peso da
capital.
A história do Museu Distrital de Santarém, entre Fevereiro de
1876, altura da nomeação da Comissão(7), e 1882, momento em que a
função museológica para S. João de Alporão se consolida, não é linear.
Num primeiro momento não há espaço destinado (entre Fevereiro
e Julho) o que levou a obreira Comissão a realizar a primeira exposição
num espaço cedido pela Câmara Municipal, no piso térreo dos Paços
do Concelho, na Praça Visconde da Serra do Pilar. Um segundo tempo
inicia-se perante a expectativa da cedência oficial da Igreja/Teatro, entre
1876 e os inícios das obras de restauro. Impunha-se agora demolir
o teatro, restaurar o monumento, adaptá-lo minimamente às novas
funções e adquirir os equipamentos necessários à exposição permanente
dos espólios. O terceiro correspondeu as obras de restauro, entre Abril de
1877 e 1882, obras morosas, desgastantes, desmobilizadoras e por vezes
sem os suficientes meios financeiros(8).
No voluntarismo da primeira Comissão o projecto inicial era o
ideal. Mas as ideias para o Museu Distrital eram tantas e tão dinâmicas
que se tornavam contraditórias, senão mesmo opostas. No ímpeto
criativo, foram motor de recolha diferentes “patrimónios”, donde radica
a origem das diversificadas colecções do actual Museu.
Quando, em 1882, terminaram as obras a Comissão primitiva
já não era a mesma. Novos elementos, com outra formação espiritual
e técnica, se tinham juntado aos mais resistentes. As ideias haviam
evoluído, distinguindo-se com maior nitidez a função museológica
da função comercial(9). Aquilatava-se sobre as cargas valorativas dos
diferentes espólios. Tudo factos que irão determinar a gradual passagem
da ideia generosa e abrangente de Museu Distrital, para um tipo de museu
de antiguidades, modelado pelas noções oitocentistas de arqueologia.
Nascia aqui a terceira função de S. João de Alporão, aquela que ainda
se mantêm, apesar das vicissitudes do Museu e das suas concepções e
por vezes ausência de objectivos, função que se decorre entre o final de
oitocentos e o actual fim do milénio. Na realidade cento e treze anos de
instituição museológica.
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Foi também neste espaço de tempo, desde os primeiros estudos de
Possidónio da Silva, em 1868 e 1882, que S. João de Alporão é objecto de
alguma controvérsia histórico-artista, o que de alguma forma catapultou
o monumento arquitectónico para as páginas dos livros, das revistas, da
pintura, da litogravura e da fotografia.

A Teoria e a prática de um museu oitocentista
A instalação do Museu Distrital de Santarém processou-se entre
1882 e 1889. Seguiu-se a um importante restauro do Templo, realizado
com muita eficiência e respeito pela obra de arte.
Criado no último quartel do séc. XIX, o Museu Distrital de
Santarém era uma iniciativa de grande alcance nacional e regional, face à
realidade museológica portuguesa contemporânea.
Dispomos de algumas fontes para o estudo das concepções
museológicas dos seus promotores(10). Através delas verifica-se não
só os pontos de partida teóricos, como os que acabaram por se tornar
vitoriosos ou os que simplesmente soçobraram. A prática moldou muitas
das concepções teóricas e até políticas...
Tendo como modelo teórico o Museu dos Monumentos Franceses
de Alexandre Lenoir (1790-96)(11) e ainda o ideário Saint-Simoniano
de organização do trabalho - o que implicava a criação de um “museu
industrial” dos produtos da região, com uma componente interessante
de “museu ambulante” - o Museu de S. João de Alporão teve como
padrão prático o Museu Arqueológico do Carmo ( 1866), iniciativa
da Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses, na
liderança de Joaquim Possidónio Narciso da Silva, como vimos.
Analisemos pois as diferentes componentes iniciais e o modo
como elas se transformaram pela dialéctica da prática museológica e das
expectativas e realidades envolvidas no processo(12).:
1. O Museu Distrital era entendido como um local “sagrado” para
a preservação e conservação das antiguidades. A comissão propõe não só
conservá-los, como divulgá-los no país e no estrangeiro. Uma das suas
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principais missões seria o “vigiar pela conservação dos monumentos
e objectos de arte que existirem no distrito”. Assumiam um papel
interventor e esclarecido em relação as tendências da modernização
da cidade, na linhagem do ideário herculaneano e pós-herculano de
protecção aos valores patrimoniais. A perspectiva não era apenas local e
regional, mas nacional, europeia e mundial, querendo tornar-se garantes
da divulgação dos bens distritais de que lhes eram confiados.
2. Propõe-se promover e executar escavações arqueológicas, numa
esfera de actuação distrital.
3. Pretender promover o Distrito por meio de exposições
permanentes da actividade agrícola, manufactureira e fabril, tanto no
que se refere às matérias-primas, como às máquinas, como ainda aos
produtos transformados. Não excluem, nesta matéria, as exposições
temporárias, autenticas mostras das potencialidades do distrito como da
realização de concursos nestas áreas. Defendem igualmente o princípio
de aquisição de produtos de outros distritos ou países no sentido de
promover a comparação, assim como se instituem como organismo para
“mandar fazer estudos sobre diversos produtos” e ainda vender qualquer
produto que esteja exposto, em determinadas circunstâncias.
Encontra-se aqui uma vertente que mais tarde se especializará e
emancipará da amalgama inicial da actividade museológica, originando
as Exposições-Feiras do Distrito, das quais se conhecem as de 1880, 1923
e 1936, antes da consagração das Feiras do Ribatejo a partir de 1954(13).
4. Toda a actividade teorizada pressupunha a colaboração dos
presidentes das Câmaras do Distrito e dos Administradores dos Concelhos,
que eram chamados a coadjuvar a Comissão nos seus diversos trabalhos
e exposições, como estabeleceriam uma rede de informação a respeito
dos achados arqueológicos e dos bens artísticos em perigo, de modo a
prever a sua aquisição pelo Museu ou as medidas achadas convenientes.
Esses “delegados naturais” do Museu seriam uma espécie de guardiões
dos monumentos de arte nas suas áreas de influência, “representando
à comissão sobre as providências que entenderem precisas para a
restauração, guarda e conservação dos mesmos monumentos”. Eles eram
ainda encarregados de informar sobre os aperfeiçoamentos industriais do
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distrito, remeter relatórios sobre achados e descrições de monumentos
dos quais tivessem conhecimento. Podiam também promover concursos
e exposições temporárias.
5. Finalmente os membros da Comissão integrariam as três sessões
previstas no Regulamento do Museu, documento que foi impresso pela
Tipografia da Imprensa Nacional. As secções que compunham o Museu
Distrital eram a Científico-Artística, a Agrícola e a Fabril(14). Os fundos
para o funcionamento deste plano foram retirados do orçamento distrital.
A constituição do primeiro fundo patrimonial decorreu de 1876
a 1882, a partir do que a experiência acumulada ditou algumas regras.
Esse primeiro fundo compunha de objectos recolhidos no Governo Civil,
de espólio em depósito na Câmara(15), matérias-primas da actividade
mineira, produtos agrícolas, manufactureiros e fabris. A partir de 1877
começa, verdadeiramente a recolha das demolições, readaptações e ou
alterações ocorridas nos monumentos da cidade, conforme a seguinte
lista:
Arco e Ermida do Bom Sucesso - 1876-77
Igreja do Convento de S. Domingos - 1877-80
Adro da Igreja de Santa Maria da Alcáçova - 1878
Igreja de S. Martinho - 1877-80
Torre da Igreja de Marvila - 1877
Paço da Alcáçova de D. Afonso Henriques - 1878
Convento de S. Bento - 1880
Convento de S. Francisco (alterações) - 1860-1889
Convento de Santa Clara - 1906
Paço dos Condes de Rio Maior, ao Pereiro - ?
Convento dos Agostinhos da Graça - 1890
Hospital de Jesus Cristo - 1897
Postigo da Carreira - ?
Ermida de Santo Ildefonso - ?
Convento do Carmo - 1878
Igreja de Santiago Maior - c. 1877
Paços do Conde de Unhão - 1909-1911
Ermida do Espírito Santo - ?
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Convento das Capuchas - 1910
Igreja do Salvador - 1909-1911
A elas se deve acrescentar os espólios oriundos de escavações ocasionais,
por motivos de obras, tais como no Paço dos Condes de Óbidos,
Alcáçova, Rua Guilherme de Azevedo, etc, e os objectos enviados de
outros concelhos, quer arqueológicos, quer referentes à arquitectura ou à
agricultura ou à actividade industrial.
A quantidade e a variedade dos espólios das demolições ia ao encontro
de um tendência da museologia contemporânea e teorizada por Lenoir,
que transformara o museu oitocentista numa espécie de museu dos
monumentos, isto é, a memória do património demolido na voragem
das mudanças urbanas, sociais e políticas. Em França, o Museu de Cluny
tornou-se um exemplo desta concepção. Em Portugal, o Museu do Carmo
fora o pioneiro e, averiguámos, que exerceu uma profunda influência
sobre o de Santarém. A relação entre espólio protegido dos monumentos
demolidos (no fundo bens móveis) e a salvaguarda e conservação dos
monumentos estabeleceu-se implicitamente. As diferentes comissões
administrativas do Museu dos finais do séc. XIX tinham essa relação
presente, porque fazia parte das ideias iniciais e dos regulamentos
aprovados. Todavia os responsáveis do Museu do primeiro quartel do
séc. XX, colocaram, acima da protecção dos bens móveis, a salvação
patrimonial dos edifícios, os próprios imóveis in situ. Desenvolveram
uma política de pressão sobre as autoridades com vista à classificação e
protecção dos “Monumentos de Santarém”, chegando a integrar-se no 1°
Conselho de Arte e Arqueologia, criado pela legislação republicana de
1911.
Na realidade, esta inversão de perspectiva, tornou-se responsável pela
manutenção de monumentos condenados pelas autoridades locais e pela
grande sensibilização da opinião pública. Em 1917-1928, a Comissão de
Salvação dos Monumentos de Santarém(16), anexa ao Museu, é liderada
por um dos mais infatigáveis cultores da defesa dos monumentos, o
funcionário camarário e conservador Laurentino Veríssimo,. Foi ele acima
de tudo o líder, aquele que consegue que a maioria dos monumentos da
cidade fossem classificados oficialmente.

Jorge Custódio

113

Radicava, por outro lado, no espólio exumado dos monumentos de
Santarém, a riqueza do Museu em construção. Mas também nascia um
primeiro problema. S. João de Alporão seria um espaço exíguo para
abarcar espólios diversificados. Tal facto fez divergir, da ideia inicial do
museu, a componente arqueológica, prevista no Regulamento de 1878,
mas assumida agora como essência da matéria museológica.
A criação de um museu arqueológico em Santarém, permitia dar
resposta à inoperacionalidade da capital. Era a afirmação da província
contra o centralismo lisboeta. De facto a capital ficou estupefacta com
o avanço de “civilização” de Santarém. Lisboa dispunha já do Museu do
Carmo, mas este era um museu privado. O Museu de Belas Artes, falado
e discutivo nos corredores do poder e das comissões governamentais, só
surgirá em 1882. Não havia qualquer outra instituição museológica para
as quantidades de espólio aí depositado, após da vitória do liberalismo.
Situação semelhante passava-se no Porto e em Coimbra. Por todas estas
razões o Museu de Santarém foi uma bomba nos meios culturais do
país. Um evidente sinal da luta pela descentralização, pois transmitia aos
agentes culturais amadores a ideia da necessidade de um museu oficial
em cada sede de distrito(17)...
Mas o Museu Distrital de Santarém continha uma outra ideia fundamental
e generosa. Pretendia ser uma exposição permanente de características
industriais. Nesse momento os museus dos Conservatórios de Artes e
Ofícios, criados pela lei de Passos Manuel, tinham desaparecido. O Museu
Industrial criado por Joaquim Henriques Fradesso da Silveira (18251875) desfizera-se após a morte prematura do seu genial criador. Só nos
finais da década de 80 surgem, de forma muito embrionária, e ligados às
Escolas Industriais, os Museus ditos Comerciais e Industriais de Lisboa
e Porto. O de Lisboa instalar-se-á no Mosteiro dos Jerónimos, na ala
ocidental. O do Porto ficou anexo, também, a um centro de exposição - o
Palácio Cristal.
A ideia destes museus, próprios de uma sociedade que vive para a
organização e produção, encontra-se nos textos teóricos de SaintSimon(18) e dos socialistas franceses da 1ª metade do séc. XIX e ganham
corpo durante as exposições universais das actividades económicas

114

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

das diversas nações. A Exposição do Crystal Palace de Londres, em
1851, incentivou a criação de exposições permanentes das actividades
industriais das nações nos diversos países, estimulando na prática o
princípio aos museus técnicos europeus. É essa ideia que os membros
da Comissão do Museu de Santarém tentam concretizar em 18761880. A exposição inaugurada em 18 de Maio de 1876, na Câmara de
Santarém, não é senão o início das Exposições-Feiras, que preencherão
a vida cultural do município a partir de 1880. A exposição permanente
do Museu, que abrirá ao público a partir de 1889, ressentir-se-á desta
componente, pois, nas prateleiras do Museu foram colocados fracos com
amostras de sementes, amostras de mármores, ferros fundidos de uma
fundição local, azulejos vistos como material de revestimento, etc.
Até aqui temos falado do museu oitocentista. A inauguração em 1889
fora um acontecimento de grande alcance na Região. Uma capital de
Distrito passa a dispor de uma instituição cultural moderna. A abertura
do Museu resultara das sinergias postas em movimento pela criatividade
da sociedade fim de século. Era lógico que depois surgisse uma relativa
inércia. Ora o Museu de S. João de Alporão, na sua versão de “Museu
dos Cacos” (1968-1992), não era senão o velho museu oitocentista, com
todas as suas virtudes, fantasmas e defeitos. Era o esgotamento total das
suas potencialidades, do seu vigor original.
Depois de um bom início, pautado pelas ideias das primeiras comissões, o
Museu acaba por se municipalizar depois da 1ª República, consolidando
as características de um museu arqueológico local, com as componentes
técnicas e expositivas inerentes aos museus contemporâneos do mesmo
tipo: o Museu do Carmo que servira de modelo; o Museu de Évora e ao
Museu Arqueológico Leite de Vasconcelos.
A fluidez do conceito de Museu de Região (que era o que pressupunha
a sua área de influência distrital), esvanecera-se entretanto, perante
a impossibilidade de liderança da Junta Geral de Distrito. Com a
implantação da 1ª República (1910-1926), a Câmara Municipal, que
pagava os funcionários, passa a dispor dos encargos, da gestão e por fim
da propriedade (1949). Transita o seu nome de um vago sentido Distrital,
para a componente principal do espólio - a arqueologia - para depois
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fixar-se na designação de Museu Arqueológico de S. João de Alporão um caminhar dirigido para o conceito de museu local.
Com um guarda e um conservador dependentes de nomeação camarária,
a história do museu resume-se à protecção do património móvel, às
orientações expositivas dos seus conservadores ao longo do tempo
e à mostra pública de todo o seu acervo, salvo raras excepções. Antes
de 1910, como vimos, o velho Museu Distrital transformara-se em
Museu Arqueológico pela natureza das suas colecções. Na passagem da
direcção de Laurentino Veríssimo (1914-1936) para a gestão de Zeferino
Sarmento (1937-1968) o museu esgota-se nas suas possibilidades de
espaço, sem que se conseguisse obter a área contígua do antigo cenóbio
hospitalar, para a instalação dos serviços administrativos, pessoal técnico
e reserva museológica. Esta acaba por se instalar, em condições precárias
e sem verdadeira orientação, no piso térreo da Casa-Museu Anselmo
Braamcamp Freire, convivendo com um Museu dos Coches, obra de
Zeferino Sarmento.
No ambiente provinciano de Santarém o Museu Arqueológico de S. João
de Alporão, soube ainda adaptar-se a algumas modificações museográficas
desenvolvidas nos museus deste tipo (como as do Museu Machado de
Castro, em Coimbra). Encontra-se aqui a diferença de orientações dos
seus mais importantes conservadores.
Laurentino Veríssimo não manteve o Museu como o recebeu. Imprimiulhe um sentido de valorização pela divulgação. Procurou acautelar os
objectos arqueológicos encontrados. Foi incansável no apetrechamento
da sala expositiva. Batalhou para a integração de novos espólios, pondo
empenho pessoal no seu transporte para S. João de Alporão. Concretizou
a elaboração de um Catálogo manuscrito, tomando em conta os esboços
já realizados. A sua acção estendeu-se a uma tentativa de ocupação dos
terrenos anexos, inviabilizada pela Câmara, com a venda de terrenos que
já lhe pertenciam.
Zeferino Sarmento, quando foi nomeado como conservador, apenas
pode contar com o espaço da Igreja e a infinidade e variedade de objectos
deixados no chão, nas prateleiras e nos armários(19). Como uma formação
artística invulgar, este engenheiro de profissão, viu-se na contingência de
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encontrar soluções museográficas, de modo a modernizar a exposição
permanente. A ele se devem uma nova arrumação do espaço, a integração
de objectos em estruturas fixas construídas, seguindo exemplos de
outros museus portugueses que conhecia e visitava, em especial o Museu
Machado de Castro, e a colocação de objectos do museu a decorar outros
espaços artísticos da cidade.
Mas era inevitável! O Museu acabou por soçobrar após Zeferino Sarmento.
Entre 1867 e 1992 adquire um fácies de anti-museu, ao qual se acopulou
a designação pejorativa de “museu dos cacos”. Essa situação manteve-se
num período difícil da Instituição e da Câmara, gerando um movimento
de crítica das associações não-governamentais, da comunicação social e
da população em geral(20).

III

A transformação da realidade museológica
Após uma ampla reacção da cidade à última metamorfose do Museu do
Alporão, começou a desenvolver-se um plano para a sua transformação,
plano esse que passou a ter como pano de fundo a proposta de Candidatura
de Santarém a Património Mundial, iniciativa da Câmara Municipal de
Santarém.
Numa primeira fase procedeu-se a uma inventariação e classificação
moderna do espólio, criou-se uma reserva municipal, beneficiouse o espaço expositivo, organizou-se uma estrutura mínima de
responsabilidade e de apoio.
Os trabalhos de inventariação estiveram todavia na génese do
pensamento do actual museu (uma espécie de negação da negação).
Os condicionalismos do velho museu oitocentista eram uma pesada
realidade que urgia transformar. A ideia central, donde partiu a actual
concepção museológica, nasceu da observação da própria natureza
do museu oitocentista e da própria complexidade e variedade dos
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espólios. No séc. XIX partira-se da demolição dos monumentos da
antiguidade, medievais e pós-medievias para a salvaguarda das peças
mais preciosas dos seus recheios (tumularia, capitéis, fragmentos
arquitectónicos, inscrições epigráficas, estatuária, heráldica, peças
curiosas). O desenvolvimento das políticas e práticas da salvaguarda e
conservação do património, a vivificação dos monumentos classificados
espalhados pelo centro histórico (muitos dos quais sem qualquer
valorização) por se encontrarem fechados e a impossibilidade material
de continuar a manter o museu com as mesmas características iniciais
sugeriram a mutação da lógica do museu. Trata-se, agora, de devolver
parte dos bens móveis ao património edificado de modo a gerar um
museu polinucleado assente numa ideia de cidade-museu. Assim tanto
o património classificado com os espólios museológicos beneficiariam
de um projecto dinâmico e criativo de conservação integrada na tripla
perspectiva arquitectónica, arqueológica e museológica. Assim esta nova
fase seria o corolário do dinamismo posto em acção, quer pela Comissão
de Salvação dos Monumentos de Santarém, quer das iniciativas das
associações voluntaristas e da sociedade civil(21).
A nova estrutura do Museu tem, por isso, correspondência com um
“Plano Museológico para a Cidade”, no qual S. João de Alporão passa
a ser um espaço de exposições temporárias de “Arte e Arqueologia
Medievais”. A Reserva Municipal (onde se guarda o antigo fundo de
S. João de Alporão, além de outros fundos espalhados pela cidade e os
achados das modernas escavações arqueológicas) transformou-se assim
num centro de bens museológicos, para gestão e conservação. Daí sairão
as colecções para os outros núcleos espalhados na cidade e os materiais
das exposições temáticas a realizar em S. João de Alporão.
Estamos na presença, pois de um Museu polinucleado, cujas próximas
realizações serão o núcleo museológico do Tempo - um museu de sítio na
Torre Relógio ou das Cabaças - e o Museu de Arte Sacra.
A ideia principal que norteia o plano não é já a criação de um “museu
dos monumentos”, onde se guardava os resultados das demolições, mas
a transformação dos monumentos em potenciais centros de cultura e
de desenvolvimento museológico. Uma nova dialéctica, adequada ao
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desenvolvimento das indústrias de cultura. As iniciativas que actualmente
visam a salvaguarda e conservação do centro histórico de Santarém não
são estranhas a esta mudança de perspectiva, evidentemente num plano
municipal e com a colaboração da sociedade civil e das instituições
nacionais e locais.
Entre 1992-1994 por iniciativa camarária procedeu-se a uma reforma
do Museu, à remodelação do espaço museológico e a novas obras
de conservação, agora da responsabilidade da Divisão de Núcleos
Históricos. Dignificou-se o edifício religioso libertando-o do peso da
exposição permanente, valorizou-o artisticamente na sua relação com os
objectos de uma exposição temporária e respeitou-se na sua envolvência
exterior(22), sem se lhe negar a função adquirida no último quartel do
séc. XIX. Transformou-se, a partir de então, em novo espaço museológico
da cidade, um Museu em construção, cujo primeiro núcleo assume
e articula-se com a natureza das suas pedras - elas mesmas a relíquia
arqueológica medieval. Transformou-se assim o pesado museu de
antiguidades, numa sala que vive da dinâmica em construção. Uma razão
constituinte e não constituída. Um espaço de diálogo entre as tendências
da nova museologia e os constrangimentos da museologia tradicional.
Depois de 11 de Setembro de 1994 - Dia das Jornadas Europeias
do Património - S. João de Alporão passou a ser o primeiro núcleo
museológico do Museu Municipal de Santarém. É um dos locais mais
visitados do património escalabitano(23). Pretende ser também um
centro de investigação e desenvolvimento museológico da cidade. Um
espaço da cidade, na cidade e para uma cidade no mundo.
Miratejo, 28 de Novembro de 1994.

Anexo I
“José Ferreira da Cunha e Sousa, do Conselho de Sua Magestade,
Commendador da ordem militar de Nosso Senhor Jesus Cristo e governador
civil do districto de Santarém.
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Existindo ao cuidado d’este governo civil, muitos objetos dignos de serem
conservados, já pela sua incontestável antiguidade, já pelo seu valor
artístico; e havendo muitos outros, cuja acquisição é de muito interesse,
para com todos se formar um museu archeologico:
Considerando por outro lado que é de grande utilidade pratica
estabelecer também n’este governo civil uma exposição permanente da
industria agricola, manufactureira e fabril do districto e que acompanhe
o progresso e desenvolvimento que as mesmas industrias forem tendo.
Considerando que da nomeação para este fim de uma comissão composta
de pessoas competentes poderá advir grande auxilio e coadjuvação,
tenho por conveniente nomear para esta comissão aos ex.mos srs. João
Dally Alves de Sá, secretario geral d’este districto Visconde de Athougia Francisco de Freitas e Macedo - João Duarte da Silva Caldas - Francisco
José do Nascimento Menna - Isidoro Ferreira Pinto - José Peixoto da Silva
- José Xavier da Silva - João Cezar Henriques - João Fagundo da Silva Alexandre Marques Sampaio Junior - Silvério Alves da Cunha - António
Lourenço da Silveira - Jacinto de Almeida Sousa Falcão e João Manuel de
Carvalho; devendo servir de presidente o primeiro d’estes individuos e de
secretário o ultimo.
Para coadjuvar esta commissão ficam considerados vogaes auxiliares
e correspondentes os srs. presidentes das camaras municipaes e
administradores d’este districto.
Confiado, portanto, na intelligencia, zelo e boa vontade dos individuos
que compõem esta commissão e bem assim no seu reconhecido amor pelo
progesso das artes e industrias, espero que não se recusarão a concorrer
para o maximo desenvolvimento do referido museu e exposição.
Passado e sellado em Santarém e governo civil do districto, aos 16 de
fevereiro de 1876. - José Ferreira da Cunha e Sousa.(*)”.

120

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

Bibliografia

A. - História, Arte e Teatro
Dias, Pedro; - A Arquitectura Gótica Portuguesa, Lisboa, Editorial
Estampa, 1994, pp. 59-61.
CHICÓ, Mário Tavares; - A Arquitectura Gótica em Portugal, Lisboa,
Livros Horizonte, 1968 (1ª ed. 1954), pp. 41-42, 70, 88 e 119; Museu, 128. BMS
- BAJD. 228 A.
CUSTÓDIO, Jorge - “As linhas de força da história social de Santarém
no séc. XIX”, em Santarém. A Cidade e os Homens, Comunicações, Santarém,
Junta Distrital de Santarém, 1977, sobretudo pp. 52-58 e estampa. BMS - HG
2527 B.
HERCULANO, Alexandre; - “Na Estremadura (fragmento). Carta
Primeira. A Antonio de Mello S. Lourenço”, em O Panorama, Vol. XI, Tomo III,
3ª Série, Lisboa, Typographia do O Panorama, 1854, p. 202. Este trabalho, bem
como a resposta do Pe. João Pereira foram impressos no volume Apontamentos
de Viagem, Cenas de um ano da Minha Vida, das Obras Completas de
Alexandre Herculano, Lisboa, Livraria Bertrand, 1973, pp. 198-200. BMS 716/119.
ORTIGAO, Ramalho; - “O Culto da Arte em Portugal” (1896), em Arte
Portuguesa, Vol. I, Lisboa, Livraria Clássica, s. d., pp. 71-77. Existe 1ª ed. na
BMS - R. 127.
PEREIRA, João António; - “Antiguidades de Santarém. Carta do
Sr. Desembargador (...)”, em O Panorama, Vol. XI, Tomo III, 3ª Série, Lisboa,
Typographia do O Panorama, 1854, p. 263-64. BMS - 7/6/19.
SILVA, Joaquim Possidónio Narciso da; - Mémoire de Archéologie
sur la veritable signification des signes qu’on voit gravés sur les anciens
monuments du Portugal, Lisboa, Imprimerie Nationale, 1868, pp. 11, mapa e
estampa. BN - BA 281 / 82 A.
SILVA, Joaquim Possidónio Narciso da; Noções Elementares de

Jorge Custódio

121

Archeologia, Lisboa, Lallemant Frères, 1878, pp. 139-140 e estampa. BMS - D
80.
S. João de Alporão, na História, na Arte e na Museologia, Exposição.
Catálogo, Santarém, CMS, 1994 (com cronologia e acervo bibliográfico). BMS.

B - Museologia

1. Fontes
Catálogo do Museu Arqueológico de S. João d’Alporão, organizado por
Laurentino Veríssimo e completado até ao nº 814 por Granado Vidal, 3 vols.,
1927. Arquivo do Museu. Cópia dactilografada na BMS.
Inscrição dos Visitantes do Museu de S. João de Alporão, Anos 1889-1901;
1901-1915; 1915-1925; 1925-1929; 1930-1935; 1935-1939. BMS - 38/214.
Muzeu Archeologico. Catálogos e esboços ms., Arquivo do Museu.
Réglement du Museé du Districto de Santarém, Lisbonne, Imprimée dans
l’Academie Royale des Sciences de Lisbonne, 1878. BN - SC. 7911/14 V.
Regulamento do Museu Districtal de Santarém, aprovado pela Junta Geral
em sua sessão de 8 de Maio de 1885, Santarém, Typ. de Bernardino Santos,
1886. BMS - G. 289 B.
Relatório apresentado ao Illmo. Exmo Sr. Governador Civil do Districto de
Santarém pela Comissão Administrativa do Museu Districtal em 30 de Abril
de 1878, Lisboa, Typ. Lisbonense, 1878. BMS - F. 56.
“Relatório apresentado ao Illmo. Exmo Sr. Governador Civil do Districto de
Santarém pela Comissão Administrativa do Museu Districtal em 15 de Abril
de 1880”, em Relatório da Comissão Executiva da Junta Geral do Districto de
Santarém apresentado na Sessão Ordinária de Maio de 1880, Lisboa, Typ. das
Horas Românticas, 1880. BMS - D. 444.
Relatórios das Comissões Executivas da Junta Geral do Districto de Santarém
apresentados nas Sessão Ordinária de 1879, 1980, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,
1886, 1888, 1889. Duas sessões por ano. Várias tipografias. BMS - D. 444.

122

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

2. Estudos
BRANDÃO, Zephyrino N. G.; - Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa,
David Corazzi, 1883, pp. 474-507. BMS - D. 993.
CHARRÉU, Leonardo, - Espólio Romano do Museu Arqueológico de S. João
de Alporão, Trabalho para o Mestrado de História de Arte da Cadeira de História
da Antiguidade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade
Nova de Lisboa, Fotocópia, Lisboa, 1992. Arquivo do Museu.
CHOAY, Françoise, - L’Allégorie du Patrimoine, Paris, Editions du Seuil,
1992.
CUSTÓDIO, Jorge; - Dia Internacional dos Museus. 18 de Maio de 1993.
Museu de S. João de Alporão, Santarém, CMS, 1993 (reedição em 1994). BMS.
CUSTÓDIO, Jorge; - “Fundos Documentais para o Museu de Santarém. I. S.
João de Alporão (1) e (2); II. Museu do Carmo, em Lisboa; III. Arquivos do
subsolo transferidos para Lisboa”, em O Ribatejo, 25 de Maio a 24 de Julho de
1987, BMS - J 92 A
CUSTODIO, Jorge; - “Os Museus Industriais e a Arqueologia Industrial”, em
Museologia e Arqueologia Industrial. Estudos e Projectos, Lisboa, APAI, 1992,
pp. 16-17. BMS - H() 2808 B
CUSTÓDIO, Jorge; - “Um Museu para Santarém”, em O Ribatejo, 1987, BMS - J
92 A
CUSTÓDIO, Jorge; - “S. João de Alporão na História dos Museus” em S. João de
Alporão, na História, na Arte e na Museologia, Exposição. Catálogo, Santarém,
CMS,1994, pp. 113-133. BMS.
GOUVEIA, Henrique Coutinho; Para a História dos Museus Locais em
Portugal. A propósito da criação do Museu de Lorvão, Lisboa, IPPC, 1984.
LEAL, Augusto Barbosa de Pinho; - “Santarém”, em Portugal Antigo e Moderno,
vol. VIII, Lisboa, Livraria-Editora de Mattos Moreira & Cª, 1879, pp. 455-460.
BMS - K 25.
Museu Arqueológico. Santarém, Desdobrável, Santarém, CMS/Departamento
de Cultura, 1985. Arquivo do Museu.
“Museu Arqueológico. S. João de Alporão”, em Magazine VS, n°s 3, 5, 7, 8, 9.

Jorge Custódio

123

BMS - PPP. 295.
Museu de Região. Pólo Dinamizador de Acção Cultural, Actas do Colóquio da
APOM, Lisboa, APOM, 1982.
“ Museu Industrial e Distrital de Santarém”, em Portugal. Diccionario Histórico,
Tomo 83, Lisboa, Romano Torres, s.d. BN.
PEREIRA, Gabriel; “O Museu Districtal de Santarém”, em Boletim de Architectura
e Archeologia da Real Associação dos Architectos e Archeologos Portugueses, Tomo
IX, 4ª Série, n° 8, Lisboa, Lallement, 1909, pp. 5-9. BMS - 1/7/37.
SARMENTO, Zeferino; “Museu de S. João de Alporão”, em História e
Monumentos de Santarém, Santarém, C.M.S., 1993, pp. 7, 9, 12-13, 20, 26, 28,
43, 50, 58, 137-39, 141-158, 179-80, 63, 182-83, 185, 187, 227, 232, 237-38, 242,
246, 252, 254, 282. BMS - HG 1777 A
SEQUEIRA, Gustavo de Matos; - Inventário Artístico de Portugal, Vol. III Distrito de Santarém, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1949, pp. 6774 e Estampas III; CXIII; CXIV; CXV. BMS - BAD 53 A
Tumulária Artística de Santarém. Visita Guiada por Florindo Custódio -

10

de Outubro de 1992. Brochura. Santarém, AEDPHCS, 1992. Arquivo do Museu.

Notas
(*) Técnico Superior do IPPAR, Coordenador da Secção de
História da Candidatura de Santarém a Património Mundial, responsável
pelo Museu.
1. Novos elementos sobre este filho bastardo de Afonso Henriques
podem colher-se em José Mattoso, História de Portugal.
Monarquia Feudal (1096-1480), vol. II, Lisboa, Círculo
de Leitores, 1993, pp. 88-89, onde o autor segue recente
investigação sobre Fernando Afonso da autoria do
historiador brasileiro, José Ariel Castro.
2. Essa marca ou rasgão na espessa parede da fachada Sul
permanece no edifício e foi integrada no Museu desde logo,
para dar mais luz natural ao espaço museológico. Atendase que a nave interior, tem pouca luz, facto que é próprio
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dos edifícios românicos, nos quais se integra a primeira
campanha da Igreja.
3. A extinção das ordens religiosas e o encerramento de muitos
lugares de culto por parte das entidades civis, não implicava
que esses espaços deixassem de ser sagrados. Nas paredes
de S. João de Alporão podem observar-se ainda as cruzes de
sagração da Igreja medieval.
4. O libelo político Voz do Profeta serviu-lhe para escrever os
artigos em “O Panorama”, sobre os “Monumentos Pátrios”,
como mais tarde lhes chamou (vide Herculano, Opúsculos
I, ed. da Presença, Lisboa, 1980. Refira-se também que
Herculano era um acérrimo defensor do teatro romântico
de características nacionais.
5. Relatório da Comissão de 1878.
6. Esta iniciativa decorreu já na vigência das funções da Comissão
nomeada em Março, em 1 de Julho. Contudo o Teatro de S.
João de Santarém, só abandona os palcos em Agosto.
7. Ver Anexo 1. O presidente da 1ª Comissão foi José Daly Alves
dos Santos, Secretário do Governador Civil.
8. Um conjunto de critérios estribados nas concepções oitocentistas
de restauro (Viollet-le Duc) orientaram os executores da obra, que
procuraram restitui-lo à sua feição arquitectónica e estilística primitiva,
sem lhe introduzir alterações apreciáveis e dramaticamente irreversíveis.
Os trabalhos foram dirigidos pelo Eng. João Fagundo da Silva, natural
dos Açores e funcionário da Câmara e pelo artista plástico, Visconde
de Atouguia. As obras de conservação e restauro encontram-se hoje
historiadas (ver bibliografia) e apesar de alguma polémica contemporânea
que suscitaram podem considerar-se razoavelmente boas e executadas
“com singular consciência” (Pereira, 1907).
9. Que inclusive transparece claramente no primeiro regulamento
do Museu.
10. Ver Bibliografia, no final.
11. No ambiente da Revolução Francesa, Alexandre Lenoir,
discípulo de Doyen, foi quem criou em 1796 um Museu dos Monumentos
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Franceses, a partir do depósito de peças que segundo reunira. A estratégia
de Lenoir, em relação às práticas demolidoras da Revolução Francesa,
era guardar tudo o que podia dando origem à ideia de museu como
“cemitério das artes”, conceito muito criticado já no séc. XIX, como por
exemplo, em Alexandre Herculano.
12. Em 17 de Março de 1876 a comissão concluiu a primeira
fase dos trabalhos preparatórios e do programa de actividades, de
que foram autênticos teorizadores. Se se quiser averiguar quais são as
ideias museológicas em Portugal no séc. XIX é necessário ter presente
o Relatório apresentado ao Illmo. Exmo Sr . Governador Civil do
Districto de Santarém pela Comissão Administrativa do Museu
Districtal em 30 de Abril de 1878, Lisboa, Typ. Lisbonense, 1878. Ver
excertos no Anexo II.
13. A primeira exposição permanente de objectos industriais
realizou-se em 18 de Maio de 1876, aniversário da entrada dos liberais
em Santarém (1834). Foi prestada uma enorme colaboração à comissão
pelos agricultores e industriais do distrito. Nos seus documentos a
Comissão informa sobre a participação de Alexandre Herculano, então
lavrador em Vale de Lobos (Azóia de Baixo).
14. O Regulamento foi elaborado pelo Presidente, pelo Visconde
de Atouguia, Jacinto Falcão, Fagundo da Silva, Marques Sampaio, filho,
Ferreira Pinto e Francisco Menna. O Museu teve segundo Regulamento
em 1886, onde já se notam profundas diferenças em relação ao primeiro.
Ver anexo II.
15. Entre o qual se contava com algumas pedras lavradas da demolição
da Porta da Atamarma (1868) .
16. A Comissão de Salvação dos Monumentos de Santarém formou-se em
Julho de 1916. Ver O Século de 2 de Agosto de 1916, p. 2, col. 4 e Diário
de Notícias de 8 de Agosto do mesmo ano, p. 3. Neste último jornal para
além das personalidades conhecidas que constituíam o grupo, referem-se
ainda, como membros da comissão Afonso Dornelas, Alberto Cordeiro
Cargueiro e Virgílio Correia.
17. A problemática dos museu locais, neste período, não se colocava,
apesar de curiosas notícias, sobre o nascimento desta tendência, nos
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periódicos do último quartel do séc. XIX, e primeiros anos do XX. Existia
o Museu de Évora, mas nesse momento vivia um período de crise.
18. Especialmente em L’Organisateur.
19. Contudo tentou obter outros espaços para o grande Museu
Arqueológico de Santarém .
20. As fases do Museu de S. João de Alporão foram as seguintes: I.
Período da 1ª Comissão (1876-1880); II. Período da gestão da Junta
Geral de Distrito (1880-1910), com dois momentos a) Instalação do
Museu (1882-1889); b) Museu Distrital/Arqueológico (1889-1910); III.
Museu Arqueológico S. João de Alporão gestão Camarária (1910-1992...),
com os seguintes sub-períodos: a) transição (1910-1914); b) período
do conservador L. Veríssim (1915-1936); c) período do conservador Z.
Sarmento (1937-1968); d) período do “Museu dos Cacos” (1968-1992);
IV. Museu Municipal de Santarém. Núcleo de Exposições Temporárias de
Arqueologia e Artes Medievais (1994-1995).
21. Conhecem-se diversas iniciativas quer da Associação de Estudo
e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, como de
outras instituições (Assembleia Distrital) e particulares no sentido da
valorização museológica da cidade, entre 1970 e 1987. Evidentemente
que os diversos projectos e ideias foram tomados em devida conta no
Plano Museológico de Santarém.
22. Valorizando o edifício com a iluminação exterior e equipamento
informativo à entrada especialmente concebido para esse fim. Publicouse um catálogo.
23. Cerca de 10.000 visitantes entre 11 de Setembro de 1994 e 31 de
Março de 1995
(*) No arquivo do Governo civil não foi possível obter este documento,
felizmente publicado no periódico Aurora do Tejo, nº 15, 3 de Março de
1876. A lista completa dos nomes da comissão só aqui se encontra.
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Ecomuseu no Seixal
Construindo um Modelo Museológico

Maria da Graça da Silveira Filipe
A nossa comunicação visa trazer a este V Encontro Nacional
Museologia e Autarquias algumas breves reflexões e notas da experiência,
aquisições e projectos em curso do museu municipal do Seixal, tendo
como referência as propostas temáticas que oportunamente foram
seleccionadas como pano de fundo do debate: museus e identidades
locais e modelos museológicos em realidades locais.
Em cada território se poderão encontrar elementos específicos,
resultantes da história da sua ocupação humana através dos tempos,
capazes de, devidamente investigados e interpretados, constituir um
núcleo aglutinador de uma ideia de identidade.
Neste sentido, podemos dizer que existe hoje no concelho do Seixal
uma ideia, relativamente repercutida, de identidade cultural. Esta ideia
tem-se desenvolvido de forma evidente com as acções de preservação e de
valorização do património. É neste processo que se projecta o Ecomuseu
Municipal, um projecto em construção num território bem definido,
evoluindo lentamente, mas procurando evoluir em comunicação com as
necessidades do desenvolvimento local. Um projecto museológico deste
tipo requer necessariamente um actualizado conhecimento da área de
influência/acção do museu, por um lado, e por outro um permanente
sentido crítico e predisposição para a (re)avaliação de programas, acções
e, globalmente, de filosofias de trabalho, que validem a intervenção do
museu. Questão da maior pertinência é sem dúvida a da participação da
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população e do lugar que realmente toma no processo de construção e no
funcionamento do Ecomuseu.
Se o processo de investigação — função indissociável das de
recolha, conservação e divulgação — se inserir num projecto mais global
de intervenção local — que inclua e promova a participação de diversos
grupos e sectores da população —, a preservação e valorização do
património natural e cultural podem ganhar uma verdadeira dimensão
no desenvolvimento do território que constitui referência essencial do
museu.
Defendemos assim a investigação como fundamental na
concretização do projecto museológico. Pensamos que é o elemento
regulador da dinâmica do museu e da sua capacidade de renovar a
comunicação com os públicos e utilizadores.
No caso do Ecomuseu Municipal do Seixal, a investigação —
enquanto conhecimento aprofundado do território, instrumento de
preservação, valorização e rentabilização do património — natural,
arqueológico, construído, móvel, etc. — é uma das nossas prioridades, a
que pretendemos responder por diversas formas, recorrendo a entidades
e organismos exteriores. A investigação arqueológica, o estudo de
temas locais aplicado à promoção de exposições temporárias, acções
de animação/divulgação e publicações, constam da nossa programação
regular. Na verdade, torna-se cada vez mais complexo articular
equilibradamente os recursos do próprio museu face a uma relação muito
dinâmica com os utilizadores que exigem, de forma crescente, serviços
e produtos que o museu só poderá continuar a produzir se consolidar
o trabalho de investigação/documentação, a partir de estruturas bem
organizadas.
Território e população, identidade e desenvolvimento — aparecemnos hoje articulados nalguns projectos e realidades museológicos,
essencialmente associados a autarquias. Das realidades locais, emergem
novas práticas museológicas — novos modelos também.
Para uma estrutura museal que cresceu bastante ao longo dos anos,
a questão do modelo é bastante pertinente. Ao nível da estruturação, do
funcionamento, da planificação, do recrutamento e formação dos seus
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profissionais. Todos estes aspectos têm um corolário decisivo, por seu
lado, na vida do museu — trata-se do modelo de comunicação/prestação
de serviços e de relação com os utilizadores e com o público em geral.
Da nossa experiência, consideramos que qualquer ideia de
modelo deverá ser tomada com muitas cautelas. No nosso caso, o museu
é sobretudo o resultado de uma interpretação do território, com os
recursos que tem sido possível mobilizar, sem que a instituição de tutela
tenha, por seu lado, qualquer intuito de seguir outros modelos ou tipo de
situações. Antes se tomam por orientação objectivos de desenvolvimento
integrado e de valorização activa das potencialidades culturais da região,
à escala do concelho.
Um aspecto que nos parece importante referir: costumamos
definir o nosso território de acção pelos contornos administrativos do
Município. Mas quanto a utilizadores esses contornos desde há muito
que são transpostos por uma proveniência muito mais ampla. O que deve
levar-nos a avaliar, pelo menos, o modelo de prestação de serviços e da sua
acessibilidade e ao mesmo tempo repensar as formas de financiamento
dos museus tutelados pelas autarquias.
Embora refutando que o nosso museu constitua um modelo para
outros, admitimos que a experiência museológica desenvolvida no Seixal
— e como tal promovida pela autarquia desde o início da década de 80 —
possa constituir um contributo válido, nomeadamente nalguns aspectos:
a existência de um programa de origem, que se foi avaliando, adaptando
e reformulando; a descentralização de espaços museológicos, com uma
gestão central articulada; a preservação/transmissão de técnicas e saberes
artesanais tradicionais integrados no programa do museu; a integração
de diversas áreas de investigação/acção; a importância crescente da
divulgação/relação com os públicos/utilizadores e suas consequências
no projecto museológico; as especificidades da formação de pessoal,
atendendo à multi e à transdisciplinaridade.
Uma das frentes em que temos conseguido uma maior vitalidade
é a do património náutico, onde melhor temos ensaiado a nossa acção
de preservação/transmissão de técnicas e saberes artesanais tradicionais,
aplicando o princípio da complementaridade do programa de
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conservação/reutilização do património construído — as embarcações
— com as acções educativas e ateliers.
O museu do Seixal possui hoje três embarcações recuperadas para
utilização, enquanto barcos de recreio para passeios e viagens de estudo
no Tejo: os botes de fragata “Gaivotas” e “Baía do Seixal” e o varino
“Amoroso”. Da musealização de um antigo estaleiro naval, em Arrentela,
destacamos a oficina-escola de construção de modelos artesanais de
barcos, constituída recentemente em espaço próprio, vocacionado para
cursos de iniciação e ateliers de modelismo.
Nesta como noutras áreas, um recurso se torna fundamental: os
detentores/transmissores de saberes tradicionais e técnicas artesanais. O
papel do museu será de utilizar — transmitir -produzir saber.
Ainda no que toca ao tipo de organização e estruturação do
museu, cabe referir que o Ecomuseu corresponde a uma estrutura com
atribuições na preservação do património histórico e natural ao nível
da autarquia — a Divisão de Património Histórico e Natural, inserida
no Departamento de Educação, Cultura, Desporto e Juventude. Daí
decorrem diversas áreas de investigação/acção que se inscrevem na sua
planificação e programação de actividades.
O património industrial constitui também uma das nossas
principais preocupações. O Concelho é frequentemente referenciado
pelos seus moinhos de maré. Foram classificados dez, tendo um sido
recuperado, conservado e musealizado pela Câmara. Para um outro
— também de propriedade municipal - está em vias de elaboração
um projecto de preservação. Quanto aos restantes - propriedade de
particulares — variam entre a ruína e a degradação. Naturalmente que
questionamos o que fazer dos moinhos de maré, como e com quem os
recuperar.
Mas também quanto às fábricas as nossas preocupações e os
objectivos que gostaríamos de poder delinear para um futuro próximo
são largamente ambiciosos face aos recursos que na prática podem ser
mobilizados. Os problemas mais prementes são a Companhia Mundetfábrica do Seixal e a fábrica da Pólvora — Vale Milhaços, dois dos
testemunhos maiores da nossa história das indústrias.
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A classificação de património tem sido analisada e insistimos neste
tipo de medida, sabendo que não resolverá as questões fundamentais, que
se prendem com os espaços industriais desactivados e o ordenamento
do território, a concentração urbana, a terciarização e a falta de
investimentos para reconversão dos edifícios — muitos com evidente
valor arquitectónico — das velhas fábricas. Para além destes aspectos
com que, no Seixal, o Ecomuseu é de várias formas confrontado, colocase a missão de inventariação de colecções e de preservação de espólio
móvel industrial.
Lamentamos a ausência de um rede nacional de museus que pusesse
em contacto e permitisse a rentabilização de recursos, nomeadamente
entre museus tutelados pela administração central e local.
Entretanto, é por via da cooperação entre instituições que intervêm
nas diferentes áreas do património e da gestão cultural, que procuramos
responder às necessidades em campos diversos. Decerto uma das vias de
rentabilizar o trabalho de cada museu em particular — da investigação à
divulgação — é a cooperação segundo projectos e em redes — envolvendo
áreas temáticas, programas de acção, regiões ou outras.
A troca de experiências e o intercâmbio tornam-se tanto mais
importantes quanto constatamos — e é o caso no Seixal — que as
preocupações sobre a preservação do património e a intervenção
museológica encontram uma correspondência crescente noutras áreas de
intervenção da autarquia, por exemplo no que toca a qualificação urbana,
a educação, etc..
Desejamos sinceramente partilhar experiências e somos
receptivos à conjugação de esforços e recursos em prol do reforço e
desenvolvimento do papel dos museus ligados a projectos culturais das
autarquias — verdadeiros instrumentos de salvaguarda do património
nacional, regional e local e da sua fruição pelas populações, tornando
dinâmica a sua identidade cultural. Assim, receberíamos com grande
agrado um próximo encontro nacional sobre museologia e autarquias
— talvez em 1996, se for do consenso das outras entidades envolvidas.
Por razões diversas, e não substimando a aproximação da EXPO 98,
consideraríamos entre os temas possíveis, aqueles que se associam às
problemáticas do litoral e dos espaços ribeirinhos.
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A História Regional e Local
Contributos para o Estudo das Identidades Locais

Graça Maria Soares Nunes
Esta comunicação tem por objectivos levantar questões que se
prendam com a ligação da História Regional e Local às identidades locais,
reflectindo sobre os possíveis contributos da primeira para o estudo e
definição duma identidade local. Ressalta-se também a importância da
transdisciplinaridade como metodologia, e o papel activo da museologia
como impulsionadora e difusora da História Regional e Local. Faz-se
igualmente uma breve panorâmica historiográfica como contextualização
e ligação à situação actual da história local.
O interesse pela História Local em Portugal tem sido despertado
em diversas ocasiões e diferentes contextos ao longo dos tempos. Fazendo
uma resenha sucinta sobre a historiografia local podemos recuar até
1720, ano da criação da Academia Real da História. Com ela se iniciaram
as primeiras tentativas de valorizar estes estudos, com o enunciar dum
inquérito feito pelo académico Manuel Caetano de Sousa, relativo à
história eclesiástica, dirigido aos arcebispados, bispados, câmaras e
provedorias de comarca, com o intuito de se recolherem notícias extraídas
de cartórios e arquivos.
O Conde da Ericeira e o Padre Manuel Caetano de Sousa aquando
da elaboração do seu Systema de História davam também importância aos
documentos da vida local 1 dizendo que a história era comparável a um
edifício que era fabricado por muitos artífices 2. Foros antigos de alguns
concelhos como Santarém, Torres Novas, Guarda e Beja entre outros,
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publicaram-se na colecção de livros inéditos de história portuguesa a
partir de 1790.
Fontes bastante úteis para os estudos locais são As Memórias
Paroquiais, organizadas em dicionário pelo Padre Luís Cardoso, inquérito
feito aos párocos após o terramoto de 1755, com respostas quase todas
de 1758.
Mas foi Alexandre Herculano o grande defensor da história local,
com um forte pendor nacionalista. Homem das letras, foi um acérrimo
defensor do municipalismo, promoveu a publicação de Portugaliae
Monumenta historica e considerava as monografias locais, preciosos
contributos para o muito que ainda Há a fazer no labor histórico do país .
A obra de Herculano em prol da História Local e Regional culminou com
a publicação da portaria de 8 de Novembro de 1847 que recomendava às
Câmaras Municipais a coordenação e organização da sua história através
da publicação e recolha nos Anais do Município de toda a factologia
socialmente importante que ocorresse nos concelhos. Esta portaria foi de
grande lucidez e iniciou a ideia bastante correcta na nossa actualidade,
que a história dum país não se faz sem o contributo da história local.
A portaria do século passado não teve grande cumprimento,
apenas os municípios de Lisboa, Porto, Coimbra e Guimarães aderiram à
ideia, o centralismo do poder régio também não era favorável e D. Pedro
V tinha mesmo a opinião de que era prejudicial e comentava-se: já viram
o que seria o país inteiro encher-se de municipalistazinhos.3
Na actualidade, nos currículos universitários a História local
continuou esquecida durante algum tempo, disciplinas da licenciatura
em História abordam temáticas locais, e também é recomendada para
temas de algumas dissertações de estudos pós-graduados.
Em Coimbra o Centro de Estudos de Formação Autárquica
(CEFA) no seu plano de estudos ministra um curso no âmbito da História
local, dedicado essencialmente a pessoas que pretendam trabalhar em
autarquias.
A Faculdade de Letras de Lisboa através do Departamento de
História no ano lectivo 1991-92 lançou uma pós —graduação em
História Regional e Local, tentando colmatar a falta de investigadores
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nesta área. Na mesma instituição foi criado o Instituto de História do
Municipalismo Alexandre Herculano, para apoiar o curso e implementar
os trabalhos de história local. Por outro lado prevê-se a colaboração
das Autarquias através do estabelecimento de protocolos de trabalho
conjunto entre a Universidade e as Câmaras Municipais, nomeadamente
através dos museus municipais e outros sectores dos municípios que se
preocupem com estas questões.
Um pouco por todo o país o interesse por esta área de estudo
tem vindo a aumentar, apoiados ou não pelas instituições académicas,
autarquias ou outros agentes representantes das comunidades locais:
associações de defesa do património, colectividades, associações juvenis,
escolas etc.
No estrangeiro, esta preocupação também não é novidade,
e começou mais cedo a sua implementação a nível universitário, e
como não é objecto desta comunicação essa análise, citemos apenas
alguns exemplos para estabelecimento de paralelos. Em Inglaterra na
universidade de Leicester existe um departamento dedicado à história
local inglesa, nas universidades de Leeds e Lancaster também têm estudos
pós-graduados em história regional e local.4 Tal como em Portugal neste
país um conjunto de alunos universitários escolhe temas da história ou
Geografia locais para dissertações e teses.5 Em Espanha, França e um
pouco por toda a Europa estas questões são reequacionadas.
Abandonando a panorâmica historiográfica da história local e
regional analisemos a sua metodologia e ligação ao meio e às comunidades
locais.
O investigador ou estudioso da história local deve tomar
consciência, antes de mais, da sua atitude perante as comunidades que se
propõe estudar. Segundo o professor José Mattoso, deve consciencializarse de que a melhor forma para compreender a história duma determinada
comunidade, é ele próprio adoptar uma postura vivencial do espaço da
mesma, participando de preferência do seu quotidiano,7 numa relação
de Homem — meio — espaço onde habita, fazendo a sua aproximação
por círculos sucessivos e contínuos como por exemplo: inserção no ciclo
de amizades, ciclo de intelectuais, agentes culturais, de forma a atingir
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os círculos desconhecidos ou à partida inatingíveis. Este processo não
é estável nem definitivo mas se tomarmos o território como unidade
de partida temos à partida estabelecido o contacto com o cenário onde
toda a acção se desenrolará. O factor geográfico, sem ser determinante,
impõe condicionantes de ordem natural, económica, cultural e até
política. Desta forma estruturado o trabalho, há que definir com rigor
a sua periodização. A propósito disto relembremos a recente definição
de tempo histórico, dada por Borges Coelho à imprensa, aquando do
lançamento da sua obra Clérigos, Mercadores, Judeus e fidalgos, “O
historiador é um manipulador do tempo” no sentido em que o fixa
em palavras, mas segundo o mesmo autor, o instrumento básico do
historiador, a sua fita métrica ou compasso é a cronologia.8 Pois bem,
sem periodização é impossível fazer-se história local. É de acentuar que
podem-se alargar até quase à actualidade os períodos de estudo sem se
incorrer em grandes perigos.
O investigador local, hoje em dia, deve efectuar com o devido
cuidado uma abordagem transdisciplinar nos estudos que faz baseandose em disciplinas como: geografia regional, história rural, Arqueologia
rural, Arqueologia Industrial, Património Local, História da Tradição
Oral, Toponímia local, história do municipalismo, entre outras.
Deixemos por instantes estes enunciamentos de definição e
métodos da história local e pensemos agora nos museus locais.
O que é um museu local? Quais são os seus objectivos?
Tomando como base os museus municipais podemos responder
à questão dizendo que os museus locais analisam a comunidade em que
inserem e a sua história, cingida ao espaço administrativo do município,
tentam eles próprios responder a estas perguntas: de onde vimos? qual
é o nosso património? quem somos? qual é na nossa história? O que
fizemos para melhorar a comunidade em que nos inserimos? quais os
nossos valores socioeconómicos, políticos e educativos?
O museu local deve ir de encontro aos anseios da sua comunidade
ajudando-a a questionar-se, incentivando-a à descoberta da solução para
estas questões e tantas outras de índole social que se lhe colocam no diaa-dia.
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Através dos estudos de história regional e local e repegando na
sua metodologia, o historiador local, bem posicionado e relacionado na
comunidade estará apto para a resolução de alguns dos seus problemas
ajudando-a na busca da sua identidade. Tomemos como exemplo
concreto uma comunidade dum município dos arredores de Lisboa,
Vila Franca de Xira, local onde trabalho (Museu municipal de VFX) e
hábito. A população activa é na sua maioria migrante, oriunda de todo
o país, fixou-se no concelho em busca de melhores salários na indústria
e serviços da zona, ou tem em mira a proximidade da capital, e a sua
escolha deveu-se ao facto de as comunicações rodoviárias (existência da
Autoestrada e linha dos Caminhos de ferro, que ligam o sul ao norte
do país) e ferroviárias serem fáceis. As raízes culturais desta população
não se identicam com esta região. Museólogos e historiadores devem ser
sensíveis a esta problemática e incentivarem a comunidade à busca da sua
resolução, através de programas contínuos e adequados à comunidade
em estudo e integrando-a desde início na investigação, quer se trate da
investigação para uma exposição, quer se trate duma recolha de objectos
etnográficos ou um inventário do Património Industrial ou a investigação
para uma monografia local. Esta acção deve ser conduzida através dos
agentes cooperantes da comunidade: escolas, colectividades culturais e
desportivas, autarquias, associações de defesa do património, agentes
económicos, paróquias, associações profissionais, comunicação social,
individuais etc. O objectivo final e talvez utópico, é abranger todos os
cidadãos da comunidade ajudando-os a descobrir a história e património
da sua região, valorizando-o e protegendo-o, numa acção permanente de
descoberta da sua identidade que lhe permitirá uma participação mais
activa na comunidade local contribuindo para o seu desenvolvimento e
afirmação.
Este desafio poderá ser lançado pelos museus locais, que estarão
aptos para a sensibilização das populações para a defesa do seu património
histórico-cultural e levá-las à descoberta da sua identidade local.
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Os Serviços Educativos e as Actividades
de Extensão Cultural nos Museus.
O caso dos Museus Municipais de Setúbal

Ana Duarte /Isabel Vitor

Lugar e função de um serviço educativo num Museu
Todos os serviços de um Museu estão canalizados para servir
o público. Em princípio, a exposição das colecções tem uma rede de
significações coerente; no entanto, nem todo o público descodifica as
múltiplas leituras que um objecto pode ter. Para isso existe um serviço
especializado nos Museus que serve de elo de ligação entre os objectos
expostos e o público visitante. Chama-se Serviço Educativo. Este serviço
tem vindo ao longo dos anos a alargar o seu âmbito de acção. Começou
por servir a comunidade escolar, hoje atende além dela a 3ª idade, os
deficientes e a população em geral, desde que venham em grupos
organizados. Para cada grupo exige-se um discurso diferente e por isso a
sensibilidade, tacto e pedagogia do monitor é posta a prova.
Lamentavelmente a carreira de monitor de serviço educativo de
Museus é subalternizada no quadro dos Museus. Quando esta foi criada,
exigia-se do monitor um perfil pouco classificado academicamente, e,
por consequência, usufruindo de um diminuto ordenado. Apesar de
constituir uma aliciante carreira, nunca seduziu os licenciados; por isso os
lugares foram sendo ocupados por pessoas que não tinham «habilitação
superior». Se, nuns casos, à custa de esforço pessoal, os elementos de
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serviço educativo desenvolveram um trabalho notável, noutros casos,
ele não passou de meras visitas repetitivas e monocórdicas. Só há bem
pouco tempo é que as entidades debruçaram o seu olhar sobre a utilidade
e importância deste serviço, devido ao crescente desenvolvimento da
área escola no âmbito da reforma educativa do ensino português, e do
interesse que a comunidade museológica internacional, nesta segunda
metade do século, tem dedicado a este serviço. A CECA, organismo do
I.C.O.M., reúne-se todos os anos em vários pontos do globo e os seus
membros trocam experiências que são fruto de inúmeras hipóteses
experimentadas no terreno.
Foi nos anos cinquenta que, em Portugal, se criou o primeiro
serviço educativo graças ao desejo e ao interesse do conceituado director
do Museu de Arte Antiga e eminente investigador Dr. João Couto.
Com pequenos grupos de alunos de colégios e ensino oficial, foram
desenvolvidos ateliers de artes plásticas e visitas guiadas, tornando-se
assim, o embrião daquilo que hoje se chama, em muitas instituições
museais, serviço educativo, serviço de educação ou serviços de extensão
cultural, albergando estes últimos todos os concertos, espectáculos
diversos, conferências e colóquios e não apenas as visitas guiadas e
ateliers.
Desde os princípios da década de 70 que a APOM — Associação
Portuguesa de Museologia — reunia e debatia a relação Museu-Escola.
No colóquio de 1972, conforme atestam as actas do mesmo(1), figuras
destacadas do panorama Museológico Português como a Srª Drª Maria
José de Mendonça ou ilustres pedagogos como o Prof Rui Grácio, discutiam
a metodologia a adoptar para que a relação museu-escola fosse uma
realidade e contribuísse de forma definitiva para um maior conhecimento
do património por parte da população docente e discente. Em todo o
mundo, entretanto, já se tinham realizado importantes encontros do
ICOM-CECA como o de Itália, cujas conclusões proliferaram com êxito
pelos professores e museólogos, consciencializando-os de que educar
as crianças e jovens para o património era uma tarefa de primordial
importância.
Após a revolução do vinte e cinco de Abril, as autarquias explodiram
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com projectos museológicos por toda a parte e houve a necessidade de
estabelecer com o público uma relação privilegiada. Começaram então a
aparecer as fichas guias, os ateliers, as visitas, com animação, os projectos
de história ao vivo, as exposições itinerantes, tomando-se a escola-museucomunidade um “triângulo de ouro” de animação comunitária. O âmbito
da acção alargou mais as suas fronteiras e, como no caso de Setúbal, além
da população escolar e estudantes de arte, têm-se desenvolvido projectos
junto das populações que não tiveram acesso à cultura e à educação
em idade jovem. Nestes casos, as exposições e animações destinamse a despertar o interesse por temáticas da actualidade, levando os
participantes a discutir temas do quotidiano que lhes são mais acessíveis,
entendendo-se por isso, hoje, as áreas da etnografia e arqueologia
industrial, tão nobres como a arte e a arqueologia clássica.
Consciente de que o serviço educativo de museus requer um estatuto
próprio e necessita de formação adequada, a APOM em colaboração com
o C.N.C., realizou, no ano de 1993, um curso destinado a profissionais
deste campo de Museus de todo o país, com duração intensiva de 4 meses.
As disciplinas dividiram-se em teóricas e práticas, introduzindo estas
últimas ateliers de expressão dramática, área de expressão largamente
utilizada nos Museus ditos de vanguarda em todo o Mundo. O curso
terminou com uma valiação que constou da apresentação de trabalhos
executados por todos os participantes.

1. Actas do congresso APOM. Lisboa 1972
Laura Chapman, nos seus vários artigos dedicados à relação
do Museu com o público, diz que hoje as pessoas vão ao Museu para
se recrearem e educarem (2); ora é através deste serviço que o Museu
protagoniza a educação e a recreação, na medida em que guia os visitantes
e os prende às colecções através da emoção, do prazer e da transmissão
de uma mensagem.
Nos Museus Municipais de Setúbal, o Serviço Educativo foi
criado a partir de 1983. Tendo em conta que o esquecimento a que foi
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votado este estabelecimento, durante cinco anos, provocou na população
um afastamento deste património, foi necessário criar estratégias que
despertassem nos potenciais públicos o desejo de participar na protecção
e animação da memória colectiva.
O serviço educativo organizou-se, então, por fases: na primeira,
visitaram-se todas as escolas do concelho, durante um ano, escolas
essas de todos os graus de ensino. Apresentou-se aos professores uma
maleta pedagógica das quatro estações, baseada em várias pinturas do
Museu. Continha essa maleta dossiers, puzzles, diapositivos, jogos e
outra documentação. Tentou-se que este “kit” fosse um cartão de visita,
antecipando a visita dos alunos e professores ao Museu de Setúbal —
Convento de Jesus. Nesta primeira fase só se desenvolveram estratégias
conducentes à exploração dos objectos e colecções artísticas e históricas,
respondendo de certo modo às solicitações dos professores tendo em
conta que em Setúbal e arredores não havia, na altura nenhum pólo
de formação contínua de professores, iniciaram-se também ateliers de
formação artística para docentes nas áreas de artes plásticas, educação
musical e expressão dramática, assim como cursos de história local.
Numa segunda fase, em 1984, iniciaram-se as visitas guiadas ao Museu,
com recurso à expressão dramática, no ensino pré-escolar e básico —
(1ª fase) e com fichas guias no ensino básico (2ª e 3ªs. fases). Com o
ensino secundário e universitário desenvolveram-se aulas nas salas do
Museu dadas pelos técnicos superiores do mesmo, ou pelos próprios
professores, depois de uma prévia preparação. Nesta segunda fase, e em
complementaridade das visitas desenvolveram-se vários ateliers para
crianças e jovens, assim como visitas com animação de actores. Este
projecto desenvolveu-se entre 1985/86.
Em 1986, a CMS, a pedido dos técnicos do Museu, dispôs-se a
criar institucionalmente o Museu do Trabalho para albergar a colecção
de alfaias agrícolas.
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2. Laura Chapman, »The Future and Museum Educations», Museum
News, July/August, 1982.
Laura Chapman, Aproaches to Art in Education, New York:
Harcourt, Brace, Javanovich, 1978, capit. 18, l9. recolhidas por Michel
Giacometi, visto que não se enquadravam na colecção de um Museu de
Arte, como é o do Convento de Jesus. À criação do Museu do Trabalho
seguiu-se a consequente compra de um edifício. Escolheu-se a antiga
fábrica Perienes, ligada à indústria conserveira. Em 1987, surgiram
várias maletas pedagógicas ligadas às colecções do Museu de Setúbal
e do Museu do Trabalho para responderem aos pedidos das escolas da
periferia e arredores do concelho. Surgiram então: as maletas do traje,
em colaboração com o Museu Nacional do Traje, a maleta dos azulejos,
a maleta do sal, do Mundo Rural, da pintura primitiva, dos grandes
costureiros do século XX, dos “chapéus da minha avó”, do teatro e das
marionetas. A partir de 1987, encarou-se todo o património existente no
território do concelho de Setúbal como Museu aberto e elaboraram-se
cerca de três dúzias de fichas guias postas à disposição dos professores
sobre pintura, igrejas, conventos, foniários, bairros populares, porto, rio,
parque natural da Arrábida, estuário do Sado, azulejos, ferros forjados,
Setúbal medieval, quinhentista, barroca, neo-clássica, arte-nova, “artdeco”, modernista, industrial, etc.
Em 1988, na Fortaleza de S. Filipe, desencadeou-se um projecto
que envolveu, durante um mês cerca de 5 000 pessoas, distribuídos
por 3 000 alunos de todos os graus de ensino, 300 professores, pais, 30
artesãos e vários especialistas. Teve como objectivo principal, despertar a
população para um monumento da sua cidade, tendo em conta que nele
se desenrolaram factos importantes para a história local e nacional. Cem
alunos por dia, acompanhados dos seus professores, artesãos e pessoal do
Museu, viveram o dia 16 de Dezembro de 1640. Formadas três equipas,
uma para a investigação, outra para a logística e outra para a elaboração
de materiais pedagógicos, trabalharam durante dois anos para que este
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projecto fosse um êxito. Além de todo um ficheiro que a equipa do Museu
foi pondo à disposição das escolas, sobre Setúbal do século XVIII, estas
também desenvolveram estudos paralelos que se materializaram numa
exposição, no final do projecto. Alguns encarregados de educação fizeram
todos os fatos que eram necessários para os alunos, e uma costureira
para os professores e actores de teatro que desempenharam as figuras
principais, assim como os fatos das ciganas (bailarinas da Academia de
Dança Contemporânea de Setúbal).
Mais tarde, fez-se outro projecto, numa Sociedade Recreativa de
Cultura, subordinado ao tema “Uma matiné dançante nos anos 20/30
em Setúbal”, com 150 alunos e cerca de 12O professores. Durante a
preparação dos projectos, além da informação científica e investigação
que o Museu foi fornecendo aos participantes, também se desenvolveram
ateliers diversos de preparação para as tarefas que os alunos e professores
iriam executar .
Tivemos, assim, para o projecto:
“O dia 16 de Dezembro na Fortaleza de S. Filipe”
ateliers de:
•
latoaria
•
carpintaria
•
cerâmica
•
cozinha
•
cestaria
•
tapeçaria
•
bordados
•
escrita com pena.
Para o projecto:
“Uma matiné: dançante nos anos 20/30 na Sociedade Musical
Capricho Setubalense” desenvolveram-se ateliers de
•engomados com goma
•pintura de tecidos
•recorte de papel
•penteados do século XX
•o Charleston
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No final, foi feita uma avaliação com todos os participantes e várias
exposições de trabalhos em todas as escolas participantes.
Em 1989, o Museu de Setúbal-Convento de Jesus e o Museu do
Trabalho, ainda sem instalações, desenvolviam todo este esquema de
produtos educativos, a saber:
• visitas guiadas com animação
• recriação de cenas históricas nas salas do Museu
• visitas guiadas com fichas guias dentro e fora do Museu ateliers
para docentes e ateliers para alunos
• ateliers para artesãos
• curso de história local
• maletas pedagógicas
• colóquios sobre vários temas
• concertos
• espectáculos de teatro e dança
• Projectos de história ao vivo.
Em 1990, a CMS comprou um edifício para nele ser colocada a
colecção Giacometti, situado numa zona periférica junto de duas escolas
de ensino secundário. Abriu aí uma reserva técnica visitável, com
consequente animação e ateliers ligados à temática da colecção, e de
outras que foram sendo doadas ou compradas pela Câmara Municipal,
no âmbito da indústria conserveira e indústrias afins como: latoaria,
litografia, trabalho dos metais, etc.
Esta reserva técnica, além da colecção possuiu uma biblioteca e
um centro de documentação, sendo um pólo de animação importante
numa zona carenciada da cidade.
Em 1990, a C M.S concretizou a compra da fábrica Perienes,
estando neste momento praticamente concluídas as obras de adaptação.
O Museu de Setúbal — Convento de Jesus iniciou igualmente as suas
obras.
A partir de 1990, com os dois Museus em obras, iniciamos todo
o tipo de animação voltado para espaços mais pequenos como a Casa
Bocage e a Casa do Corpo Santo, entretanto aberta ao público, assim
como se inciaram as obras da reserva técnica de Arqueologia Industrial,
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numa outra zona periférica de Setúbal (Poçoilos).
Estes circunstancialismos coincidiram com projectos que o serviço
educativo dos Museus Municipais vinham preparando há longo tempo:
a ligação do museu à escola e desta à população activa. Para isto era
necessário trabalhar com uma parte da população que estava desligada
da arte e da ciência, nomeadamente a população trabalhadora, sem muita
instrução. Fizemos então, projectos que contemplaram os barbeiros,
enfermeiros, os taberneiros, os comerciantes, os litografo, as domésticas,
os operários da indústria conserveira, os pescadores, os carpinteiros, os
oleiros, as tecedeiras e os trabalhadores da arte dos metais e até os técnicos
de computadores. Com os profissionais atrás referenciados realizamos
várias exposições, encenadas especialmente para as escolas, e fizemos a
ligação desta população trabalhadora à comunidade escolar, nos casos
através de ateliers, como no caso da litografia, computadores, tecedeiras,
carpintaria, olaria e arte dos metais, noutros através de colóquios como
no caso dos enfermeiros, indústria conserveira, comerciantes, pescadores
e barbeiros, e noutros ainda através da animação com actores como no
caso das domésticas e taberneiros. Através destas estratégias, de 1990
a 1993 concretizou-se o triângulo de ouro da animação comunitária:
Museu-escola-população activa.
Criou-se, então, um novo público para o Museu. Com temas
fáceis que eram, afinal, o quotidiano das pessoas simples, conseguimos
interessar jovens e público em geral por um património mútuo e
importante, as histórias de vida das diversas profissões, e transmiti-las de
um modo muito vivo às novas gerações.
Concluindo, consideramos que o serviço educativo é a imagem do
Museu, porque é através dele que se contacta as pessoas, que se comunica
com elas, que se estabelece a ponte entre o sujeito e o objecto, entre o
presente e o passado, entre o real e o que e já memória.
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As actividades culturais de um Museu
O Museu deve desenvolver uma série de actividades culturais
que sejam úteis ao cidadão. A investigação activa e passiva são serviços
fundamentais que auxiliam investigadores, estudantes e curiosos; na
primeira está a investigação que o próprio Museu desenvolve a nível da
história das suas colecções, ou da própria história local; na segunda estão
os documentos inventariados e catalogados, em centros de documentação
e bibliotecas que o Museu põe à disposição dos utentes para eles próprios
realizarem a sua investigação.
No Museu de Setúbal-Convento de Jesus foram já feitas através,
dos Arquivos existentes, duas teses de mestrado.
A divulgação científica e cultural deverá ser feita através de
publicações; o Museu do Trabalho de Setúbal apoiou a publicação em
dois volumes do estudo da colecção Giacometti, feita pelo professor
universitário e etnólogo Freitas Branco, e o Museu de Setúbal, através
do seu conservador, publicou numa editora com o apoio do mecenato
setubalense, um livro com o estudo das colecções de arte deste Museu.
A divulgação cultural e científica também se materializa através de
colóquios, vídeos, acções nas escolas e congressos. É de destacar aqui
o Simpósio Comemorativo dos 600 anos da fundação do Convento
de Jesus, com a participação de catedráticos de várias universidades,
investigadores e estudantes de mestrados.

Conclusão
Apresentar e divulgar: objectivos de ontem e hoje.
Sem público, não há Museu, esta é uma verdade incontestável. Por
isso, todas as tarefas museológicas devem ter como objectivo primordial
a apresentação e divulgação do trabalho realizado no seio da instituição
museal — investigação, preservação, estudo das colecções, descobertas
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recentes, novas tecnologias, novos movimentos artísticos, etc.
O Museu deve tornar-se um parceiro social actual na sociedade
onde está inserido, porque recolhe, conserva e problematiza aquilo que o
homem tem de mais profundo, a razão da sua existência e a sua evolução,
em qualquer dos quadros da ciência e da arte, numa palavra, a memória
e a imaginação criadora.
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A Baleação e a Identidade Cultural de uma Ilha:

O Projecto de Recuperação da Fábrica Baleeira do Boqueirão Um Modelo Museológico Inserido em Realidades Locais

João António Gomes Vieira

1.Generalidades
A Região Autónoma dos Açores, mercê do seu posicionamento geográfico,
por factores de ordem politico social e por vissicitudes históricas, possuí
um vasto e diversificado património, sem congéneres em todas as regiões
Insulares Europeias, segundo afirmações de conceituados antropólogos.
O Arquipélago dos Açores é banhado pela corrente quente do Golfo do
México (Gulf Stream), que permite o desenvolvimento duma variada e
abundante fauna, muito especialmente em cetáceos, entre os quais se
destaca o cachalote, que geralmente na Região se designa por “baleia”.
Foi precisamente devido à abundância de mamíferos marinhos, que
praticamente no limiar do povoamento do Arquipélago, caçadores de
cetáceos de toda a Europa, sulcaram os Mares Açorianos
A partir do último quartel do séc. XVIII, as frotas baleeiras da Costa
Leste dos Estados Unidos (Nova Inglaterra), navegaram estes mares por
mais de um século. Está bem patente os reflexos da baleação Americana
em toda a Região, de uma forma mais relevante nas Ilhas que formaram
o ex-distrito da Horta, Pico, Faial, Corvo, e Flores.

152

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

Condicionalismos de carácter ecológico, geográfico e económico,
possibilitaram o desenvolvimento no Arquipélago Açoriano dum
complexo de elementos, ideias, crenças e instituições, que tiveram
expressão mais significativa nas Ilhas do Pico, Faial Flores e Corvo.
Participa por sua vez, no vasto ciclo económico-cultural da baleação, que
se distribuí por várias partes do globo.
O documento mais antigo que se conhece actualmente, é uma carta de
1755 do Capitão General dos Açores D. Antão Vaz de Almada, enviada
à corte de Portugal, alertando o Reino para o interesse económico do
rendimento do azeite que os veleiros ingleses e franceses pescavam nos
mares dos Açores. Entendia o autor que tal rendimento deveria reverter
para a Coroa Portuguesa, sendo a pesca feita pelos Portugueses.
A verdade é que os portugueses sempre foram pouco industriosos para
aproveitaram os seus recursos naturais. A nossa história o comprova.
Na realidade, decorreu quase um século, antes que nos lançássemos na
captura de cetáceos, que se tornaram uma importante fonte de receita
durante quase um século e meio, cuja actividade se estendeu às nove
parcelas da Região.

2.Caça Itenerante
Por volta de 1850, o porto da Horta armava o brigue Argos, comandado
pelo Capitão florentino António Theodoro Armas, que fazia viagens
de baleação ao largo das Ilhas do grupo Central e Ocidental. Os
investimentos que a caça itinerante exigia não eram compensadores pela
variabilidade e irregularidade, característica da caça itinerante. Este tipo
de caça, não teve muita duração pelos riscos de investimentos que lhe são
característicos.
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3.Caça a Partir de Estações Costeiras
As especificidades climatéricas geográficas e a migração dos cachalotes
determinou, que o sistema de caça a partir de estações costeiras, seria
o único método com viabilidade económica. A mais antiga Armação
baleeira que sabemos ter existido na Região dos Açores, foi na Ilha das
Flores e remonta ao ano de 1857. Ao que se julga só teria entrado em
actividade dois ou três anos mais tarde.
Importa referir que a partir dos finais do séc XVIII, navios das frotas
baleeiras de Nova Inglaterra, começaram a procurar os fundeadouros
da Ilha para fazerem aguada, refrescarem e recrutarem elementos para
as suas tripulações. Nas primeira décadas do século passado, o Porto da
Horta na Ilha do Faial, tornou-se num grande entreposto baleeiro de
abastecimento de víveres e mão de obra barata. Foi dessa marinhagem
treinada nos frotas americanas, que surgiram os primeiros baleeiros dos
Açores.
Na sua imortal “Moby Dick” Melville refere a natural aptidão dos
marinheiros açorianos e a sua capacidade de adaptação à vida de bordo,
que era extremamente dura e arriscada.
Na Ilha das Flores, à semelhança daquilo que aconteceu por todo o
Arquipélago, a baleação passou por várias fases evolutivas.

4.Fase Artesanal
Consistia na extracção do ‘’azeite”(1) pela fusão do lardo em caldeiros
a céu aberto. De resto, sempre foi o processo mais primitivo conhecido,
praticado pelos Bascos, pelo menos desde o ano 832 da nossa era, bem
como os esquimós das Regiões polares e os Índios de ambas as costas
dos Estados Unidos e os Biscainhos na Baleação do Brasil Colonial sécs.
XVII e XVIII.
O processo de ebulição a céu aberto, em dias de chuva era uma tarefa
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penosa, pelos respingos da água no azeite a ferver. Um toldo montado sobre
os caldeiras, à semelhança do que usavam a bordo dos navios baleeiros
era uma protecção que melhorava a penosa tarefa do derretimento do
toucinho dos cachalotes.
Atendendo ao facto da caça se processar ao longo do ano, numa Região
com chuvas abundantes de Outubro a Maio, um abrigo sumário,
dificultava a faina baleeira, desde a extracção ate à armazenagem. Uma vez
que iniciada a transformação dum cachalote não podia ser interrompida,
sem o risco de perda dos produtos e da qualidade dos mesmos.
No início da década de 30, o Armador Maurício António de Fraga, da
costa sul da Ilha das Flores, construiu no Porto das Lages das Flores,
uma instalação designada por Casa da Baleia, que consistia num espaço
coberto, em que foram montados dois “pots” de derreter, uma “cooler”,
tanque de arrefecimento e decantação do azeite e no sub-solo, foi
construída uma enorme cisterna com capacidade de armazenagem da
produção da campanha anual. Ao que sabemos, foi a única construção
existente em todo o Arquipélago, neste género. É nitidamente uma
tentativa pré-industrial, que uma década mais tarde, veio a acontecer na
própria Ilha, e em mais três ilhas da Região.

5.Fase Industrial
A fase artesanal consistia essencialmente no aproveitamento da matéria
gorda do cachalote e do ambar cinzento, que era um produto muito raro
e de altíssima procura no mercado. Durante a II Guerra Mundial, atingiu
valores de cotação idênticos ao do ouro!
O desenvolvimento industrial, que começou a surgir na Europa, após a I
Guerra Mundial, atingiu Portugal no década de 30.
Armadores baleeiros, com espírito empresarial, estabeleceram contactos
com Armadores de países Europeus, com tradição baleeira, experientes
em técnicas de aproveitamento integral do cachalote, que gerava mais
valias.
O marmoto que aconteceu no dia 25 de Setembro de 1940, destruiu as

João António Gomes Vieira

155

instalações artesanais de três Armações Baleeiras da Ilha, bem como
de todo o equipamento de transformação e ainda toda a produção de
azeite daquela campanha. O que estava armazenado em cisternas, junto
à orla marítima, bem como o de duas outras Companhias baleeiras, que
estavam em cascos sobre o cais, para exportação aguardando embarque
para Lisboa. Foi uma cruel perda da justa retribuição dum ano de duras
canseiras, duma penosa tarefa de riscos e de arrepiantes emoções, em que
por vezes pagavam com a vida a coragem de desafiarem o mais poderoso
e gigantesco animal do Reino de Neptuno.
Este acontecimento funesto, foi um rude golpe no principal sector da
economia, da Ilha, naquela época. Fez mudar a orientação económica
da baleação. Abreviou, e certamente acelerou o surgimento da fase
industrial.
Foi projectada a construção duma grande fábrica contemplando a
especificidade da ilha do seu isolamento e da sua vocação baleeira. A
área coberta é de 1850 m2.
Concebida nos moldes da arquitectura Industrial dos anos 30, é um belo
exemplar desse período de construção e de incontestável beleza, no que
toca a linhas, volumetria e implantação, magnificamente enquadrado
com a paisagem.
O afastamento geográfico das Ilhas do Grupo Ocidental, que é a
maior distância constatada entre qualquer Ilha do Arquipélago, cerca
de 140 milhas náuticas dificultava as comunicações com centros de
abastecimentos.
Assim, todo o empreendimento visava a maior autonomia e independência
na laboração de todos os sectores de apoio à indústria. Uma espécie de
navio fábrica que encalhasse junto à costa da Ilha. Com a crise da II
Guerra Mundial a procura de óleos de cetáceos foi enorme, resultando
no aumento do preço deste produto, que disparou em flecha, atingindo
valores da ordem dos 5$00 por Kg.
Esta fábrica, que era de grande modernidade na época, pela sua
organização, é um exemplar único na Região certamente no País.
Dividindo-se essencialmente em dois grande sectores: Serviços de
transformação e serviços de reparação e manutenção da frota de caça,
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equipamentos de laboração, incluindo o guincho a vapor, peça de grande
raridade.
Assim, em Julho de 1943, entrou em laboração a Fábrica Baleeira do
Boqueirão, pertença da Sociedade Reis e Flores Lda, que laborou até ao
final de 1981, data em que foi interrompida a caça à baleia na ilha. Em
1983 foi adquirida pela Câmara Municipal de Stª Cruz das Flores, que
pretendia utilizar uma parte do seu espaço e a restante ser aproveitada
para fins culturais, e como pólo de atracção turística.

6.Equipamentos de Transformação

6.1.Casa das Caldeiras
Duas caldeiras da famosa marca “Babock & Willcox” uma de 1905
e outra de 1922, são duas peças raras, sobretudo o primeiro exemplar
que funcionava com dois sistemas de alimentação: a lenha ou nafta,
que forneciam o vapor para os diferentes equipamentos de laboração,
como autoclaves, estufas de secagem, moinhos e o próprio guincho para
varagem dos cachalotes afim de serem esquartejados.

6.2.Casa dos Autoclaves
Um conjunto de cinco autoclaves, montados na vertical, cada um com
a capacidade de 14 m3, permitiam a extração dos óleos, dos lardos e da
ossatura. Serviam, para calcinar os ossos e cozer a carne, que permitia a
fabricação de farinhas enriquecidas em cálcio e proteínas para rações de
animais e ainda para a preparação de fertilizantes com componentes de
matéria orgânica.
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6.3.Casa das Estufas
Um amplo espaço equipado com noras e passadeiras rolantes para
movimentar carne e ossos para as prensas de extracção de humidade
e ainda estufas de secagem, moinhos para a farinação dos produtos
seleccionados.

6.4.Casa das Bombas
Um conjunto de bombas a vapor permitia a transfega dos óleos nos
diferentes reservatórios de armazenagem e executava as bombagens para
o oleoduto (Pipe-line) que efectuavam o carregamento da produção a
exportar para o pequeno navio tanque, que ancorava defronte ao porto
do Boqueirão.

6.5.Paiol das Farinhas
Dois compartimentos situados no Alçado Poente, serviam
para armazenar as farinhas de carne e ossos, para venda ao público e
para guardar os excedentes que eram exportados para os industriais
produtores de rações para animais.

6.6.Paiol do Massame
Local onde eram armazenados todos os cabos de sisal para os diferentes
fins, incluindo a linha dos botes para a caça.
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6.7.Paiol da Ferramenta
Toda a ferramenta da caça, corte e outros instrumentos cortantes, aqui
estavam de reserva para abastecerem as necessidades da frota baleeira, e
da laboração da fábrica.

6. 8.Paiol das Peças
Aqui eram armazenadas todas as peças sobressalentes para caldeiras,
guincho a vapor, para a central elétrica e ainda para os motores das
lanchas - rebocadoras de apoio à frota.

6.9.Sala das Máquinas
A fábrica dispunha duma central termo-elétrica equipada com um motor
diesel Deutz, que acionava um alternador de 100 Kva, abastecia a corrente
elétrica para o sistema de iluminação de toda a fábrica e equipamento
elétrico-mecânico.

6. 10.Carpintaria
Um espaço com cerca de 15m por 7 de largo, com a capacidade de
armazenagem para 2 botes e três bancadas de calafate, funcionava o
estaleiro de reparação e construção naval, para dar capacidade de resposta
à operacionalidade da frota.
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6. 11.Oficinas
As oficinas de serralheiro, fundidor, torneiro e forja de ferreiro, ficavam
situadas no Alçado Poente para assegurar a produção dos utensílios,
ferramentas e instrumentos, bem como as reparações necessárias à
manutenção e funcionamento de todos os equipamentos da Armação
baleeira.

6. 12.Instalações Sanitárias
Conjunto de instalações sanitárias e balneários serviam os trabalhadores
da fábrica em termos de limpeza e higiene.

7.Do Projecto
A Fábrica Baleeira do Boqueirão é património da Câmara Municipal de
Stª Cruz das Flores, e foi adquirida pela Edilidade com vista a preservação
e valorização da memória da Baleação na Ilha, que teve grandes reflexos
na realidade sócio-económica local e deixou marcas assinaladas no
panorama cultural da Ilha.
Pretende o Município de Stª Cruz das Flores, libertar a curto espaço de
tempo, as dependências da fábrica que ainda ocupa, como armazéns,
oficinas e instalações de outros serviços. Dando assim, continuidade à
execução do projecto já elaborado, o qual já foi iniciado e comparticipado
pela Secretaria Regional da Educação e Cultura. Importa frisar que a
Fábrica em questão, está incluída no circuito de baleação no Guia dos
Itinerários Culturais das Regiões da Europa - Trabalho editado em
1990 (Ano Europeu de Turismo) sob os auspícios da Comissão das
Comunidades Europeias.
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8.Posição do Projecto
Até à presente data, foram reconstruídos: as coberturas da Casa das
Bombas, Casa das Caldeiras e a Casa dos Autoclaves, bem como todos os
vãos de portas, janelas e respectivas vidraças, respeitando rigorosamente
o existente em termos de desenho, materiais e técnicas de construção.
Todo o equipamento destes três espaços foi limpo, recebendo tratamentos
de conservação, manutenção, sendo restaurada a pintura original, em
todos os equipamentos, o que emprestou uma nota de actividade laboral.
De harmonia com a disponibilidade orçamental da Autarquia e da
comparticipação financeira proveniente do Programa PEDRAAII.
De maneira resumida pretende a Autarquia levar a efeito:

9.Dar Continuidade à Recuperação
e Valorização do Complexo Fabril
9.1
9.2
9.3

Reconstrução da estrutura física da restante parte do imóvel,
no tocante à cobertura e a vãos de portas e janelas.
Recuperação de todo o acervo das oficinas de apoio à
Armação baleeira.
O estaleiro de calafate (construção naval), para além da sua
recuperação, contemplará todas as fases de construção dum
bote baleeiro, que é por excelência a mais extraordinária
obra da construção naval idealizada pelo Homem, pela
sua leveza, resistência em termos físicos de suporte de
várias toneladas de tensão no sentido longitudinal, com
excepcionais capacidades de navegação quer à vela, quer a
remos. É a embarcação de madeira, mais estanque que se
conhece, e por absurdo que pareça, é a única que não leva
calafeto de vedação. A temática em torno do bote baleeiro,
por si só daria matéria para uma extensa comunicação.
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Está prevista a criação dum pequeno auditório destinado a
conferências e à projecção de audiovisuais, bem como duma
cafetaria, com mesas de jogos tradicionais da gente do Mar e
uma biblioteca temática, e ainda respectivos lavabos.
No complemento destes espaços de apoio à dinâmica
cultural e turística, prevê-se ainda a existência dum espaço
para realização de trabalhos artesanais, evocativos das
tradições baleeiras, arte de marinheiro e do artesanato de
bordo, tendo como material de suporte, osso de bovino,
madeira, conchas e cabo de fibra vegetal.

10.Recuperação e Valorização
do Circuito Baleeiro do Concelho de Sta Cruz das Flores
10.1 Recuperação dos acessos pedonais e a da estrutura física das
três vigias baleeiras, existente no conselho, com a instalação
de telescópicos para observação dos cetáceos.
10.2 Animação do complexo (documentação fotográfica) uma
colecção de fotografias sobre a Fábrica desde o início da
implantação, contemplando as várias fases da construção
civil com poses dos operários e ainda em diversas épocas da
sua laboração.
10.3 Um “diaporama” composto por 280 slides, com aspectos da
caça e tratamento dos cachalotes na fábrica, acompanhado
duma gravação sonora sobre o historial da baleação na Ilha.
10.4 A marca do arpão - Filme de 16 m/m com a duração de
20 minutos é um trabalho realizado com a cooperação do
Ministério da Defesa da França e aborda a baleação nos
mares da Ilha com uma série de imagens nas diversas fases
da laboração da fábrica.
10.5 Uma colecção de fotografias 40x60 sobra a fábrica ao
longo dos últimos 25, bem como uma colecção de registos
sonoros nas diversas fases de laboração, que permitem a
reconstituição da mesma no seu período de actividade.
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11.Arranjo Paisagístico da Zona Envolvente à Fábrica

12.

13.

14.

11.1 Demolição de três barracas existentes no lado norte da
fábrica.
11.2 Plantação de arbustos endémicos e reposição de elementos
da flora local, característicos da orla costeira, que resistem à
ventania e à ressalga marinha. Instalação de equipamentos
colectivos (mesas e bancos) integrados na paisagem
envolvente.
Melhoria do acesso à zona balnear do Boqueirão e das condições
para a prática das actividades de recreio náutico, já existentes
(mergulho, pesca à cana e à linha, canoagem, vela e surf).
Recuperação de dois botes baleeiros para efectuar mini-cruzeiros
a vela e a remo ao longo da costa da Ilha, ou simplesmente à
observação de cetáceos.
Reconstrução do barracão da Armação Baleeira Esperança,
destruído pelo maremoto de Setembro de 1946, que seria utilizado
para estrutura de apoio ao recreio náutico, com a dupla vantagem
de reconstituir aspectos da Industria artesanal.
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Notas
1.

Azeite ou “azeite de pexie” era a designação genérica de óleo de baleia ao
longo de vários séculos e que permaneceu até finais do século passado.
Azeite de Baleia era a expressão usada na Ilha até depois da 2ª Guerra
Mundial, data em que passou a ser usado “óleo”.
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Proposta para a Criação de um “Museu da Pedra”
na Região de Montelavar-Pero Pinheiro (Concelho de Sintra)

José Manuel Brandão

Introdução
Em vários países do mundo, tem-se assistido nos últimos anos ao
desenvolvimento de projectos de valorização do património arqueológicoindustrial constituído pelas explorações mineiras abandonadas ou
ainda em lavras* . Tal como as minas, também algumas pedreiras
têm vindo a ser objecto de atenção dos museólogos, pela riqueza que
representam em termos do património científico, histórico, etnográfico e
arqueológico industrial. Alguns destes projectos, têm sido levados a cabo
como resultado de uma profícua colaboração entre os sectores público
e o privado, diversificando deste modo as fontes de financiamento que
garantem a prossecussão dos objectivos traçados.
No que respeita concretamente a intervenções sobre o património
mineiro, embora existam no nosso país algumas áreas sobre as quais se
justifica plenamente uma intervenção a curto prazo como por exemplo
de Aljustrel e as da Panasqueira, (actualmente quase desactivadas), ou
as minas de carvão do Pejão, não foram ainda concretizadas quaisquer
acções globais de natureza museológica, quer focalizadas sobre as técnicas
e os instrumentos de trabalho próprios desta importante indústria, quer
sobre as comunidades que se estabeleceram e viveram em torno da
exploração e transformação dos recursos minerais.
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A proposta que se apresenta, visa precisamente contemplar estes
dois aspectos: por um lado entendemos que é necessário documentar a
evolução tecnológica da exploração e da lavra das pedras ornamentais
nesta região, por outro entendemos que tal estudo só tem significado
se, paralelamente, se caracterizarem as profissões e a vida social dos
operários desta indústria.
O estabelecimento na área de Montelavar, de um núcleo
museológico sobre o trabalho da pedra, é um sonho acalentado por vários
naturais da região e já há alguns anos falado ao nível da autarquia, onde
em tempos foi proposto pelo etnólogo Carlos Lopes Cardoso (RIBEIRO,
1986).
* Consulte-se a este propósito o artigo de J. Custódio citado na
bibliografia.

Indústria das Rochas Ornamentais

1.As Rochas de Pero-Pinheiro
Os extensos afloramentos rochosos de idade cretácica, que deram
lugar à instalação da indústria extractiva nesta área, são, do ponto de
vista petrográfico, calcários microcristalinos, com uma coloração que
varia entre o branco e o avermelhado. A sua grande beleza é em parte
devida à presença de inúmeros fósseis de rudistas.
As mais importantes variedades são o Lioz (largamente exportado
para o Brasil nos séculos XVI-XVII), o Vielraço, o Bastardo (usado na
época pombalina em larga escala, patenteia actualmente forte alteração
pelos agentes atmosféricos e a poluição) e o Chanfana, apenas aplicado
em cantaria de qualidade inferior.
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2.Breve Panorama da Indústria
Tendo em consideração os vestígios arqueológicos existentes nesta
área, supõe-se que a exploração das rochas ornamentais tenha começado
na época romana (RIBEIRO, et alia 1986), durante a qual os blocos
extraídos terão sido difundidos por todo o Município Olisiponense,
norte da Península Ibérica e margem sul do Tejo, tendo mesmo chegado
a Itália (CAT. EXPO).
As pedras exploradas nesta região foram, no século XVIII,
intensamente utilizadas na cantaria de muitos edifícios na área da grande
Lisboa (sobretudo na reconstrução da cidade após o terramoto de 1755),
bem como na construção do convento de Mafra, erigido sob a orientação
do arquitecto alemão Francis Ludwig.
A extracção e a lavra das rochas ornamentais, funcionou como
pólo de atracção de gentes vindas de outras partes do país, que se terão
fixado na zona para trabalhar como cabouqueiros e canteiros, embora
na opinião de alguns investigadores, nomeadamente P. MONTEIRO
(1950), dado o facto de os blocos serem então normalmente lavrados no
próprio local das obras, estes últimos só se deverão ter fixado na região
numa época mais tardia, provavelmente apenas a partir do período pósterramoto de Lisboa de 1755.
A partir de meados dos anos 50 do nosso século, a indústria
extractiva nesta região entrou em declínio face à forte competição
dos calcários cristalinos do Alto Alentejo, mais procurados pelos
mercados interno e externo. Tal facto, ocasionou além de um flagrante
desinvestimento em termos de renovação e melhoria dos equipamentos
existentes, o progressivo abandono das pedreiras existentes, passando as
indústrias de transformação locais a laborar pedras vindas de outras zonas
do país e do estrangeiro. Aliás, a tendência para o abandono progressivo
das pedreiras locais mantem-se até à actualidade, de uma forma evidente,
enquanto a tendência nacional é para uma expansão do sector (PDM
D4, 1989 e MARTINS, 1990), não obstante as reservas certas de calcários
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ornamentais nesta região serem muito importantes, suficientes mesmo
para fazerem ponderar uma reabilitação da indústria local (MARTINS,
1991).
O estudo dos valores relativos à distribuição das várias indústrias
ao nível concelhio, mostra que as rochas ornamentais geram actualmente,
cerca de 17% do emprego global e cerca de 10% do produto total no
concelho de Sintra (PDM, 1988), valores, no entanto, mais baixos do que
há uma dezena de anos. Embora não tenhamos dados seguros, estimase que existam na área cerca de 200 empresas ligadas ao sector (quase
todas de pequena e média dimensão), onde laboram cerca de 3 000
trabalhadores.
Pode dizer-se ainda que o trabalho artesanal em pedra, praticamente
desapareceu da região nos últimos anos, face ao aparecimento dos
modernos equipamentos eléctricos, que permitem obter rapidamente e a
preços mais baixos, todo o trabalho de cantaria, satisfazendo assim parte
significativa da procura. Outra razão de peso é o manifesto desinteresse
das faixas etárias mais baixas de trabalhadores. Subsistem ainda no
entanto, alguns pequenos núcleos artesanais, virados sobretudo para a
produção de estatuária e arte fúnebre.

Proposta de Intervenção
Do nosso ponto de vista, são várias as razões que justificam
plenamente, nesta área, a criação de um pólo museológico sobre o
trabalho da pedra:
1.
Esta região é actualmente, a nível nacional, um dos
mais importantes centros de transformação de rochas
ornamentais;
2.
Do ponto de vista da extracção, se bem que a importância
desta zona tenha diminuído substancialmente face à de
outras zonas do país, durante muitos séculos a sua posição
foi bastante relevante;
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É necessário fixar e preservar os traços fundamentais de
uma paisagem e um património industrial, revalorizando
simultaneamente as zonas mais degradadas pelas
explorações abandonadas;
4.
Através da instalação deste pólo, poder-se-iam potenciar
as possibilidades turístico-culturais da região, reforçando a
identidade local.
Duas outros factores nos parecem ainda ser de ponderar:
Montelavar, possui bons acessos, beneficiando de uma situação estratégica
dentro do triângulo turístico Cascais - Sintra - Maira, o que a priori é
uma garantia de um público regular, para além da comunidade local.
Por outro lado, graças à forte posição no mercado internacional que as
rochas portuguesas têm sabido manter, um núcleo museológico nesta
zona, focalizado nos trabalhos da exploração e lavra das pedras poderá
servir como cartão de visita ou sala de acolhimento dos promitentes
compradores internacionais bem como possível pólo de atracção de
exposições de arte em pedra e das tecnologias específicas do sector.
Em nossa opinião, este projecto deveria pautar-se pelos seguintes
objectivos gerais:
Contribuir para o desenvolvimento local, implementando
actividades turístico-culturais e revalorizando as artes da pedra
e da cantaria;
Recolher e preservar os testemunhos materiais relativos aos
trabalhos de extração e lavra das rochas ornamentais;
Documentar estas actividades, estabelecendo a evolução dos
materiais e técnicas utilizadas na região, ao longo do tempo;
Documentar as principais transformações da vida social e
económica da comunidade local, ocasionadas pela actividade
do sector
Promover o acolhimento e informação do público mediante a
realização de actividades educativas e culturais;
Divulgar a investigação realizada através de exposições e da
musealização in situ de peças do património arqueológico
industrial e da realização de percursos de exploração do
território.
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O “Museu da Pedra” que idealizamos para a área de Montelavar,
deveria ser um museu aberto e poli-nucleado, pois, pela especifidade
do seu tema, não se pode resumir a um espaço de exposição (de longa
duração e/ou temporária) instalado num edifício ou numa das muitas
pedreiras abandonadas, mas se projectar sobre o território, prolongandose por um circuito de visita que englobasse os antigos “telheiros” ainda
existentes, actuais oficinas de lavra, pedreiras e os campos de lapiás da
Pedra Furada (sítio classificado), interessante pólo de conservação e
observação do património natural. Parte integrante deste museu seria
também o percurso Pero Pinheiro, Cheleiros, Mafra, imortalizado por
Saramago no seu magistral “Memorial do Convento”
Este “Museu da Pedra”, seria também um espaço permanente
de desenvolvimento de actividades de carácter cultural dinamizadas
não apenas pelo “staff ’, mas também de acolhimento de iniciativas que
partissem das indústrias do sector e dos restantes parceiros sociais directa
ou indirectamente ligados ao sector.
O núcleo museológico, poderia ainda acolher no seu seio os
artesãos que ainda trabalham na região, mantendo desta forma um
“atelier-escola” permanente, dedicado às artes da cantaria e estatuária,
contribuindo assim de uma forma eficaz para o relançamento desta
actividade.
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Colecções Egípcias em Lisboa

Luís Manuel de Araújo
Vem já de muito longa data o gosto e a prática de coleccionar
antiguidades egípcias, acção que conheceu notório desenvolvimento
após a expedição conduzida pelo general Bonaparte no Egipto, em finais
do século XVIII. Depois, durante todo o século XIX, foi a corrida aos
vestígios do passado faraónico, em que os actos de rapina e saque de
muitos aventureiros ombrearam com o trabalho meritório e metódico
dos diversos egiptólogos que, após as descobertas filológicas de
Champollion, as descrições impulsionadoras de Lepsius e as actividades
incansáveis de Mariette, passaram muitos anos das suas vidas no país do
Nilo e estabeleceram em bases firmes a ciência egiptológica.
Era então o tempo em que alguns cônsules britânicos e
escavadores de ocasião, rapinadores e saqueadores de túmulos, diletantes
e viajantes curiosos, esforçados arqueólogos e egiptólogos, iam reunindo
antiguidades para depois as enviarem para os museus da Europa e dos
Estados Unidos. Assim se foram enriquecendo as colecções egípcias
do Museu do Louvre em Paris, do British Museum em Londres, do
Museu Egípcio de Turim, e enfim, os acervos de Berlim, Viena, Leiden,
Roma, Bruxelas, Madrid, Budapest, Copenhaga, etc. Poderá dizer-se que
actualmente todas as grandes capitais europeias possuem a sua colecção
de antiguidades egípcias.
Como aconteceu noutras áreas da cultura e do conhecimento
científico, o gosto pelas coisas do antigo Egipto e o coleccionismo de timbre
egiptológico, para já não falar da egiptologia, chegariam só mais tarde ao
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nosso país. Sabe-se entretanto que no século XIX existiam em Portugal
alguns importantes acervos de antiguidades egípcias, nomeadamente os
que pertenciam à influente família dos duques de Palmela e ao empresário
e coleccionador portuense João Allen, merecendo especial destaque
o conjunto de materiais (estatuetas funerárias e sarcófagos) oferecidos
pelo Governo egípcio em 1893 à Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi
porém no decurso do século XX que as colecções egípcias cresceram em
quantidade e em qualidade: colecções de Bustorff Silva e de Barros e Sá
(estas duas, mais a da família Palmela, seriam doadas ao Museu Nacional
de Arqueologia, onde actualmente se encontram), da rainha D. Amélia,
que visitou o Egipto em 1903 (arrolada pelo Estado após a implantação
da República em 1910, também no Museu Nacional de Arqueologia), as
aquisições do Professor Leite de Vasconcelos no Egipto, 1909 (hoje no
Museu Nacional de Arqueologia, por ele fundado em 1893), e sobretudo
o excelente núcleo reunido por Calouste Gulbenkian que se expõe no
museu que tem o seu nome. Desta forma, e embora a um nível bem mais
modesto, Lisboa acompanha agora, com as suas colecções públicas ou
particulares, outras grandes cidades e as capitais europeias que nos seus
museus expõem antiguidades egípcias.
Se bem que alguns objectos se encontrem no Porto (oito peças no
Museu Nacional de Soares dos Reis e cerca de cem peças no Museu de
Arqueologia e Pré-História da Faculdade de Ciências do Porto), em Vila
Nova de Gaia (núcleo egípcio da colecção Marciano Azuagas no Solar
Condes de Resende) e em Vila Viçosa (pequena colecção egípcia do rei
D. Luís), é em Lisboa que se encontra a maioria dos objectos egípcios
existentes em Portugal. De facto, dos quase mil objectos conhecidos no
nosso país que evocam a notável civilização do Egipto faraónico cerca de
oitocentos conservam-se na capital portuguesa em acervos públicos ou
privados, os quais, de forma sucinta, aqui se apresentam.
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1 - Colecção Egípcia do Museu Nacional de Arqueologia
O maior e mais completo acervo egiptológico do nosso país
encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia. O estudo da colecção
ainda não está concluído (decorre agora o estudo dos objectos da reserva),
mas pode dizer-se que o total das peças inventariadas até ao momento é
de 568, estando expostas 309.
A exposição de antiguidades egípcias do Museu Nacional de
Arqueologia abriu ao público em 20 de Dezembro de 1993, no dia
em que se assinalou o centésimo aniversário da fundação do Museu
pelo Professor Leite de Vasconcelos, seu primeiro director. O circuito
museológico baseou-se numa divisão de ordem temático-cronológica
em catorze unidades expositivas:
1ª)
2ª)
3ª)
4ª)
5ª)
6ª)
7ª)
8ª)
9ª)
10ª)
11ª)
12ª)
13ª)
14ª)

A Pré-História do Egipto
Recipientes em pedra
Objectos do quotidiano
Epigrafia e lítica funerária
Estatuária e fragmentos diversos
Chauabtis
Estatuetas votivas e de servos
Amuletos
Escaravelhos
Amumificação
Conesfunerários
Objectos em bronze
O Egipto Greco-romano
O Egipto Copta

Existe um catálogo, editado sob os auspícios do Instituto
Português de Museus, onde todas as peças expostas vêm descritas e
reproduzidas em fotos a cores, estando em curso a preparação de um
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segundo volume dedicado às peças que se conservam nas reservas do
Museu. Está igualmente projectado um guião cujo preço o tornará mais
acessível que o mencionado catálogo. Foram feitas réplicas de algumas
peças e, respondendo aos pedidos de muitos visitantes e de várias escolas,
está em preparação a edição de uma série de diapositivos com os mais
significativos objectos, a qual se juntará a uma série de postais ilustrados
que já existe desde a abertura da permanente mostra.
A colecção egípcia do Museu Nacional de Arqueologia teve a
sua origem nas cerca de oitenta peças trazidas do Egipto, em 1909, pelo
Professor Leite de Vasconcelos, beneficiando depois de integrações,
transferências e doações várias: colecções da rainha D. Amélia (cujas
peças se encontravam em vários paços reais), da família Palmela, Bustorff
Silva, Firmino Falcão e Barros e Sá.
Até 1980 esteve a colecção exposta em duas salas, tendo sido
depois desmontada e cuidadosamente inventariada. A lista das peças
elaborada na altura, bem como velhas fotos de arquivo, mostram que
do ponto de vista museológico o processo de exibição não seria o mais
recomendado, sendo ainda de lamentar a ausência de um catálogo ou de
qualquer guião de apoio, situação que agora está resolvida, para bem dos
muitos visitantes que ao Museu Nacional de Arqueologia têm acorrido.

2 - Colecção Egípcia do Museu Calouste Gulbenkian
O excelente acervo egiptológico exposto desde 1969 no Museu
Calouste Gulbenkian goza de merecida projecção internacional, sendo
a única colecção egípcia do nosso país que consta da lista do precípuo
Atlas de John Baines e Jaromir Málek (1981, pp. 224-225). Estão expostas
quarenta peças, mantendo-se nove nas reservas do Museu.
Entre 1907 e 1929 foi Calouste Sarkis Gulbenkian reunindo as
suas antiguidades egípcias, as quais haviam antes pertencido a vários
coleccionadores: William MacGregor, Paul Mallon, Amherst, Howard
Carter, Dr. Fouquet, Grégoire Stroganoff, entre outros. Como muitos
viajantes do país do Nilo, também Calouste Gulbenkian se tornou
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profundo admirador da civilização egípcia e das obras de arte por ela
legados. E não deixa de ser sintomático frisar que foi uma fotografia
tirada no Egipto pelo filantrópico milionário e coleccionador que viria
a servir de modelo e de inspiração para a feitura da sua estátua que hoje
se ergue nos jardins da Fundação, perpetuando a memória de Calouste
Gulbenkian que se senta, solene e grave, sob a protecção benfazeja do
hierático e falcónido deus Hórus de Edfu.
Existem diversos trabalhos publicados sobre os objectos expostos,
tendo em 1991 surgido mais um, da autoria de uma antiga conservadora,
Maria Helena Assam. A alta qualidade de algumas peças do acervo e os
diferentes níveis de interpretação iconográfica e ideológica que delas
se podem fazer, nomeadamente quanto à correcta tradução dos textos
hieroglíficos, permitirão o aparecimento de novos estudos.

3 - Colecção Egípcia da Sociedade de Geografia
A colecção egípcia pertencente à Sociedade de Geografia de
Lisboa, que nesta altura não está acessível ao público devido a trabalhos
de reestruturação museológica que decorrem no respectivo museu,
é composta por 88 estatuetas funerárias (chauabtis), cinco sarcófagos
antropomórficos, três tampas internas de sarcófago e um fragmento
escultórico em calcário datado do Império Antigo (V-VI dinastias).
Exceptuando este último, todos os objectos foram oferecidos em
1893 à Sociedade de Geografia de Lisboa pelo Museu de Guiza,
antepassado do actual Museu Egípcio do Cairo.
Trata-se de um lote originário do “segundo esconderijo” de Deir
el-Bahari, na região tebana, onde foram descobertos milhares de objectos
datados da XXI dinastia (c. 1070-945 a. C.), que depois o Governo egípcio
viria a oferecer a vários museus e instituições de todo o mundo.
O acervo encontra-se ainda em fase de estudo e de preparação
para a sua futura exposição num espaço condigno com o seu valor. Um
artigo publicado há seis anos na Revista da Faculdade de Letras (n° 10, V
série, 1988, pp. 13-23) apresentou genericamente o núcleo das estatuetas
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funerárias, as quais foram também dadas a conhecer no V Congresso
Internacional de Egiptologia que se realizou no Cairo em 1988.

4 - Núcleo Egípcio da Colecção Amaral Cabel
Apenas duas estatuetas funerárias em faiança constituem o núcleo
egiptológico pertencente ao Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral. Os
dois objectos fizeram parte dos espólios de duas damas da região tebana
que viveram durante a primeira metade do século X a. C., chamadas
Gautsechnu e Meritamon.
Ambos foram já estudados e publicados em Hathor. Estudos de
Egiptologia, 3, 1991, pp. 15-23.

5 - Núcleo Egípcio da Colecção Assis Ferreira
O pequeno mas interessante acervo de antiguidades egípcias
pertencente ao Dr. Rui Assis Ferreira foi estudado recentemente, embora
já fosse conhecido desde há uns três anos. As suas dez peças estão
apresentadas e descritas num trabalho que sairá publicado em breve no
n° 4 de Cadmo, revista do Instituto Oriental da Faculdade de Letras de
Lisboa, onde este acervo particular já havia sido anunciado (n° 1, 1991,
p. 239).
O núcleo egípcio da colecção Assis Ferreira é constituído por um
bonito vaso em alabastro, datado do Império Antigo (provavelmente da
III dinastia, cerca de 2600 a. C.), cinco estatuetas funerárias de várias
épocas, todas em faiança, um amuleto em faiança evocando o popular
e apotropaico deus Bes, duas estatuetas em pedra representando o deus
Nefertum e a deusa Ísis, e uma estatueta em bronze do deus Osíris.
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6 - Núcleo Egípcio da Colecção Miguel Barbosa
Em princípios de 1994, e na sequência da abertura ao público da
exposição de antiguidades egípcias no Museu Nacional de Arqueologia
(20 de Dezembro de 1993), tomamos conhecimento da existência em
Lisboa de um acervo egiptológico pertencente a Fernanda e Miguel
Barbosa. Desde há muitos anos que este casal se dedica a coleccionar
objectos antigos, de diferentes épocas, possuindo hoje um apreciável lote
de materiais pré-históricos, gregos, romanos, celtas, pré-colombianos,
e de outras culturas históricas, adquiridos no mercado internacional
de antiguidades, por troca ou por compra. A cerca de quarenta peças
desta heterogénea colecção atribuía-se uma origem egípcia, tendo-se
posteriormente verificado que só 28 o eram. As restantes são falsas ou de
duvidosa procedência, pelo que foram cautelosamente mantidas à parte.
O pequeno núcleo é composto por estatuetas funerárias em
terracota ou em faiança (cinco exemplares de diversas épocas), três
objectos em bronze, seis estatuetas (sendo uma em faiança, duas em
ametista e três em terracota), dez cabeças fragmentadas em terracota,
e quatro peças já mais tardias, datadas da Época Copta, séculos V-VII
da nossa era (uma âmbula menásica e três fragmentos de tecido de
linho). O texto relativo ao núcleo egípcio da colecção Miguel Barbosa
será publicado em meados de 1995 no n° 5 da revista Hathor. Estudos de
Egiptologia

7 - Núcleo Egípcio da Colecção Sam Levy
Entre centenas de objectos fenícios, hititas, gregos, romanos,
turcos, e de outras culturas, que o coleccionador Sam Levy possui em
sua casa, encontram-se 28 objectos egípcios, por agora ainda em fase de
estudo.
O núcleo egípcio da colecção Sam Levy é composto por uma
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máscara funerária tardia em madeira pintada, dois colares em faiança
(provavelmente do Império Antigo), cinco estatuetas funerárias também
em faiança, nove amuletos no mesmo material, dois escaravelhos, cinco
bronzes figurativos (imagens de Osíris e Hórus Criança) e cinco estatuetas
em terracota.
Alguns dos amuletos do acervo representam diversas divindades do
complexo panteão egípcio, sendo de notar que entre os dois escaravelhos
acima mencionados se encontra um cuja tipologia o integra no designado
grupo de escaravelhos do coração: trata-se de uma bela peça em basalto,
apresentando na base uma versão do capítulo 30 do “Livro dos Mortos”.
A excelência apelativa da referida peça motivou a elaboração de um
estudo específico que será brevemente publicado na Revista da Faculdade
de Letras, com o título apropriado de “Um escaravelho do coração numa
colecção privada portuguesa”.

8 - Núcleo Egípcio da Colecção Sá Nogueira
Este pequeno núcleo egiptológico lisboeta da família Sá Nogueira,
constituído apenas por dois pequenos objectos em bronze (um deles
representando o boi Ápis, animal sagrado do deus Ptah de Mênfis),
encontra-se ainda em fase de estudo.

9 - Sarcófago e Múmia do Museu Arqueológico do Carmo
O estudo do muito deteriorado sarcófago e da maltratada múmia
egípcia que nele jaz propiciou a elaboração de um texto que foi apresentado
como comunicação no decurso das V Jornadas Arqueológicas organizadas
em Maio de 1993 pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. O texto
tem saída prevista para breve, incluído nas actas do encontro.
Não se conhece a proveniência destes objectos funerários, cujo
estudo em muito beneficiou do solícito apoio do Dr. Francisco Santana,
presidente da Associação, e do incentivo do Dr. José Meirelles, da
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Agência Lusa. Deu também uma preciosa colaboração. o Instituto José
de Figueiredo, na pessoa do seu director, Professor Peixoto Cabral,
bem como as técnicas especialistas da secção de restauro de madeiras
do referido Instituto. É ainda de sublinhar o oportuno contributo do
Eng. Monge Soares, do Instituto de Ciências e Engenharia Nucleares
(Departamento de Química, Laboratório de Isótopos Ambientais), o
qual, após o trabalho de investigação realizado, veio confirmar e avalizar
as datações sugeridas para os decrépitos materiais: Época Baixa (XXVIXXX dinastias) ou inícios do período ptolemaico, situando-se portanto
entre os séculos VI e II antes da nossa era.

10 - Estátua Leonina Egípcia do Museu Nacional de Arte Antiga
Trata-se de uma peça em excelente estado de conservação que foi
oferecida ao Museu Nacional de Arte Antiga por Calouste Gulbenkian. É
uma notável obra escultórica em basalto, representando um leão deitado,
sem qualquer inscrição, mas cujas características e técnica de polimento
permitem datá-la da fase final da Época Baixa ou princípios do período
ptolemaico.
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Integração Museológica de Estruturas Arqueológicas
no Largo da Sé em Lisboa

Lídia Fernandes *
As escavações arqueológicas realizadas no Largo da Sé e no Largo
de Sto. António, em Lisboa, tiveram início em Setembro de 1993, tendo
sido concluídas, numa primeira fase, em Março de 1994.
Esta intervenção, realizada conjuntamente pela Câmara Municipal
de Lisboa e pelo I.P.P.A.R., foi levada a cabo através da elaboração de
um protocolo entre as duas entidades procurando-se, deste modo, iniciar
uma actividade conjunta, e pioneira no caso de Lisboa, de escavação e
salvaguarda do património arqueológico.
A construção de sanitários públicos no Largo da Sé e a alteração
do pavimento do Largo de St º António — acções levadas a cabo pela
edilidade — obrigaram a um plano concertado de acompanhamento e
de escavação.
O trabalho de campo desenvolvido nestes dois locais correspondeu
a acções distintas, de acordo com as obras a efectuar pela Direcção
Municipal de Reabilitação Urbana e com o tipo de solo em presença.
No Largo da Sé a construção dos sanitários obrigou à realização de
um desaterro de grandes dimensões uma vez que a construção não será
visível superiormente.
O desaterro, realizado mecanicamente, abrangeu uma área
sensivelmente de 10X10m situada no Largo da Sé e exactamente contígua
à estátua de Augusto Rosa.
O tipo de solo existente neste local definiu, como já referimos,
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as próprias características da intervenção. Numa primeira fase dos
trabalhos não foram registadas quaisquer estruturas arqueológicas até
uma profundidade de cerca de 4m, correspondendo os terrenos a uma
única camada de entulhos mal compactados com inúmeras pedras,
cerâmica de construção e argamassas soltas.
Posteriormente, o aparecimento de uma parede em alvenaria
na parte Norte do limite do desaterro já efectuado, obrigou quer ao
alargamento da escavação, quer a um novo tipo de acção, a qual, consistiu
na libertação e limpeza dos vestígios e seu consequente registo.
Corresponde esta estrutura a uma parede com orientação
E/W, à qual adossam dois muros perpendiculares, um a E. e outro a
W, constituindo, no seu conjunto, um dos compartimentos de uma
habitação, completo no que respeita à largura do mesmo.
De salientar o bom estado das estruturas mantendo ainda, quer
grande parte do reboco que cobria a alvenaria quer, inclusivamente,
todo o vão de uma janela revestida a tijoleira. Igualmente conservados
se encontravam as concavidades para implantação dos barrotes de
sustentação do travejamento para o andar superior. Nesta primeira fase
de escavação os vestígios encontrados corresponderam ao primeiro
andar da estrutura habitacional.
Nenhum dos pavimentos da habitação, nesta fase dos trabalhos
foi registado, uma vez que os mesmos se encontravam quer totalmente
destruídos, no que respeita ao 1º andar, quer a uma cota inferior do nível
por nós intervencionado, no que respeita ao pavimento do r/ch.
Quanto à cronologia das estruturas, podemos dizer que estamos
perante um edifício do séc. XVII. Construção imponente, de boas
cantarias e vergas em tijoleira. A destruição desta edificação terá ocorrido
com o terramoto de 1755.
Em relação aos materiais encontrados, para além do habitual
material cerâmico desta época, é de salientar o aparecimento de um
notável conjunto de elementos arquitectónicos, os quais, pela sua
decoração e qualidade técnica, certamente pertencerão à antiga igreja de
Stº. António, em reconstrução aquando do cataclismo de meados do séc.
XVIII.
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A terraplanagem, ocorrida no local aquando do nivelamento dos
terrenos, com o objectivo de se proceder à reconstrução pós-terramoto,
certamente que misturou os materiais de construção que no local se
encontravam, fazendo com que elementos originalmente pertencentes à
igreja servissem de entulho para colmatar espaços vazios das habitações
contíguas.

Projecto de Musealização
O projecto de musealização das estruturas arqueológicas delineado
pelas duas entidades — C.M.L. e I.P.P.A.R. — teve como principal
objectivo o de conciliar a exequibilidade técnica dos trabalhos a efectuar
pela Direcção Municipal de Reabilitação Urbana, com a salvaguarda e
possível integração das estruturas postas a descoberto.
A coincidência de orientação entre a estrutura do séc. XVII e a
parede dos sanitários a construir, levou a que se colocasse a questão, não
apenas da sua conservação — dado garantido em qualquer dos casos —
como também da sua visualização.
O projecto de construção dos sanitários públicos foi, desta forma,
pouco modificado, uma vez que a integração dos novos elementos não
obrigou a uma alteração substancial do projecto inicial.
Desta forma, a estrutura é visível na sua face Sul, podendo a mesma
ser observada no interior dos sanitários.
A segunda fase dos trabalhos arqueológicos recomeçou em
Outubro de 1994 com a conclusão da construção dos sanitários em
termos de estrutura, apesar de ainda decorrer a fase de acabamentos.
A necessidade de encontrar o pavimento original da habitação do
séc.XVII obrigou à escavação de toda a área contígua à mesma.
Observou-se que o pavimento é constituído por seixos rolados
apresentando uma inclinação acentuada na área frontal à porta. No lado
esquerdo três degraus vencem o desnível até à janela.
O pavimento setecentista encontra-se, no seu nível mais baixo, a
uma cota de cerca de 6,50m da rua actual.
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Depois de toda a área limpa procedeu-se à construção de uma
parede em betão a fim de segurar as terras que ficavam entre o pavimento
então escavado e o chão dos sanitários, o que corresponde a um desnível
de 3, 10m.
A área assim posta a descoberto ficará integralmente visível e
destacada da envolvente, não apenas pela construção técnica totalmente
distinta, mas porque a estrutura mais antiga, a qual se pretende
evidenciar, se encontra a um nível muito inferior ao da entrada e acesso
aos sanitários.
As paredes que envolvem a estrutura do séc. XVII manterão a cor
do cimento, tal como a textura evidenciadora da cofragem do betão, o
qual se apresentará no seu estado bruto ou através de um tratamento
especial a fim de sublinhar quer o tipo construtivo quer a separação entre
área de uso público e área musealizada.
Quanto ao arranjo geral dos sanitários, no que diz respeito aos
acabamentos, procurou-se, através de uma acção conjunta entre Direcção
Municipal e equipa de arqueologia, encontrar as soluções para a melhor
adequação entre espaço de uso público e área histórica.
Desta forma, optou-se por manter os azulejos de cor branca nas
paredes dos sanitários, a fim de facilitar a sua limpeza. O pavimento, em
tijoleira, estabelece uma certa ligação entre os dois espaços. O vermelho
escuro insere o público numa tonalidade de cores fortes que serão
declaradas nas estruturas de alvenaria que faz uso intenso dos beges,
encarniçados, e tonalidades alaranjadas da argamassa e do tijolo.
O projecto de musealização completa-se com a colocação na
parede de betão do lado Oeste, de um placard informativo onde se
identificará a estrutura conservada, informando acerca da sua cronologia
e implantação na Lisboa do séc. XVII.
Um vidro em vários módulos separará a área escavada do corredor
de acesso aos sanitários, impedindo-se assim, que o local funcione como
despejo de objectos e de lixos, tal como será permitida uma melhor
visualização das estruturas já que não haverá necessidade de colocação
de vedação para obviar ao debruçar dos visitantes.
A conservação deste espaço será assegurada pelo Museu da Cidade
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e pelo I.P.P.A.R., através do acompanhamento de dois técnicos — os
mesmos que levaram a cabo a escavação do local os quais, regularmente,
procederão a acções de conservação quando necessárias e à limpeza do
local.
O controle e vigilância será assegurado por um funcionário
camarário, o qual permanecerá no local a fim de manter o funcionamento
dos sanitários e, ao mesmo tempo, a fim de garantir e salvaguardar o
estado das estruturas postas a descoberto.
O projecto de musealização que aqui apresentámos insere-se
num plano mais vasto, que abrange também o Largo de Sto. António,
e enquadra-se num itinerário arqueológico mais amplo que abrange
grande parte da Lisboa antiga.
De facto, a apreciação abrupta de espaços progressivamente mais
amplos e luminosos ao longo da subida que leva ao Castelo ou à Graça, é
pontuado por marcos históricos que tornam este passeio num percurso
especifico a valorizar.
Queríamos ainda referir que o facto de um projecto deste tipo ser
levado a cabo nuns sanitários públicos, não corresponder, a nosso ver, a
um qualquer desprestigio na apresentação dos vestígios arqueológicos
expostos. Antes de mais, porque esses vestígios só apareceram devido
à construção dessa obra e, por outro lado, porque consideramos como
público não apenas aquele que vai aos museus mas sim todos aqueles que
olharem para essa estrutura do séc. XVII.
Como refere Magdalena Stancheva, trata-se de satisfazer a
curiosidade e de ocupar o pensamento, não sómente daqueles que,
pela sua educação ou idade, possam corresponder a público potencial
de museus mas, também e sobretudo, de todos os que não têm como
objectivo principal o de visitar espaços vocacionados para a apresentação
de vestígios históricos. Serão os simples transeuntes, com os seus desejos,
os seus pensamentos e os seus gostos diversos que importa atingir.
* Arqueóloga da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Lisboa —
Museu da Cidade
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Figuras
FIG. 1 — Localização do Largo da Sé e do local onde foi encontrada a
habitação do séc. XVII.
FIG. 2 — Planta dos sanitários públicos no Largo da Sé. A grisé a parede
do séc. XVII.
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Reflexão Museológica — O Torreão do Palácio Condes
de Castro Guimarães

Maria José R. de Sousa
O Palácio onde actualmente está instalado o Museu Condes de
Castro Guimarães foi mandado construir por Jorge O’Neill, cerca de
1900, num terreno cujo aforamento requereu à Câmara de Cascais a 10
de Novembro de 1892 “entre a Cidadella e a estrada que conduz à Boca
do Inferno”.
Jorge O’Neill, descendente dos príncipes de Tyrone e de Glen-Boy
reis da Irlanda, homem ligado à finança e à indústria do Tabaco, nem
sempre foi afortunado nos seus negócios, razão porque se viu obrigado a
vender a “Torre de S. Sebastião com todo o recheio por trinta e seis contos”
ao Conde Manuel Castro Guimarães, advogado e banqueiro. Este segundo
proprietário, tendo falecido em 1927 e não deixando descendentes, legou
“à vila de Cascais”, a sua “propriedade denominada Torre de S. Sebastião...
com toda a mobília, objectos d’arte, livros e pratas,... com a condição... de
ser destinado a um pequeno Museu Municipal e Biblioteca publica e os
jardins e parque contíguo para recreio do público” .
O Museu abriu ao público em 1930 e teve a sua inauguração oficial
a 1931.
Como Museu-Biblioteca, constituindo ainda hoje a mais
importante Instituição Cultural no concelho, o palácio é por si só, um
edifício relevante dentro da arquitectura do romantismo.
Jorge O’Neill, que o mandou construir, era um homem de bom
gosto que inspirado ”segundo se diz, num esboço do cenógrafo Luigi
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Manini, encomendou ao arquitecto-pintor Francisco Vilaça a sua
moradia de veraneio na enseada de Sta. Marta. Carlos Malheiro Dias
refere-se a ele e Regina Anacleto na sua obra “O Neomanuelino ou a
Reinvenção da arquitectura dos Descobrimentos” cita-o, como um dos
“mais illustrados artistas” nacionais. Tornou diz, citando ainda aquele
autor, “pela primeira vez tangível essa attrahente phantasia [que é a Torre
de S. Sebastião] e haver ousado e sabido edificar com solidez, a pedra e
cal, a mais sumptuosa scenografia, com que um pintor histórico, de vastos
conhecimentos e de authentica cultura, poderia ilustrar uma página da
dynastia manuelina”.
O edifício, cito agora Regina Anacleto, “de acordo com
alguns, utilizou apenas elementos nacionais e até locais, não afecta a
predominância de um estilo, mas patenteia uma amalgama de tendências
e de materiais que se estendem desde o castelo senhorial e reminiscências
mouriscas, manuelinas e renascentistas, bem como da pedra ao reboco
de argamassa, passando pelo revestimento cerâmico.
Alem disso, o edifício encontra-se sàbiamente implantado no local,
a volumetria dos diversos corpos joga entre si harmònicamente e, à boa
maneira oitocentista, o interior correspondia às necessidades dos seus
habitantes. “E mais adiante, citando Branca de Gonta Colado subscreve
as suas palavras: “Deu-lhe a graça medieval das janelas geminadas, as
cúpulas das janelas orientais, os mirantes dos serralhos moiriscos, os
coruchéos das catedrais góticas, os alpendres dos solares minhotos, as
torres das fortificações bárbaras, os varandins dos palácios italianos, as
arcarias do estilo manuelino, mil enfeites, mil contornos diversos, mas
amalgamou todos os pormenores num plano de conjunto que resulta
elegante, magnificente e dá a quem o vê uma sensação de beleza e
encantamento.”
Quando o Museu abriu ao público em 1930 contemplou-se
exclusivamente a evocação do 2º. proprietário o Conde Manuel de
Castro Guimarães, como era lógico, dado o valor patrimonial e cultural
do legado deixado à vila de Cascais, ficando o primeiro proprietário
por uma breve referência na explicação que se faz aos visitantes, de ter
mandado construir o palácio e, na justificação das folhas de trevo do
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tecto e das portas e lareira da Sala Amarela evocando S. Patricio, patrono
da Irlanda. Os brasões pintados no tecto do Torreão não integravam
intencionalmente a visita, apenas mereciam uma ligeira referência
também, aos visitantes que a solicitassem.
No entanto, pareceu-nos que, procurando manter sempre viva
a memória do legado do Conde Manuel Castro Guimarães, se deveria
dar maior relevo a Jorge O’Neill, evocando-o também no Torreão,
completando o significado dos brasões relativos à sua genealogia, com
outras peças ligadas à sua personalidade, pensando que esta evocação da
convivência dos dois proprietários na mesma casa, em nada prejudicaria
aquele que dotou o Município de Cascais com um Museu-Biblioteca.
Foi por esta razão que em 1993, fazendo um arranjo museológico
daquela torre “medieval”, com fotografias de algumas salas que nos
mostram o palácio no tempo de Jorge O’Neill, com o seu retrato a óleo,
a árvore genealógica que se mandou pintar e a sua carta de armas, se
inaugurou aquela sala, na convicção de que se estava a completar a
história do palácio com o preenchimento de uma lacuna que decorridos
70 anos sobre a inauguração, mais facilmente ocorria realizar.
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Uma Casa Museu em Território de Ecomuseu
Fernando Namora em Condeixa

Miguel Pessoa /Fernanda Nujo / Lino Rodrigo
“(...)
A nossa vida cultural sacrifica o convívio
frutuoso, e para isso doseado de respeito mútuo,
ao espectáculo do sectarismo tribal. Que faz
vista. Que é trombeta de prestígio.
(...)”
Fernando Namora, in Sino na Montanha
A Casa-Museu Fernando Namora ( Fot.1) foi inaugurada a 30
de Junho de 1990. Integra uma colecção oferecida pelos familiares do
escritor à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. É um Museu-edifício
e é assim que ela se apresenta num vasto espaço que é o Território do
Ecomuseu—uma mancha geográfica que se estende desde Arzila até
Penela (Desenho 1).
Enquanto Casa-Museu, e consoante as disponibilidades discretas
de cofre, esta já feita a inventariação sistemática dos materiais do acervo.
Está organizada uma listagem dos objectos museológicos, num total de
6974, que vemos acompanhados das respectivas fotografias—sinal seguro
de que existe preocupação com a segurança desta herança cultural,
nomeadamente contra roubo.
No que respeita ainda a segurança na Casa-Museu e espaço
imediatamente envolvente, têm sido feitas acções de formação na área
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do socorrismo e luta contra incêndio, o que pressupõe obviamente a
disponibilização de meios para essas tarefas.
Quanto a conservação têm sido tomados os cuidados necessários
e possíveis para que se mantenham as temperaturas adequadas. A
intensidade da iluminação natural está controlada através da instalação
de cortinas próprias colocadas nas entradas de luz e a iluminação eléctrica
respeita as normas tecnicamente sugeridas.
É numa casa de construção tradicional em alvenaria, com dois
pisos, antes pertença dos pais de Namora e onde este nasceu em 1919,
que se encontra instalada a Colecção. O edifício, localizado no Largo
Artur Barreto, em rua fronteira aos Paços do Município, era, de facto, um
espaço bem adequado para a instalação duma casa de pequeno comércio,
pois por ali cruzavam as vias principais de acesso ao litoral, ao interior
mais rural e, ainda, até aos anos 60, a grande via de comunicação Norte
/ Sul, Estrada Nacional N.°1. Também ali, logo em frente, no Largo, se
reunia uma importante feira bi-semanal—um axis mundi da Vila (Fot.2).
Talvez por estas razões os pais de Namora, gente ainda ligada ao
trabalho da terra, terão descido da aldeia de Vale Florido (Ansião) à
mancha urbana de Condeixa, centro sub-regional da área. Aqui encetaram
um novo modo de vida sem, contudo, nunca terem quebrado a ligação
à aldeia, aonde regressam sempre que lhes é possível. Em Condeixa,
também o filho ficaria mais perto da Escola e, depois, da Universidade,
em Coimbra, onde estudou, terminou o curso e exerceu Medicina.
Ao reflectirmos a Casa-Museu na Paisagem urbana de Condeixa
deixamos, assim, sugerido um pequeno apontamento que contribui para
o entendimento daquela que chamamos a terceira malha urbanística da
Vila de Condeixa-a-Nova, indissoluvelmente ligada ao crescimento do
comércio. Esta malha rompe parcialmente a malha urbanística iluminista
do Séc. XVIII, aqui marcada pela existência de fartas quintas e palácios
o que, possivelmente, terá levado Namora a interiorizar Condeixa, como
“Vila Feudal”.
A casa de Namora sofreu alterações profundas em relação ao
original mas mantém um piso térreo, onde funcionava outrora o pequeno
comércio de retrosaria, e um primeiro piso antes destinado a habitação.
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Em termos de Arquitectura, a Casa-Museu tem, agora, aumentadas
as áreas de acesso, que é gratuito. No rés-do-chão está instalada a parte
da Colecção que integra pintura a óleo da autoria de Namora, escultura
de José Dias Coelho e fotografia de Eduardo Gageiro. Ainda, neste
espaço, também acessível a deficientes, está instalado um balcão de
relações públicas, o equipamento de vídeo em que são passados filmes
baseados em obras de Namora, o arquivo de revistas, as reservas, a área
administrativa, o espaço de leitura e as instalações sanitárias.
No 1.° piso com comunicação exterior e interior, entre o material
exposto, poderão ser vistas obras de pintura e escultura da autoria de
Júlio Pomar, Júlio Resende, Malangatana, Melânio, Ribeiro de Pavia,
Conceição Coelho, Victor Palla, João Fragoso, Sofia Namora Barros,
Miguel Namora Barros, Lima de Freitas, Manuel Filipe, Rogério de Freitas
e Calazans Neto. Também emoldurados temos uma carta manuscrita de
Abel Salazar e o Prémio António Augusto Gonçalves dos Jogos Florais
Universitários de Coimbra (Ano Lectivo de 1939 / 1940 ). A medalhística
exposta inclui exemplares nacionais e estrangeiros. Quanto ao escritório,
este foi transferido da Avenida Infante Santo em Lisboa, para a sala
principal deste piso (Foto 3). O conjunto bibliográfico existente nesta sala
contempla as edições portuguesas e estrangeiras, objectos de uso pessoal
e obras oferecidas por um largo leque de Amigos ligados à Medicina, à
Literatura e a outros campos. Aqui se encontram edições das obras do
escritor em idioma francês, romeno, catalão, castelhano, italiano, alemão,
inglês, esperanto, búlgaro, húngaro, russo, lituano, japonês, chinês, checo,
eslovaco, estoniano, finlandês, grego, holandês, ucraniano, norueguês,
polaco e sueco bem como produção crítica sobre a sua obra, oriunda
de círculos literários profissionais e universitários de todo o Mundo.
Consultáveis são também as inúmeras edições das obras do autor feitas
no Brasil.
À disposição integral dos Públicos está a obra completa do escritor,
materializada em 29 títulos impressos, tendo a consulta da restante
colecção bibliográfica um acesso condicionado por razões de segurança.
Quanto ao público invisual e amblíope de visão muito reduzida,
importará referir que estão feitos contactos no sentido da aquisição da

196

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

obra de Namora, em sistema “Braille” sendo já acessível o que neste
sistema de leitura existe sobre parcelas de percursos do Ecomuseu.
A animação realizada tem-se dirigido sobretudo ao Público escolar
que vai desde aquele que frequenta o ensino básico até ao outro, adulto,
que trabalha e frequenta, à noite, os Cursos de Educação Permanente de
Extensão Educativa.
Para os Públicos, em geral, são disponibilizados textos poli
copiados, folhetos e postais. Têm sido realizados Cursos de Iniciação ao
Desenho e à Pintura, Recitais de Poesia, Canto e Música Instrumental
e, ainda, Conferências sobre Literatura, Museologia, Arqueologia e
Etnologia.
As informações sobre o processo de geminação Condeixa / Idanha,
Terras de Namora, estão sempre disponíveis na Casa-Museu.
Aguardamos em tempo breve, a edição do primeiro número da
Revista Cultural da Casa-Museu, espaço aberto a várias temáticas, que
será, seguramente, um instrumento de estudo e de aproximação entre
regiões e países, nomeadamente com os de Língua Portuguesa (por
exemplo com Angola, através da Casa-Museu do Escritor Oscar Ribas,
em Luanda); entre escritores, escolas e institutos universitários: entre
museus congéneres nacionais e estrangeiros. Para breve, igualmente,
está proposta a edição de um Catálogo da Casa-Museu, a edição de
postais e folhetos, bem como, a preparação de uma Exposição a fazer
em colaboração com o Museu do Neo-Realismo de Vila franca de Xira.
A animação do espaço através da música contará com a gravação de
excertos de algumas obras clássicas preferidas do escritor.
Para o visitante em geral, a Casa-Museu funciona como um novo
ex-líbris da Vila.
E é na Casa-Museu, também, que o visitante encontra o apoio afim
de complementar, duma forma muito personalizada, a informação dada
na recente edição de “Percursos”, edição esta feita a cargo da Associação
Ecomuseu. Ali são sugeridos 17 núcleos de visita: Castelos da linha
avançada de defesa de Coimbra medieval; Mancha Vitícola de Podentes,
Vila Seca e Chão de Lamas; Abrigo Pré-Histórico de Eira Pedrinha; Villa
Romana do Rabaçal / Penela (Património do Município); Conímbriga;
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Moinhos e Azenhas; Igreja Manuelina da Ega, Pelourinho e Paço
Acastelado da Comenda da Ordem de Cristo; Calceteiros, Cabouqueiros
e Mosaicistas; Tecelagem Manual / Bendafé e Podentes; Reserva Natural
do Paúl de Arzila (Instituto de Conservação da Natureza); Oficinas /
Escolas de Cerâmica Artística; Oficina / Escola de Organaria; CasaMuseu Fernando Namora (Património do Município), em Condeixa;
Nascentes de Alcabideque; Quintas e Palácios de Condeixa do Séc. XVIII;
Escolas e Instituições de Solidariedade Social; Serra de Sicó—Homem e
Paisagem cársica.
Fernando Namora nasceu em Condeixa. Daqui saiu, certamente,
com sonhos sonhados de transformação do mundo e das coisas. Fê-lo,
certamente, na dimensão sempre inacabada daquilo que é próprio do
humano (Desenho 2).
Nós, hoje, aqui, na Paisagem perene que também foi de Namora,
vimos construindo, na medida do possível, espaços de convivialidade e
de viabilização de Futuros.
Miguel Pessoa (Ecomuseu)
Fernanda Nujo (Casa Museu Fernando Namora)
Lino Rodrigo (Câmara Municipal de Lisboa)
Foto 1 - Exterior da Casa Museu. Largo Artur Barreto. Condeixa. Fot. de
António Pinto.
Foto 2 - Feira bi-semanal em Condeixa. Largo Artur Barreto. Anos 20.
Fot. Rasteiro. Colecção de António Pinto.
Foto 3 - Interior da Casa Museu. Escritório. Fot. de António Pinto.
Desenho 1 - “Comecei a minha vida de médico com uma bicicleta
emprestada e um fato meio surrado que trocara por um retrato a óleo”
Memórias de um Escritor, Fernando Namora. Desenho de João Pocinho,
1995.
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Câmara Municipal de Coruche
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Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Lisboa — Biblioteca Museu República e Resistência
Câmara Municipal de Lisboa — Departamento Espaços Verdes
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Câmara Municipal de Lisboa — Divisão Arquivos
Câmara Municipal de Lisboa — Divisão Gestão Cemiterial
Câmara Municipal de Lisboa — Divisão Museus / Museu da Cidade
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Câmara Municipal de Lisboa — Fonoteca Municipal
Câmara Municipal de Lisboa — Gabinete Estudos Olissiponenses
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Câmara Municipal de Mértola
Câmara Municipal de Monforte — Gabinete História
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C. S. P. de Sôr
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Fundação Ricardo Espirito Santo Silva
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n.9 (1996)
Museologia e Comunicação
Introdução
“Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da
prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não
há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se
espera na espera pura, que vira, assim, espera vã”
Paulo Freire1
Os textos reunidos nesta publicação representam alguns momentos de
uma busca que iniciei há dezoito anos, impulsionada pela sabedoria
generosa de Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, com o propósito de
equacionar os desafios da prática museológica em um país que não se
cansa de procurar e repensar a sua identidade cultural.
Entendendo que a “espera vã” não permite aflorar os desafios e
as transformações, procurei pautar os meus caminhos profissionais pelos
questionamentos e experimentações, pois considero que a Museologia
e os Processos Museais dependem de perguntas constantes e práticas
reiteradas.
Estes caminhos, muitas vezes, abrigaram passos à frente e
recuadas estratégicas, mas, o mais importante é que nunca perderam de
vista o objetivo maior: permitir que a Museologia sirva de instrumento
1

FREIRE, P. - “Pedagogia da Esperança - Um reencontro com a

Pedagogia do Oprimido”- Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1992.
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para a necessária articulação entre a preservação e o desenvolvimento.
Assim, ao longo destas páginas, apresento algumas idéias
para a construção epistemológica da disciplina aplicada Museologia;
destaco questões referentes à metodologia de trabalho dos processos
museais; indico, em um ensaio, os desafios da musealização nos museus
tradicionais e, finalmente, divulgo as minhas impressões de viagem em
relação à realidade museológica portuguesa. Trata-se, sem dúvida, de
uma publicação com variáveis sobre o mesmo problema, ou seja: mapear
os pressupostos de uma área de conhecimento, preocupada em entender
os diferentes níveis de aproximação e estranhamento entre as sociedades
e as suas referências patrimoniais.
Agradeço a Mario Moutinho, não só por permitir esta publicação,
mas em especial pelos inquietantes desafios que me fizeram caminhar
muito.
São Paulo, primavera de 1996.
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Museologia: Algumas Ideias
para a sua Organização Disciplinar
Cristina Bruno
A problematização das hipóteses científicas nas Ciências
Humanas, vinculada ao estudo da Cultura Material, procura elucidar os
processos de continuidades e mudanças dos distintos fenômenos ligados
aos grupos humanos do presente ou das sociedades extintas. Por um
lado, essa busca orienta-se para a compreensão das possibilidades de
dispersão dos vestígios materiais (evidências culturais) em um território
e a respectiva inserção nos diferentes níveis das sociedades e, a partir de
diferentes metodologias, esses vestígios acabam sendo retirados de seu
local de origem e reunidos em uma instituição. Por outro lado, muitos
destes estudos partem dos objetos já reunidos em instituições, com
o objetivo de entender o perfil das sociedades que os produziram. De
uma forma, ou de outra, a evidência material da cultura é um elemento
de crucial importância para estas análises e os museus estão entre as
principais instituições que guardam esses indicadores da dimensão
cultural das sociedades.
Assim, não só os museus têm uma íntima vinculação com
o desenvolvimento de diversos ramos das Ciências Humanas, mas
a Museologia - enquanto disciplina - apresenta uma acentuada
cumplicidade com estas áreas de conhecimento e também com os outros
ramos do conhecimento científico.
Cabe salientar que a Museologia oferece às outras áreas uma
oportunidade especial de aproximação sistemática com a sociedade
presente, para a necessária e requisitada devolução do conhecimento,
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uma vez que vincula suas principais preocupações em dois níveis, a saber:
1º) identificar e analisar o comportamento individual e/ou
coletivo do homem frente ao seu patrimônio.
2º) desenvolver processos técnicos e científicos para que, a partir
dessa relação, o patrimônio seja transformado em herança e
contribua para a construção das identidades.
Os indicadores/vestígios das sociedades que correspondem
ao interesse de estudo da Cultura Material são, também, elementos da
herança patrimonial, tratados e comunicados pela Museologia.
Seriam olhares diferentes sobre o mesmo fenômeno, como
acontece em relação a diversas áreas de conhecimento? A resposta é
negativa. São olhares complementares e cúmplices.
As Ciências Humanas, em geral, evidenciam facetas das
sociedades, descobrem peculiaridades de um passado às vezes esquecido
e fazem aflorar os indicadores da memória, mas não têm potencialidades
efetivas de comunicar-se em larga escala com a sociedade presente. Já a
Museologia se estrutura como a área de conhecimento específica para
viabilizar essa comunicação, mas depende, evidentemente, da produção
de conhecimento próprio às áreas que estudam os indicadores da
memória.
A partir de uma perspectiva histórica é possível considerar que,
desde os primeiros trabalhos escritos sobre coleções, já se encontrava o
prenúncio de uma área de conhecimento que apenas neste século seria
estruturada.
Segundo Guarnieri (1989:7)... “O holandês Quiccheberg, em
Munique, em 1565, ao elaborar a primeira tentativa de uma teoria
das coleções de museu, talvez não pudesse avaliar o pioneirismo de
sua contribuição numa área totalmente nova ou que seria seguido,
posteriormente, por Major, no século XVII, afirmando o caráter
disciplinar da Museologia; por Neickelius, em 1727; por Diderot, em
1765, com seu ensaio sobre a organização racional do Louvre; por Lafont
Saint Yenne, durante a Revolução Francesa, postulando em panfletos por
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“museus para o povo”; por Goethe e seus lúcidos textos sobre a atividade
museal (aumento das coleções, arranjo estético, função educacional dos
museus)”.
Desta forma, até este século, muitas evidências comprovam que o
fazer museal impôs, a partir de uma reflexão crítica, a constituição de um
universo particular para a edificação de sua epistemologia. Esta trajetória
tem sido lenta e ainda hoje confronta-se com o número reduzido de
profissionais preocupados com a estruturação teórico-metodológica
desta disciplina, com poucas escolas de formação e com um objeto de
estudo extremamente diversificado que dificulta as análises comparativas.
A identificação das associações mentais, que têm contribuído
para a formação do pensamento museológico, tem sido lenta e dispersa
em diversas partes do mundo. Esta realidade epistemológica que envolve
a Museologia tem dificultado, também, a elaboração de princípios básicos
e hierarquizados de raciocínio sobre o fenômeno museal.
É possível reconhecer que as preocupações museológicas
correspondem às questões inerentes à preservação, organização,
comunicação e educação patrimoniais. Entretanto, o museu - enquanto
instituição - ainda reúne e absorve grande parte dessas preocupações.
Segundo Pomian (1984), as sociedades humanas têm o hábito de
eleger, selecionar, reunir e guardar objetos desde a pré-história. Com isso,
fica evidente a relevância dos objetos no cotidiano dos homens e o lugar
de destaque que ocuparam as famosas coleções, ao longo da História, na
tentativa de superar os limites da transitoriedade humana.
Se, hoje, pode-se afirmar a inquestionável importância dos
objetos, é porque, ao lado do exercício humano de elaborar um artefato,
sempre existiu alguma idéia de preservação.
Portanto, cabe enfatizar que os museus herdaram essa atitude
e são responsáveis pela sua perpetuação, ao lado de outros modelos
institucionais (arquivos-bibliotecas) e mesmo de outros processos sociais.
Considerando que os templos da Antiguidade, os gabinetes,
galerias e antiquários e os museus enciclopédicos deixaram contribuições
para a idéia de museu presente neste século, constata-se que o homem, ao
longo do tempo, não deixou de lado a preservação de seus vestígios e que,
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de uma maneira ou de outra, mesmo privilegiando as marcas das elites, o
museu é um fenômeno mundial.
Entretanto, na contemporaneidade, este modelo institucional
divide sua atenção entre problemas preservacionistas e outros vinculados,
por exemplo, a questões acadêmicas, definições administrativas e
políticas, sem contar as dificuldades técnico-científicas enfrentadas para
acompanhar a evolução do conceito de preservação que caminhou mais
rapidamente fora dos museus.
Reafirmando que a preservação é a função básica de um museu
e que a partir dela estão subordinadas todas as outras, tais como coleta
e estudo dos objetos e/ou espécimes da natureza; salvaguarda das
coleções e/ou referências patrimoniais (conservação e documentação)
e comunicação (exposição, educação e ação sócio-cultural), salienta-se
que o desempenho articulado de todas estas facetas preservacionistas
deve estar vinculado ao exercício da disciplina museológica.
Em recente estudo, Peter Van Mensch (1994) apresenta
um panorama sobre os principais caminhos que os téoricos têm
apontado, no sentido de contribuir para a construção da Museologia
como disciplina científica. Baseando-se na produção escrita e
organizada no âmbito do ICOFOM - Comitê Internacional do ICOM1
para a Museologia, o referido autor indica que existem cinco segmentos
de idéias, a saber (Quadro 1):
1) a Museologia como estudo da finalidade e organização de
museus;
2) a Museologia como o estudo da implementação e integração
de um conjunto de atividades visando à preservação e uso da
herança cultural e natural;
3) a Museologia como o estudo dos objetos de museu;
4) a Museologia como estudo da musealidade e,
5) a Museologia como o estudo da relação específica do homem
com a realidade.

1

International Council of Museum/ UNESCO

Cristina Bruno

211

Histórico das Tendências do Pensamento
Museológico Segundo Peter Van Mensch
1965: Z. Stransky refere-se à “tendência de conhecimento”, em função da diversidade de visões
TENDÊNCIAS:
1) Museologia como Estudo da Finalidade e Organização dos museus:
CONTRIBUIÇÕES:
1958: Seminário Internacional de Museus Regionais - Rio de Janeiro
1972: Definição do ICOM: museologia voltada à organização dos museus
Influência nas Escolas de Formação
- IJahn (1979) e K. Schreiner (1982) prenunciaram o fim desta abordagem
2) Museologia como Estudo da Implementação e Integração de um Conjunto de Atividades
Usando a Preservação e Uso da Herança Cultural e Natural
CONTRIBUIÇÕES:
- A.M. Razgon: em 1972 concentra suas idéias na instituição, em 1982 no acervo e em 1988 nas
atividades
- J. Benes, K. Schreiner e V. Schimpff: processos de coleta, preservação, interpretação,
investigação, exposição e comunicação de objetos
- objeto: portador de informação ® evidências do desenvolvimento da sociedade e natureza.
- P. Van Mensch: conjunto de teoria e prática envolvendo o cuidado e uso da herança (1983).
3) Museologia como estudo dos Objetos de Museu:
CONTRIBUIÇÕES:
- Z. Bruna: problema relativo ao material, aos objetos móveis.
- esta postura pode ser encontrada nas obras de A.M. Razgon e I. Jahn.
4) Museologia como estudo da Musealidade:
CONTRIBUIÇÕES:
- Z.Z. Stransky (1965): reconhecimento do valor documental dos objetos
- estudo sistemático dos processos de emissão de informação contida nos objetos museológicos
(1980)
5) Museologia como estudo da Relação Específica do Homem com a Realidade:
CONTRIBUIÇÕES:
- Z.Z. Stransky (1980) “abordagem homem frente à realidade cuja expressão é o fato de que ele
seleciona alguns objetos originais da realidade, insere-os numa nova realidade para que sejam
preservados.
Anna Gregorová (Museological Working Papers)
Wojciech Gluzinski - Museologia Postulada Waldisa Russio - Fato Museal - influenciou museólogos brasileiros (Marcelo Araujo, Heloisa
Barbuy e Cristina Bruno)
1980: Homem

Objeto

Cenário
- Tomislav Sola (1982): defende a mudança do nome para Patrimoniologia.

(Quadro 1)
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Revisitando essas idéias, constata-se que a preocupação desta
disciplina está voltada para dois grandes fenômenos, conforme já foi
apontado. Por um lado, a necessidade de compreender o comportamento
individual e/ou coletivo do homem frente ao seu patrimônio e por
outro lado, desenvolver mecanismos para que a partir desta relação o
patrimônio seja transformado em herança e esta, por sua vez, contribua
para a necessária construção das identidades (individuais e/ou coletiva).
Desta forma, enquanto área de estudo, a Museologia pode
consolidar os museus já existentes e propiciar a criação de novos
modelos. Em ambos os casos a noção de preservação é básica e o
desdobramento dessa caminhada conceitual depende da compreensão
do que é preservação (Quadro 2).
É possível enfatizar, lembrando Waldisa Guarnieri (1990:10),
que musealização pressupõe ou implica em preservar e enquanto ação
museológica ela aproxima objetos e homens, revitalizando o fato cultural,
... “a preservação proporciona a construção de uma memória que permite
o reconhecimento de características próprias, ou seja, a identificação.
E a identidade cultural é algo extremamente ligado à auto-definição, à
soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica”
Compreende-se, então, que a Museologia fundamenta-se na
idéia de preservação e que esta, por sua vez, tem a potencialidade de
desencadear processos orientados para a construção da identidade.
Constata-se, desta forma, que os museus (e/ou processos museais),
assumindo primordialmente a função preservacionista, podem
desempenhar um papel relevante nas sociedades, sejam eles museus
tradicionais ou novos processos museológicos.
As definições sobre preservação são muitas e datadas, mas estão
sempre relacionadas à sobrevivência dos grupos humanos. Quer seja pela
identidade cultural do grupo, ou pela integridade dos seres vivos, quando
reflete-se sobre preservação está-se analisando outras idéias como os atos
de selecionar, guardar, manter, ou mesmo repetir e transmitir.
As reflexões anteriormente mencionadas estão sempre
subordinadas ao universo patrimonial. Considerando que patrimônio é
o conjunto dos bens identificados pelo homem, a
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(Quadro 2)
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partir de suas relações com o meio-ambiente e com outros homens, e
a própria interpretação que ele faz dessas relações, observa-se, em um
primeiro momento, que este universo é infinito. Em seguida, é facil
constatar que os museus têm preservado uma pálida imagem (por meio
de algumas coleções) do que realmente seria a nossa herança patrimonial.
Reside aí, então, o primeiro grande problema sobre a função
preservacionista dos museus, e por consequência, também, uma
questão para a organização mental do pensamento museológico, ou
seja: a necessidade de amarrar com laços mais sólidos as relações entre
o universo patrimonial e aquele que hoje é partilhado como herança
cultural, e que será legado para o futuro.
Neste sentido, conceitualmente, a Museologia tem
avançado nas últimas décadas. Basta citar as considerações
sobre
Patrimônio
Comunitário2
e
Patrimônio
Integral3
que têm apontado para as responsabilidades extra-muros
dos museus, ou ainda a noção de Referência Patrimonial4
assumindo o lugar das exauridas Coleções e, desta forma, possibilitando
um futuro objetivo para a preservação da cultura material e espécimes
da natureza.
Entretanto, é perceptível o desajuste entre esses avanços
conceituais e a carência de métodos e técnicas capazes de orientar essas
novas perspectivas. Assim, identifica-se o segundo problema relacionado
ao tema: a urgência de estabelecer novos parâmetros para a formação
profissional e reciclagem daqueles que já estão à frente dos processos
museológicos.
Uma das possibilidades para a formação está em aceitar que a
2

Entende-se por Patrimônio Comunitário o conjunto de bens partilhado

por um grupo de pessoas em um espaço delimitado e ao longo do tempo, cuja
preservação é importante para a identidade cultural do grupo.
3

Entende-se por Patrimônio Integral o conjunto de bens que deve ser

preservado para a identidade e integridade dos seres vivos.
4

Referência Patrimonial: elemento extraído do universo patrimonial,

significativo em relação a um conjunto maior, e que sua preservação pode
representar o universo referido.
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Museologia está ligada à “administração da memória” (Meneses, 1991)
e, neste sentido, deve-se reconhecer que este gerenciamento pressupõe
um novo trabalho cultural e educacional, que atribui ao patrimônio
novos usos e novas significações. Portanto, os museus, estabelecidos
tradicionalmente a partir de coleções, devem contar com profissionais
aptos ao desempenho dessas tarefas, ou seja: compreender que o objeto é
um suporte de informações e por isso ele deve ser preservado ao lado de
outros meios de informação.
Assim sendo, as atividades básicas vinculadas à coleta,
conservação, documentação, armazenamento, exposição, ação sóciocultural e avaliação devem estar relacionadas a dois grandes blocos, a
saber: salvaguarda e comunicação dos indicadores da memória. O
desempenho desses dois blocos está vinculado a problemas éticos sobre
o uso da herança patrimonial, às questões de como uma sociedade
enfrenta e estabelece um diálogo com seus traços culturais - mesmo
os museus sendo universais e, sobretudo, à compreensão da vocação
educacional de todas as tarefas museais. Trata-se, portanto, da imposição
e estabelecimento de critérios de gerenciamento da informação contida
no universo de intervenção museal.
Julga-se que, dessa forma, “novos profissionais” poderiam
aproximar os museus tradicionais dos novos modelos, pois a oposição
nesse caso não é saudável nem para os museus nem para os profissionais.
É fundamental, então, compreender que tanto as coleções sectárias e
elitistas, quanto as vertentes do patrimônio integral são indicadores
da memória e, de acordo com a linha de trabalho, podem servir para a
“construção” e “releitura” sobre o passado e mesmo “ajustar” e “dinamizar”
o presente.
Assim sendo, a formação mais adequada para esses novos
desafios indica que este profissional tem que estar apto para prolongar
a vida dos objetos, mas também para propiciar a releitura das idéias do
presente, dando novas interpretações aos acontecimentos do passado. E
isso é preservação (Lucena, 1991), isto é: instrumento para a organização
mental dos princípios da Museologia e sua construção disciplinar.
A identificação e a delimitação da área de abrangência do
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pensamento e práticas museológicos, submetidos à problemática
preservacionista, indicam a necessidade da convivência mental com as
questões ligadas aos sinais, imagens e símbolos, ou seja: o reconhecimento,
o tratamento e a extroversão dos sentidos e significados dos indicadores
da memória. Adentra-se, portanto, nos campos da documentalidade
e testemunhalidade dos segmentos patrimoniais que são alvo de
musealização.
É importante reiterar que a, já clássica, definição de Fato Museal,
elaborada por Waldisa Rússio Camargo Guarnieri (1990:7) deve ser
abordada neste momento. Segundo a autora... “é a relação profunda entre
o Homem, sujeito que conhece, e o Objeto, parte da Realidade à qual o
Homem também pertence e sobre a qual tem o poder de agir, relação esta
que se processa num cenário institucionalizado, o museu”.
Reconhece-se, entretanto, que a intervenção museológica
corresponde a um contexto bem delimitado do universo patrimonial:
aquele de onde emergem os objetos e os artefatos. Para tanto, a noção
de preservação, como base estruturadora do pensamento museológico,
é permeada pelos problemas ligados às “coisas” feitas ou transformadas
pelo homem. E... “Objeto é tudo o que existe fora do Homem, aqui
considerado um ser inacabado, um processo. Este ser inacabado, este
processo condicionado pelo seu meio, capaz de criar, percebe o objeto
existente fora de si; não só percebe, como lhe dá função, e lhe altera a
forma ou a natureza, cria artefatos” (Guarnieri, 1990: 8 op cit). Como já
foi apresentado, esta atitude humana tem sua sequência nos processos
que levam às sociedades às ações de preservação. Neste sentido, cabe
destacar que os objetos retêm as informações referentes aos sistemas
sócio-culturais onde estão inseridos.
A Museologia se interessa, portanto, em administrar, conservar
e em organizar novas maneiras de informação, por meio da elaboração
de discursos expositivos e estratégias pedagógicas.
Assim, fica evidente que as estruturas mentais que consolidam
esta disciplina interagem com as idéias e conceitos preservacionistas de
forma muito singular. Os processos de salvaguarda e comunicação, que
são inerentes à musealização, particularizam o enfoque preservacionista

Cristina Bruno

217

da Museologia, dando-lhe caráter e dinâmica próprios.
Segundo Shanks e Tilley (1987), musealização é a elaboração
de um sistema estético para criar significados. Esta definição verticaliza
outro aspecto da disciplina museológica: este universo epistemológico é
norteado pela noção de preservação, é organizado pelas características
inerentes ao gerenciamento e administração da memória, mas trata,
especificamente, da consolidação de um fenômeno de comunicação. Este,
por sua vez, diz respeito à elaboração de experimentos e a sua construção
teórica tem uma dependência efetiva da experimentação prática. Desta
forma, surge outra característica da Museologia: a sua identidade de
disciplina aplicada que tem a potencialidade, também, de criar valores
e significados.
Os processos de musealização, vistos como o eixo central da
construção desta área de conhecimento, por um lado, contribuem para
a seleção, triagem, organização e conservação da documentalidade,
testemunhalidade e autenticidade impressas nos objetos musealizados.
Por outro lado, constroem novos valores e significados para estes objetos,
por meio da elaboração de exposições e ação educativo-cultural. Neste
momento, transparece não só a cumplicidade da Museologia com as
áreas de conhecimento ligadas ao estudo dos bens patrimoniais, mas,
sobretudo, a sua inerente submissão a questões ideológicas. Emerge,
também, outro aspecto relevante à sua edificação disciplinar: junto aos
postulados gerais e universais (Museologia Geral) impõe-se, com muita
clareza, os problemas de ordem especial e particular (texto e contexto
museológicos).
Vale ainda destacar outra característica dos processos de
musealização que diz respeito a sua própria engrenagem. Como lembrou
Guarnieri (1990: 8)... “Quando musealizamos objetos e artefatos (aqui
incluídos os caminhos, as casas 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). E a partir dessa memória musealizada e
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recuperada que se encontra o registro e, daí, o conhecimento suscetível
de informar a ação.”
Esta citação expõe, com bastante pertinência, a vulnerabilidade
da delimitação científica do território museológico em relação às
pressões ideológicas. Cabe frisar que nas perspectivas de estudos
museológicos apontadas anteriormente por Peter Van Mensch notase duas grandes linhas de abordagens. Por um lado, as definições
pragmático-institucionais cobrem todo o universo mental e, por outro
lado, as preocupações prendem-se à compreensão das relações entre o
homem e o objeto. Esta dicotomia de linhas de pensamento também
demonstra que a Museologia vem sendo estruturada a partir de distintos
sistemas de idéias.
Uma terceira ordem de problemas que tem aflorado nos últimos
anos, a partir do fortalecimento das discussões ecológicas, registra
que tratar os problemas vinculados à preservação significa respeitar
o conceito da biodiversidade. Nesse caso, é impossível não perceber a
incapacidade dos museus tradicionais em tratar esse novo conceito, uma
vez que as instituições museológicas passaram este século preocupadas
em determinar suas especialidades, em desmembrar suas coleções e em
contribuir para a organização de uma tipologia de museus, constituída
por tipos estanques.
Deve-se ressaltar, também, que o universo profissional vinculado
aos museus valorizou, e muito, a cultura material, tornando a instituição
museológica antropocêntrica. Portanto, não devem ser negligenciadas
as dificuldades que os museus estão enfrentando em compatibilizar seus
atuais perfis em relação ao seu caráter preservacionista.
Partindo-se da noção de preservação, tendo como foco de análise
um fenômeno de comunicação que tem a possibilidade de construir e
reconstruir as relações entre a sociedade e sua herança patrimonial, a
Museologia vem organizando seu campo teórico, particularizando-o
entre aqueles que orientam as disciplinas aplicadas, e testando-o por
meio de inúmeras experimentações que ocorrem no âmbito dos museus
tradicionais ou no âmago dos novos processos museais (Quadro 3).

Cristina Bruno

219

(Quadro 3)

Desta forma e, lentamente, esta área vem organizando a hierarquia
de suas estruturas mentais, superando paradigmas e colocando-se frente
a novos desafios. Assim, têm surgido questões inerentes aos limites e
reciprocidades desta área com outras áreas científicas, como também
movimentos de intelectuais que apontam para uma Nova Museologia5.
Considera-se que os fenômenos museais tradicionais correspondem
aos museus estruturados institucionalmente, que atuam a partir de
coleções constituídas e exercem sua função social por intermédio da sua
produção científica e de suas formas de intervenção comunicacional e
educacional. Já os novos processos que procuram interagir extra-muros
5

Movimento definido durante a realização do “Ateliê Internacional

Ecomuseus/Nova Museologia”, em Quebec-Canadá (outubro de 1984)
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voltam-se para as perspectivas do trabalho comunitário. Como afirma
Maure (1994:85)... “Ces ‘nouvelle realisation’ ont - quelles que soient les
différences - trois éléments principaux en commun; elles accordent toutes
une importance primordiale à: l’identité locale, la perspective écologique,
et la participation de la population. C’est dans l’interaction entre ces trois
éléments, dans un cadre museal, que réside la nouvauté et l’importance
du mouvement”.
Trata-se de um alargamento considerável dos horizontes
epistemológicos, dentro do mesmo universo de preocupações, impondo
desta forma metodologias adequadas.
Em recente reunião de profissionais realizada em Petrópolis
(Maio, 1995), no âmbito do I Encontro Nacional do ICOM-Brasil
(International Council of Museums) foi elaborado um documento, no
qual tive ativa participação, com as reflexões e propostas brasileiras, para
ser apresentado na Conferência Geral do ICOM, em Stavanger, Noruega
(Julho, 1995).
O grupo que discutiu as questões teóricas apresentou as seguintes
conclusões:

“Grupo de Interesse sobre Museologia (ICOFOM)
As discussões do grupo tiveram como perspectiva a reflexão sobre
aspectos teórico-metodológicos da Museologia (de acordo com os
objetivos do ICOFOM), considerando inclusive as questões referentes
à formação profissional nesta área. Como resultado dessas discussões o
grupo propõe:
1) o reconhecimento da Museologia como disciplina aplicada,
com a potencialidade de mediar as necessárias relações
entre preservação e desenvolvimento; neste sentido a ação
da Museologia caracteriza-se, singularmente, por sua
capacidade de transformar o Patrimônio em Herança.
Define-se Patrimônio como conjunto de bens fruto das
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relações do Homem com o meio ambiente e com os demais
homens, assim como as interpretações dessas relações.
Define-se a Herança como a consciência da existência
desse Patrimônio, assumido enquanto conjunto de signos
que permitem a identificação do indivíduo em relação a si
mesmo e ao grupo a que pertence, no tempo e no espaço.
A preservação e o conhecimento do Patrimônio levam à
constituição da Herança, como base da identidade das
comunidades, e de seu desenvolvimento;
2) a necessidade, por parte da Museologia, de um profundo
conhecimento dos segmentos da realidade social
correspondente ao seu universo de aplicação;
3) a implementação de processos museais que identifiquem
e reconheçam as comunidades de diferentes naturezas a
que se destinam, e que procurem adequar as estratégias
de ação, os procedimentos metodológicos e técnicas
aplicados às peculiaridades destas diferentes comunidades.
A avaliação permanente e sistemática desses processos
deverá ser incorporada à musealização;
4) a garantia da participação das comunidades envolvidas
em todas as etapas do processo museológico, considerando
que a Museologia permite a transferência de seu
conhecimento específico, de seus métodos e técnicas de
atuação;
5) o reconhecimento do objeto central de estudo da
museologia como um “fenômeno de comunicação”,
construído a partir da articulação das múltiplas formas de
relação entre o homem e o objeto em um cenário;
6) o respeito ao tempo inerente à construção dos fenômenos
museais, determinado pelas singularidades das variáveis
envolvidas nestes processos;
7) o reconhecimento de que as múltiplas possibilidades
de aplicação de processos museológicos são meramente
diferenças metodológicas, que só vêm a enriquecer a
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unidade da teoria museológica.
Propõe-se assim uma nova ação museológica, capaz de alterar
a visão tradicional de museu, num país como o Brasil, no
qual a identidade reside exatamente na diversidade cultural,
considerando-se que o “corpus” teórico de uma disciplina
modifica-se na sua relação dialética com a realidade.
Formação de Pessoal:
· Considerando estes pressupostos, propõe-se que, no Brasil,
a formação de pessoal na área da Museologia busque a
preparação de profissionais críticos e capazes de atuar como
mediadores na relação Preservação e Desenvolvimento,
conscientes de que esta ação de mediação contribui para
a construção dos valores sociais e para a estruturação da
herança cultural.
·
Neste sentido, a formação dos profissionais de museus deverá incluir
conhecimento e treinamento em três níveis:
1) a estrutura teórica, metodológica e técnica da Museologia;
2) o perfil patrimonial da realidade brasileira em sua
diversidade, semelhanças e constrastes;
3) os recursos técnicos e os fundamentos teóricos da
Comunicação, e de sua nova tecnologia.
Este tipo de formação visa capacitar a esses profissionais
para uma ação social voltada para a educação integral; é
indispensável assim reformular-se a estrutura curricular dos
cursos de Museologia, promovendo a interdisciplinariedade
e a interação entre as diferentes áreas. É igualmente
importante que a Museologia faça parte de outras áreas
acadêmicas, responsáveis pela formação de profissionais
que venham a atuar em museus.”
Entretanto, ainda são tímidas as suas inserções no mundo acadêmico.
Faltam, em especial, uma profusão maior de periódicos especializados,
cursos de formação e encontros científicos.
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Apesar das considerações elencadas, é possível apresentar um quadro
referencial desta disciplina (Quadro 4), afirmar que seu eixo está apoiado
na compreensão, realização e análise dos processos de musealização
(Quadro 5), que a Museologia compõe com as Ciências Humanas um
cenário multidisciplinar, com o objetivo de contribuir para a solução de
uma problemática percebida na dinâmica socio-cultural.

(Quadro 4-A)

224

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

Bibliografia Citada
GUARNIERI, W.R.C. - Museu, Museologia, Museólogos e Formação. IN:
Revista de Museologia. ano 1, nº 1. Instituto de Museologia de São
Paulo / FESP. São Paulo (1989)
_____, W.R.C. - Conceito de Cultura e sua Inter-relação com o Patrimônio
Cultural e Preservação. IN: Cadernos Museológicos. IBPC, nº 3. Rio
de Janeiro (1990)
LUCENA, C. - Linguagens da Memória. Apoio 6. Fundação para o
desenvolvimento da Educação. São Paulo (1991)
MENESES, U.B. - A História. Cativa da Memória? Para um mapeamento da
memória no campo das ciências sociais. IN: Revista do IEB/SP, nº 34.
São Paulo (1991)
POMIAN, K. - Coleção. Enciclopédia Einaudi/Memória-História 1. Imp. Nac.
Casa da Moeda. Porto (1984)
SHANKS, M. & TILLEY, C. - Presenting the past: towards a redemptive aesthetic
for the museum. IN: Reconstructing Archaeology: theory and pratice.
Cambridge University Press. Cambridge (1987)
Obs.: este texto, com algumas alterações, faz parte da tese de
doutoramento “Musealização da Arqueologia: um estudo de Modelos
para o Projeto Paranapanema” (1995)

Cristina Bruno

225

Os Processos Museais e as Questões Metodológicas:
O Museu da Cidade de Piraju como
Estudo de Caso Apresentação:
“...os homens constroem os templos para seus deuses,
as fortalezas dos soldados, os palácios para seus reis,
destinam parques às suas vitórias, constroem casas para
sua família, zoológico para seus animais, os museus para
seu patrimônio cultural”
Giraudy & Bouilhet (1977)
Em diversos países os grandes museus vêm modificando sua
política cultural, repensando-se conceitualmente, sofrendo reformas
quanto ao espaço arquitetônico e apresentação das coleções; como
também os pequenos museus vêm experimentando novas estratégias
para a aproximação com a população, procurando sustentar-se em uma
atuação comunitária. Esses esforços, de natureza diferente, procuram
fazer com que os museus superem o aspecto de “depósitos de objetos” e
passem a servir à população.
Entre esses novos tipos de museus, surge o “Museu de Cidade”,
voltado para a preservação das estruturas, das referências e das formas de
uma cidade. Esse modelo museológico procura ser o “local” privilegiado
para a população encontrar as suas marcas patrimoniais e conhecer as
suas tradições e rupturas culturais. É um museu para a população se
ver, como também ser vista por pessoas de outras regiões. Em geral,
reúnem vestígios do processo de urbanização, dos ciclos econômicos
que sustentaram a consolidação da cidade, das famílias que formaram
a população, entre outros referenciais. Preservam um patrimônio que
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possa garantir a identidade do espaço circunscrito de uma cidade e a
vivência cultural partilhada por sua população.
Tanto quanto os outros tipos, os museus de cidade também
devem desempenhar três funções fundamentais (Bruno, 1990:8 e 9):
“- Função Educativa: é a força importante das atividades
museológicas e acarreta o desenvolvimento e aperfeiçoamento da
capacidade intelectual, cultural, artística, ideológica, perceptiva e
afetiva. Como afirma Léon (1978: 306) - “trata-se de dispor a mente e a
sensibilidade do visitante para o encontro com as civilizações passadas
ou atuais que possibilite uma via de reflexão profunda sobre si mesmo”.
Sob este aspecto, o museu deve oferecer uma educação objetiva e também
subjetiva, renunciando às implicações doutrinárias e propiciando em
cada espectador faculdades específicas, tais como: fantasias, curiosidades
e ligações com a realidade. Por isso, é fundamental que as crianças
aprendam desde muito cedo a conviverem com os objetos, exposições e
museus. O Museu deve oferecer à criança situações que levem à reflexão,
ao desenvolvimento do raciocínio, pois só assim estará contribuindo para
a Educação Libertadora, que é aquela que, consciente e concretamente
questiona a realidade do indivíduo, do outro e do mundo que os cerca,
levando-os às transformações;
- Função Científica: deve estar presente no interior e exterior
do museu. No interior, enquanto as exposições representam o desfecho
de um trabalho iniciado com a coleta sistemática do material, sua
posterior catalogação e análise. Ao mesmo tempo, o museu deve atuar
exteriormente, através das exposições e também de suas atividades
paralelas (discussões, cursos, publicações, etc), como propulsor na
procura do conhecimento, próprio a uma instituição científica;
- Função Social: a mais importante de todas, uma vez que ela
representa o encontro das duas anteriores e também o resultado de
ambas, pois somente através do pensamento científico, o museu poderá
contribuir para a educação e desempenhar papel significativo em uma
sociedade”.
Para o desempenho dessas funções, esta proposta apresenta
algumas diretrizes museológicas básicas para a atuação do Museu da
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Cidade de Piraju, a partir das considerações já enunciadas por Morais
(1992:27 e 28), quando aponta que “Piraju será considerada um espaço
produtor de relações sociais (o tecido urbano, as edificações, as praças
e demais espaços de vivência)... Assim, optar-se-á pela musealização da
cidade: Piraju e suas instituições serão consideradas espaços possíveis de
intervenções culturais”.
Desta forma, o texto apresentado a seguir evidencia os aspectos
conceituais e as propostas metodológicas deste modelo de musealização
que vem sendo implementado desde 1993, na cidade de Piraju, Estado
de São Paulo.

1ª Parte: Conceito Museológico: a musealização da cidade.
O desenvolvimento das atividades deste Museu partirá da idéia
de que a cidade é um espaço de construção coletiva, ao longo de um
tempo permeado por relações sociais cotidianas, ligadas ao trabalho,
lazer, família e devoção. Este binômio espaço-tempo é sustentado pelas
características ambientais do território, da mesma forma que é vulnerável
às influências de agentes externos.

1) O Patrimônio da Cidade:
O conjunto dos bens identificados por uma coletividade será o
objeto central da atuação deste modelo museológico. Conforme aponta
Lucena (1991:10), “a expressão patrimônio cultural se aplica às coisas que
cada grupo preserva, porque nelas estão a sua sobrevivência. A noção
de patrimônio engloba objetos, técnicas, espaços, edificações, crenças,
rituais, instrumentos, costumes, explicitados no cotidiano das pessoas”.
Esses bens são definidos a partir da importância que possam ter
no cotidiano da população. Cabe ao museu colaborar na identificação,
estudo, conservação e comunicação das referências patrimoniais, sempre
levando em consideração a sua relevância para as comunidades envolvidas
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que, por sua vez, podem ser constituídas de diferentes segmentos da
população.

2) As Pessoas da Cidade:
A atuação deste museu deve estar voltada para a identificação
das expectativas das diferentes comunidades de uma cidade, procurando
compreender os mecanismos de aproximação das pessoas e os respectivos
envolvimentos comunitários, que muitas vezes podem estar vinculados à
faixa-etária, tipo de trabalho, poder aquisitivo, lazer, interesses políticos,
prática religiosa, etc.
Deve-se entender que a comunidade de uma cidade não é
homogênea, pois é constituída de classes e setores, tais como trabalhadores
(campo e cidade), como também existem atritos entre os diferentes
segmentos (integrados e marginalizados).
Entretanto, as pessoas de uma cidade são as reais construtoras
de uma memória coletiva e devem ser consideradas como agentes neste
processo museológico.
Cabe ao museu, a partir de um trabalho sistemático, encontrar
os elos de união entre as pessoas (que as tornam Pirajuenses) e, também,
identificar as fissuras internas, valorizando a diversidade nos usos e
costumes.
Um museu de cidade deve servir de opção para quem quer
conhecer outros aspectos da população, ao lado da sua própria imagem,
como também outros caminhos do seu território, diferentes das suas
próprias trilhas.

3) Os Espaços da Cidade:
É fundamental que um Museu de Cidade estenda sua atuação
para toda a área de intervenção de uma população, compreendendo as
mudanças sócio-econômicas que vão dando diferentes contornos ao
centro e à periferia.
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Este processo museológico tem como características básicas
a descentralização espacial, o respeito aos espaços culturais já
institucionalizados e a revalorização de locais marginalizados. Sempre
atuando dentro deste tênue limite existente entre preservação e
desenvolvimento.
A partir das considerações conceituais apresentadas, o Museu da
Cidade de Piraju atuará através da musealização de diferentes espaços,
procurando atingir os diversos segmentos da população, na busca da
valorização de três aspectos, a saber:
a) o território de Piraju: o equilíbrio ambiental.
b) o ser pirajuense: o perfil da população.
c) os signos de Piraju: as referências patrimoniais.

2ª Parte: Metodologia de Trabalho: a pedagogia museológica.
A metodologia para esse tipo de museu deve seguir dois princípios
básicos: por um lado, valorizar as intituições culturais já existentes e, por
outro lado, estabelecer um processo que conte, fundamentalmente, com
a participação da população.
Para tanto, o Museu da Cidade de Piraju está apoiado em duas
grandes estruturas, a saber:
a) Banco de Dados sobre a Cidade
b) Núcleos Museológicos Temáticos

1) Banco de Dados sobre a Cidade.
Este projeto está voltado para a organização e armazenamento
de informações sobre a cidade. Começando pela informatização dos
signos urbanos construídos (monumentos, edifícios, praças), passando
para os elementos ambientais da região e terminando pelas coleções já
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existentes nas diferentes instituições. Deve ser armazenada, também, a
memória ligada às festas populares e outras manifestações culturais.Em
seguida, este projeto deve servir como suporte para a atuação dos núcleos
museológicos.
Seu desenvolvimento depende do cumprimento de algumas
etapas preliminares, tais como: levantamento bibliográfico, realização
de planilhas, elaboração de programa adequado para esse tipo de
informatização, identificação dos primeiros itens a serem documentados.
Cabe ressaltar que é fundamental a parceria com as instituições
culturais, como também com empresas que possam sustentar
financeiramente o projeto.
A sede central do Projeto Banco de Dados pode ser instalada nas
antigas dependências do Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas
Mario Neme, ficando próxima à Biblioteca e Arquivo da cidade.

2) Núcleos Museológicos Temáticos:
Com o objetivo de desencadear o processo museológico,
esta proposta apresenta quatro sugestões temáticas para dar início ao
desenvolvimento do Museu da Cidade de Piraju, a saber:
a) Arqueologia Regional: os vestígios do passado.
b) Rio Paranapanema: a alma da cidade.
c) Tradição e Progresso: o café e a evolução da cidade.
d) Famílias: as pessoas de Piraju.
Para cada um dos núcleos está previsto um processo de trabalho,
um espaço de intervenção e um tipo de articulação junto aos diferentes
segmentos da população.
A união entre os diversos núcleos deve ocorrer através da
aplicação de projetos pedagógicos voltados ao público infanto-juvenil.
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2.1) Núcleo Museológico A:

“Arqueologia Regional: os vestígios do passado”.
Trata-se da reorganização do Centro Regional de Pesquisas
Arqueológicas Mário Neme, que reúne o acervo proveniente das
pesquisas do Projeto Paranapanema.
Este núcleo deve atuar a partir de três bases: reserva técnica do
acervo aberta ao público, exposições temporárias sobre as pesquisas em
realização, vinculadas à mostra de longa duração e serviço educativo
apoiado em arqueologia experimental.
A sua sede central deve permitir o desenvolvimento das
atividades mencionadas, da mesma forma, ser uma referência cultural
para os interessados em Arqueologia.

2.1.1) Sede:
O Galpão da Estação Ferroviária deve servir como sede para este
núcleo, a partir de uma reforma e adaptação arquitetônica para o novo
uso. Neste edifício devem funcionar as seguintes atividades:
Sala 1:
Exposição de Longa Duração:
a) Processo de Hominização.
b) Passagem do Homem para a América.
c) O Homem no Vale do Rio Paranapanema.
d) Métodos e Técnicas do Trabalho Arqueológico.
Sala 2:
Exposição biográfica sobre Mario Neme e Luciana Palestrini:
a) Mário Neme: cronologia de uma vida.
b) Luciana Palestrini: uma vida dedicada à arqueologia.
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Sala 3:
Exposições Temporárias sobre os diversos programas de pesquisa
arqueológica que fazem parte do Projeto Paranapanema.
Sala 4:
Espaço dedicado à guarda do acervo em armários de aço (com
mezanino), sendo que uma das laterais é transformada em
vitrina para o público ter acesso, também, às coleções. Estes
armários devem ficar próximos à uma área destinada ao estudo e
organização do acervo.
Sala 5:
Área destinada aos trabalhos públicos, como projeção de vídeo,
atividades educativas, conferências, etc.
Este núcleo, de alguma forma, já é uma realidade em Piraju, em
função da importância da atuação do Centro Regional Mário Neme.
Nesse sentido, sua implantação está vinculada a duas questões: por um
lado, à adequada preparação do espaço (Galpão da Estação Ferroviária)
e, por outro lado, às estratégias pedagógicas que devem vinculá-lo aos
sítios arqueológicos, ao cotidiano da cidade e às atividades dos outros
núcleos.
Para tanto, este núcleo deve contar com as seguintes linhas de
atuação:
a) visitas monitoradas às exposições, seguidas de
atividades educativas vinculadas à Arqueologia
Experimental (em especial para o público infantojunvenil);
b) visitas aos sítios arqueológicos da região, em especial
durante etapas de escavações (programas turísticos);
c) organização de seminários, sessões de vídeos e debates
sobre arqueologia;
d) realização periódica de cursos, para o público infantojuvenil, sobre arqueologia, e
e) preparação de professores para o acompanhamento
das atividades deste núcleo.
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2.1.2) Processo de Trabalho:
a) - reforma do Galpão da Estação Ferroviária.
- detalhamento museográfico do projeto do mobiliário
para a reserva técnica, uma vez que parcela
substancial das instalações depende de móveis,
divisórias e portas especialmente planejadas.
- preparação do circuito entre os sítios arqueológicos.
b) - elaboração de proposta para organização, guarda das
coleções e realização dos respectivos estudos, como
também, apresentação expositiva. Encaminhamento
desta proposta às agências financiadoras, visando
a contratação dos profissionais para o estudo,
catalogação e possível publicação de um catálogo do
Projeto Paranapanema.
- montagem das exposições.
- início das atividades pedagógicas
c) - abertura integral do núcleo - inserção das visitas aos
sítios arqueológicos em programas turísticos.
A provável realização de escavações arqueológicas no espaço
urbano, próximo a este núcleo, sob a coordenação de Margarida Andreatta,
dará realce especial à dinâmica das atividades pedagógicas e turísticas,
podendo vincular-se à estratégia museológica para consolidação do
Museu da Cidade.
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2.2) Núcleo Museológico B:
“Rio Paranapanema: a alma da cidade”.
Este núcleo terá sua atuação voltada para as questões ambientais,
utilizando o Rio Paranapanema como eixo temático, em função de
sua importância para a cidade. Partindo da idéia de que este rio ocupa
espaço significativo na construção da memória de Piraju, considera-se
fundamental fomentar processos participatórios em que a população
possa expor a “imagem” que tem do Rio Paranapanema.
Para tanto, o Museu da Cidade deve desencadear duas linhas de
atuação para consolidação desse núcleo, a saber:
a) estudo e organização da documentação existente, com apoio de
entidades ambientalistas e acadêmicas.
b) desencadear campanha pública, com apoio da imprensa (jornal,
rádio), com o tema “Mostre o Rio que voce vê”, com o objetivo
de levantar as diferentes imagens que a população foi guardando
sobre o rio. Neste processo, documentos em diferentes suportes
(fotos, desenhos, textos, etc) podem surgir e, após a devida
catalogação devem ser expostos em local próximo ao rio e, em
seguida, percorrer as escolas da cidade (a partir do empréstimo
dos documentos).
A implantação desse núcleo deve amparar as contradições
normalmente existentes entre a preservação, uso e transformação
das referências ambientais. Por um lado, este núcleo pode contribuir
para uma pedagogia da apropriação, ou seja: chamar a atenção para o
equilíbrio ecológico e a necessidade de conter a devastação da natureza.
Sem uma sede específica, sua atuação deve consolidar-se junto
aos espaços abertos (praças, nichos ecológicos, rio, etc), como também
nas escolas através de oficinas de reciclagem de papel, maletas pedagógicas
sobre questões ambientais, adoção de áreas verdes através de campanhas,
entre outras atividades.
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A estratégia adotada, focalizando o Rio Paranapanema, pode ser
repetida sistematicamente através da valorização de outros elementos,
como o inventário de áreas verdes e a reorganização do viveiro de plantas.
O desenvolvimento desse núcleo deve visar a formação da
população infanto-juvenil, contribuir para a implantação de programas
turísticos não predatórios e colaborar para a elaboração do Código
Ambiental do Município de Piraju.

2.3) Núcleo Museológico C:

“Tradição e Progresso: o café e a evolução da cidade”
O café é uma referência básica para a organização e
desenvolvimento de Piraju como cidade, como também de sua projeção
no cenário estadual e nacional. Representa, no que diz respeito ao
universo patrimonial, a linha divisória entre a tradição (preservação
das referências ligadas ao período áureo) e progresso (opção por novos
caminhos econômicos).
O café será utilizado como símbolo para que este núcleo possa
musealizar a força do trabalho que tem consolidado as estruturas sócioculturais de Piraju.
A partir da memória construída em função do café, o
desenvolvimento deste núcleo abordará outras questões, tais como:
pecuária, comércio, indústria, etc.
Este núcleo deve atuar por meio de cinco bases: sede central com
mostras de longa duração e reserva técnica do acervo; inventário dos
signos urbanos (casas, monumentos, ruas) ligados ao desenvolvimento
da cidade; organização de circuitos para visita; exposições itinerantes com
temas ligados à história sócio-econômica de Piraju, para serem montadas
em escolas, empresas, indústrias, clubes e projetos pedagógicos apoiados
na Educação Patrimonial.
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2.3.1) Sede:
A Estação Ferroviária deve servir como sede básica depois que
passar pelas devidas reformas, que compreendem a restauração do edifício
e a adequação da arquitetura interna para poder receber a instalação de
uma instituição que abrigará acervo (de tipologia diferenciada) e estará
aberta à visitação.
Este edifício dividido em dois pavimentos deve reservar o andar
superior para as atividades burocráticas e técnicas, como também para
palestras e projeção de vídeos. No andar térreo, a divisão deve ser a
seguinte:
Sala 1:
Exposição de Longa Duração
a) O Povoamento da Região
b) São Sebastião do Tijuco Preto: as terras dão o contorno à
cidade
c) Piraju: o desenvolvimento da cidade
d) O Café: cultivo e tecnologia
e) Piraju: perfil econômico
Sala 2:
Exposição Temporária
“As Ruas e Praças da Cidade”
Espaço destinado à apresentação de mostras biográficas sobre
personalidades que deram nomes às ruas e praças, a partir do
desenvolvimento dos estudos vinculados ao Banco de Dados e
do empréstimo dos objetos junto às famílias.
Sala 3:
Exposição Temporária
Espaço destinado a mostras temporárias que, em seguida, devem
se transformar em itinerantes, enfocando a pecuária, a indústria
e o comércio.
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Sala 4:
Reserva Técnica: deve ser preparado um espaço para abrigar
coleções, mesmo que temporariamente, e proceder o devido
tratamento museológico.
A implantação do núcleo Tradição e Progresso deve ser
acompanhada de uma estratégia pedagógica apoiada nos princípios da
Educação Patrimonial, ou seja: priorizar a referência do patrimônio
como evidência material de um processo cultural que deve ser vivenciado
pelo público, em especial o infanto-juvenil em sua formação educacional.
Significa que a história da cidade deve ser conhecida pela população a
partir da convivência com os signos urbanos, da familiaridade com
os objetos musealizados e da participação em reconstituições de fatos
relevantes da história local.

2.3.2) Processo de Trabalho:
a) - restauração e adaptação da sede, a partir da elaboração
de projeto específico para esse fim, que deve ser
encaminhado para empresas locais, com o objetivo
de obter o financiamento das obras. Este projeto deve
dar início a um longo processo de parceria entre o
Museu da Cidade e os representantes dos principais
setores econômicos de Piraju, uma vez que a atuação
deste núcleo está voltada para a musealização desta
realidade.
b) - detalhamento do projeto museográfico para a
montagem das mostras acima mencionadas;
- preparação dos circuitos de visita aos principais
pontos históricos da cidade e a respectiva inserção
em programas turísticos.
c) após a instalação da estrutura básica na sede central,
este núcleo deve desencadear um processo de
sensibilização da população em relação à sua área de
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atuação. Para tanto, deve estabelecer uma “gincana
cultural” sobre a memória do café, com o objetivo
de inventariar os bens patrimoniais. Com o apoio da
imprensa (jornal e rádio) esta gincana deve contar com
a participação de professores que possam colaborar
na catalogação dos objetos recuperados pelos
participantes, como também gravar informações
sobre os respectivos donos. O material coletado deve
fazer parte de mostra temporária, como estímulo à
preservação patrimonial.
d) todo esse processo deve estar permeado por projetos
educativos, vocacionados para a observação, fruição
e, questionamento das evidências patrimoniais
ligadas à história local.
A mesma estratégia ligada à musealização da “Memória do Café
- vinculada à força do trabalho” pode ser utilizada para o tratamento
de outros elementos sobre a cidade de Piraju, sempre relacionados à
abordagem dos limites e reciprocidades entre tradição e progresso.

2.4) Núcleo Museológico D:

“Famílias: as pessoas de Piraju”
Procurando conhecer o cotidiano das diferentes famílias, a partir
da consideração de que a família é uma célula fundamental na dinâmica
de uma cidade, este núcleo pretende levantar junto à população, a história
das famílias, os usos e costumes, as opções quanto ao lazer e devoção,
entre outros aspectos.
A implantação deste núcleo, em um primeiro momento, deve
contar com o apoio dos professores para a aplicação de questionários junto
aos alunos. Utilizado como instrumento de investigação, devidamente
preparado (perguntas estimulantes acompanhadas por imagens) e
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analisado, o questionário passa a desempenhar um papel chave para o
levantamento do perfil da população. Em um segundo momento, este
perfil deve apontar aspectos a serem musealizados, a partir do tratamento
de temas de relevância para a população. Através de exposições, esses
temas podem ser abordados periodicamente e devidamente desdobrados
em atividades pedagógicas.

Considerações Finais
O êxito de um Museu de Cidade está ligado às possibilidades de
participação coletiva que seus projetos permitem, ao mesmo tempo em
que deve estar consolidado no exercício sistemático da cidadania.
Um museu deste tipo deve consolidar-se em uma dinâmica
museológica que não desenvolva suas atividades isoladamente. Ao
contrário, deve envolver-se com as questões da cidade e tratá-las como
Fatos Museais.
É fundamental considerar que este projeto necessita de um
tempo razoável para sua implantação e amadurecimento, como também
depende de uma gestão partilhada com os diferentes segmentos da
sociedade.
Como tem ocorrido em outros locais, os Museus de Cidade
partem da identificação de temas relevantes e das lideranças capazes de
desencadearem o Processo Museológico.

Bibliografia Citada
BRUNO, M.C. - Museu do Estado de Mato Grosso do Sul - proposta Museológica
- encaminhada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (199l)
GIRAUDY, D. & Bouilhet, H. - Le Musée et la vie. La Documentation Francaise,
Paris (1977)
BRUNO, M.C. - Proposta Museológica - Museu do Estado de mato Grosso do
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LÉON, A - El Museo: teoria, praxis e utopia. Ediciones Cátedra, S.ª, Madrid
(1978)
Lucena, C. - Linguagens da Memória in Apoio, nº 6, FDE, São Paulo (1991
MORAIS, J.L. - Secretaria Municipal de Cultura e Meio Ambiente - Plano
de Reforma e Gestão - Piraju/SP (1992)Obs.: este projeto museológico foi
apresentado como um dos “modelos de musealização”, aplicados à realidade
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Formas de Humanidade.
Concepção e Desafios da Musealização
Cristina Bruno

Apresentação: o discurso expositivo como um dos produtos
do processo de musealização.
No dia 12 de dezembro de 1995 o Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade de São Paulo abriu à visitação pública a
exposição de longa duração “Formas de Humanidade”.
Com este evento inaugural, o MAE estabeleceu a plataforma
básica de sua proposta de divulgação científico-cultural, rearticulou o
seu contato direto com o público por meio museológico e apresentou a
sua nova face de responsabilidade patrimonial uma vez que esta face vem
sendo delineada desde 1989, a partir da emissão da Portaria nº 2073 que
fundiu algumas unidades da USP ou partes delas, criando o novo Museu
de Arqueologia e Etnologia.
Com esta exposição a instituição pretende divulgar as várias
formas que a humanidade vem dando, ao longo do tempo, às diferentes
matérias-primas e às manifestações sócio-culturais. Cabe ressaltar que
este discurso expositivo tem caráter sintético e panorâmico e está apoiado,
prioritariamente, na evidência material da cultura. Da mesma forma, deve
ser sublinhado que os temas decorrentes da proposta temática central
foram escolhidos a partir da potencialidade do acervo institucional. Este
acervo, por sua vez, corresponde às coleções arqueológicas e etnográficas
brasileiras, etnográficas da África e arqueológicas do Mediterrâneo e
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Médio-Oriente. Embora o MAE ainda guarde outras coleções, distintas
às que fazem parte desta mostra.
Assim, após cinco anos de discussões, elaborações, constituição
de comissões, estabelecimento de distintos processos de trabalho,
aproximações sistemáticas entre docentes e técnicos, contratações, entre
tantos outros procedimentos, é possível afirmar que esta exposição —
que também deve ser encarada como um produto visível de um processo
de musealização — apresenta a seguinte divisão:
Setor A: Brasil Indígena
- módulo 1: Origens e Expansão das Sociedades Indígenas
- módulo 2: Manifestações Sócio-Culturais Indígenas
Setor B: África: culturas e sociedades
Setor C: Mediterrâneo e Médio-Oriente na Antiguidade
- módulo 1: Pré-História Européia
- módulo 2: Egito
- módulo 3: Mesopotâmia
- módulo 4: Grécia e Roma
Esta breve apresentação poderia ser considerada como a
descrição de um produto com características expositivas. Entretanto,
apresentar este produto, no âmbito de um processo de musealização,
torna esta questão infinitamente mais complexa.
Tentarei tratar, então, dos aspectos constitutivos deste processo
e da natureza dos procedimentos inerentes à construção de um discurso
expositivo, passando pelos bastidores deste trabalho e colocando alguns
caminhos prospectivos que, a partir de agora, emergem da exposição.
Preliminarmente, considero fundamental apresentar os
conceitos, a partir dos quais, venho elaborando a idéia de musealização.
Por musealização entendo o processo constituído por um
conjunto de fatores e diversos procedimentos que possibilitam que
parcelas do patrimônio cultural se transformem em herança, na medida
em que são alvo de preservação e comunicação.
Segundo Shanks e Tilley (1987), “musealização é a elaboração
de um sistema estético para criar significados”. Esta elaboração, por
sua vez, é fundamental para a consolidação da Museologia, mas diz
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respeito, também, a outras áreas de conhecimento, na medida em que
a proposição deste “sistema estético musealizado” representa não só
a convivência mental com as questões ligadas aos sinais, imagens e
símbolos, mas, sobretudo a implementação de procedimentos adequados
ao reconhecimento, tratamento e extroversão dos sentidos e significados
dos indicadores da memória. Neste sentido, adentra-se por um lado, nos
campos da documentalidade dos segmentos patrimoniais que são alvo de
musealização, por outro lado, não deve ser negligenciado os campos da
fruição, apropriação, educação e transformação.
Cabe salientar que o encontro desse dois campos indica e delimita
o tênue território que alguns reconhecem como o núcleo do universo
de musealização. Deste universo, evidentemente, fazem parte fatores
históricos (ligados às coleções, às áreas de conhecimento e ao próprio
museu), e as reais possibilidades de implantação de procedimentos
curatoriais adequados à preservação e comunicação (questões técnicas).
Nesta vasta área que consagra a importância dos museus e
reitera a sua função social, a Museologia se interessa, especialmente, em
administrar e conservar a informação contida nos objetos (que sempre é
decodificada por outra área de conhecimento) e também em organizar
novas maneiras de informação, por meio da elaboração de discursos
expositivos e estratégias pedagógicas.
É importante frisar que a relevância dos museus na
contemporaneidade extrapola, e muito, o universo de interesse da
Museologia. Basta lembrar das pesquisas básicas, das publicações, da
existência de bibliotecas, do ensino, entre muitos outros aspectos.
A partir dessas considerações, o discurso expositivo “Formas
de Humanidade”, entendido como um importante produto do processo
de musealização que está sob a responsabilidade do MAE, traz uma
historicidade bastante particular e características museográficas
interessantes para serem analisadas.
Primeira Parte: Coleções Arqueológicas e Etnográficas como a alma
do processo de musealização: o passado condena ou redime?
Como foi explicitado anteriormente, esta exposição é constituída
a partir da articulação de coleções provenientes dos olhares da
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Arqueologia e Etnologia. Estes, de uma forma geral, têm uma histórica
cumplicidade com o colecionismo e com os museus.
Independente das características do MAE, que serão abordadas
mais à frente, essas coleções merecem alguns comentários. Talvez fosse
pertinente colocar algumas indagações.
A Arqueologia e Etnologia que têm sido
responsáveis pela evidenciação e explicação de tantas
características das sociedades, como têm influenciado
para que o patrimônio cultural se transforme em
herança?
Estas mesmas áreas de conhecimento, que
tanto devem aos museus, como têm contribuído para
que estas instituições enfrentem os questionamentos
contemporâneos?
Um rápido levantamento bibliográfico nos informa que a história
do colecionismo e dos museus têm elementos tão marcantes que até hoje
ainda determinam o perfil dos processos de musealização.
Este assunto, para os profissionais de Museologia, é sempre
um tema candente e revelador. É fundamental conhecer e entender as
idéias e mentalidades subjacentes à realidade das “Reservas Técnicas”,
dos “Laboratórios de Pesquisa” e dos “Depósitos”, ou seja: porque e como
estes objetos estão nos museus.
Muito pode ser dito. Entretanto, neste momento devem ser
lembrados alguns aspectos fundamentais.
De acordo com alguns autores, é possível perceber que o
colecionismo e todos os seus derivados sócio-culturais, pertencem
intrinsecamente às estruturas de longa duração, no que diz respeito à
história das idéias e mentalidades dos homens desde o Renascimento.
Neste sentido, deve ser enfatizado que a coleção e por
conseqüência o colecionismo, ao longo do tempo, demonstram sempre
duas faces ligadas aos homens e às sociedades. Por um lado, a guarda,
a valorização, a apropriação desenfreada dos objetos têm demonstrado
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a necessidade dos homens de transporem a sua própria finitude e,
portanto, expõem a vulnerabilidade humana frente ao desconhecido, ao
passado e ao inatingível. Por outro lado, esses mesmos objetos e coleções
podem ser interpretados como fortes elementos de ostentação, de poder,
de traição, de roubo, entre tantos outros aspectos que sempre evidenciam
a necessidade dos homens e das sociedades de demonstrarem a sua
onipotência.
Assim, a grande e mais forte herança que o colecionismo gerou
está relacionada ao conceito de posse. A posse material e espiritual, o
domínio não só das coisas, mas o poder em transformá-las em símbolos.
Um poder pouco partilhado e que quando o era, tinha a real função de
demonstrar ostentação.
É possível afirmar que todo o esforço das instituições
museológicas, desde o século passado, tem sido orientado no sentido de
possibilitar a apropriação mais ampla dos objetos e coleções. Entretanto,
os caminhos e as razões que levam estes mesmos objetos aos museus,
ainda hoje, estão impregnados de conjunturas complexas e não muito
claras.
A partir do exposto, é possível considerar que o processo de
musealização, carrega, implicitamente, uma contradição, ou seja: os
olhares seletivos que são responsáveis pela preservação patrimonial
(tanto o olhar do poder econômico, quanto o do poder acadêmico) são
impulsionados por uma realidade muito distinta daquela que emerge a
partir de um fenômeno de comunicação.
Pessoalmente, prefiro considerar que o processo de musealização
tem potencialidade de conciliar estas duas vertentes, a partir da
compreensão de que elas existem. Para tanto, seria necessário que as
instituições tentassem articular e controlar três grandes níveis de sua
organização:
- Planejamento Institucional (planejamento estratégico)
- Gerenciamento da Informação (conservação e documentação)
- Comunicação Museológica (exposição e ação educativa)
“Formas de Humanidade” é uma exposição que, por um lado,
traz a complexidade do perfil patrimonial captado por intermédio da
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Arqueologia e Etnologia e, por outro lado, nasceu em uma conjuntura
institucional — igualmente complexa — que ainda não equacionou as
três questões básicas apresentadas anteriormente.
Neste sentido, revisitando as idéias de Pomian (1984) é possível
afirmar que o acervo que representa a alma desta exposição é proveniente
de uma visão tradicional de museu. Assim, temos coleções que são
legítimas representantes dos museus arqueológico-artísticos (MMO
Mediterrâneo e Médio Oriente), ou também dos museus arqueológicotecnológicos (Pré-História), da mesma forma existem as coleções
etnográficas oriundas de uma coleta exaustiva - peculiar ao primeiro
quartel deste século, ou mesmo objetos esparsos provenientes de coleções
particulares.
É evidente que essas características induziram diferentes
aproximações científicas, configuradas nas distintas identificações das
próprias coleções que, via de regra, estão atreladas às diferenciadas
estruturas mentais das antigas instituições que deram origem ao novo
MAE.
Com isso quero afirmar que a alma desta exposição carrega
conflitos inerentes à natureza e história das próprias coleções, que são
somados aos conflitos evidentes da nossa conjuntura institucional.
Se é verdade afirmar que a fusão, além de criar uma nova
instituição, foi responsável pelo rompimento com antigas tradições
profissionais, é evidente que esta análise atinge, também, as exposições
que foram produzidas até 1989. Um levantamento na documentação que
foi possível guardar nos mostra o quanto estas tradições eram diferentes
entre si.
A partir da constatação desses conflitos de alma e consciente de
que uma proposta de comunicação museológica - dentro de uma visão
contemporânea de museu - tem a potencialidade e a necessidade de
propiciar a superação de certas características que podem ser prejudiciais
a uma instituição moderna e eficiente, a proposta museológica de
“Formas de Humanidade”, arriscou, transgrediu, e transformou. Por
isso a sua elaboração foi longa, tortuosa e terminou deixando a sensação
de que poderíamos ter ido mais longe.
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A forma desta proposta (ou o partido museográfico) tentou
minimizar esses conflitos e distâncias, mas, desde o início, foi marcada e
delimitada pelo espaço disponível e pelas condições logísticas (da verba
à equipe técnica).
Assim, a proposta museológica desta primeira exposição
conjunta (é possível arriscar e afirmar que este é o primeiro produto
coletivo do novo MAE) aborda temas ligados às diferentes formas de
manifestação e organização sócio-cultural representadas pelas coleções
da instituição.
Neste sentido, as linhas de pesquisa e os enfoques dos inúmeros
projetos científicos do MAE, estão subliminarmente inseridos na
elaboração desta exposição.
“Formas de Humanidade” tem como proposta temática a
apresentação de um perfil sintético das sociedades que produziram as
expressões materiais, que hoje estão reunidas no acervo da instituição. As
diferentes formas de subsistência e organização econômica, as conquistas
tecnológicas que norteiam a elaboração e transformação dos artefatos, as
formas de celebrações sociais que marcam e diferenciam o cotidiano dos
grupos humanos, as distintas formas de representação e de apropriação
da natureza, estão na gênese da construção deste discurso expositivo; ao
lado das expressões artísticas e ritualísticas.
As preocupações que conduziram as discussões conceituais e
a concepção museológico-museográfica desta exposição procuraram
superar, sobretudo, as lacunas provenientes da nossa conjuntura
institucional - especialmente registradas na constituição do acervo e na
orientação das linhas de pesquisa.
O exercício coletivo necessário ao detalhamento temático, ao
refinamento do enfoque conceitual, ao estabelecimento de idéias comuns,
capaz de aproximar os três setores expositivos já mencionados, encontrou
barreiras naturais, no que diz respeito aos processos de aproximação e
estranhamento pertinentes à trajetória da instituição. É evidente que a
exposição traduz esta problemática.
Entretanto, este discurso museográfico - datado - demonstra,
para um fruidor mais perspicaz, os limites e reciprocidades, não só
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entre as sociedades estudadas pelo MAE, mas, sobretudo, inerentes ao
momento institucional.
Desta realidade, subjacente ao processo de musealização, pode-se
extrair duas reflexões. Por um lado, é possível afirmar que esta exposição
não expõe as veias abertas e transbordantes a partir do momento da
fusão, que não deixaram ainda aflorar a importância do surgimento de
um museu novo. Por outro lado, é estimulante pensar que esta exposição
de longa duração significa o primeiro capítulo concebido, registrado e
vivenciado em conjunto por toda a instituição.
Retomando as palavras de Shanks e Tilley (1987), quando
afirmam que “musealização é a elaboração de um sistema estético
para criar significados”, penso que este processo tem sido muito mais
significativo para nós mesmos - profissionais do MAE.
Segunda Parte: Os Bastidores: a saga de uma conjuntura ou a
visualidade de um processo.
Os trabalhos de aproximação, reconhecimento, decodificação
e explicitação desta proposta museológica, que de uma intenção foi
transformada em realidade, ocuparam os profissionais do MAE ao longo
dos últimos seis anos.
A princípio, a Comissão de Implantação do Novo MAE
considerou - acertadamente - que uma nova exposição deveria ser
organizada após a solução das questões fundamentais para uma nova
instituição (organização do acervo, estruturação de linhas de pesquisa
e construção de um novo espaço institucional). Em seguida, problemas
relacionados à dramática mudança de sede e à necessária adaptação
deste novo edifício institucional, adiaram mais uma vez a priorização
deste projeto. Cabe lembrar, também, que as dificuldades internas que
levavam os profissionais a distintos entendimentos do que deveria ser
a nossa exposição básica, ao lado da crônica falta de disponibilidade
orçamentária, também são responsáveis pelo mencionado adiamento.
Assim, de adiamento em adiamento é possível indicar a seguinte
cronologia:
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Processo de Musealização

Cronologia
1990:
- Primeiro exercício de aproximação museográfica, propondo a
unificação das duas exposições localizadas no edifício do CRUSP (exIPH/MAE) - não realizado - Retirada da mostra “O Cotidiano na Arqueologia” para
introdução de um setor sobre Etnologia Brasileira - não realizado
1991:
- Constituição da primeira comissão para “pensar” um projeto
para os dois andares do CRUSP.
- Este projeto foi formalizado pela Profa. Maria Isabel
Fleming - não realizado - Constituição da segunda comissão para “pensar” um projeto
para a nova sede do MAE
- Este projeto foi concebido a partir do seguinte eixo central:
utilização de diferentes matérias-primas por diversas culturas.
- Elaboração de planta-baixa e indicação da necessidade de
outras exposições - não realizado - Elaboração do Programa Técnico-Científico de Museologia,
apresentando a proposta de um Sistema de Exposições.
- troca de alguns nomes da comissão
1992:
- Mudança do Serviço de Museologia (nova sede) para preparar
a exposição.
- Elaboração de um novo projeto ( 1ª versão de Formas de
Humanidade)
- discussões sobre a divisão espacial
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- estabelecimento do circuito/retirada de alguma coleções
- definição dos principais conceitos
- reuniões sistemáticas
- Acompanhamento das adaptações arquitetônicas
- Encaminhamento do Projeto para agências financiadoras
(CAPES-PADCT, CNPq, VITAE e BANESPA). Nesta versão já estavam
delineados os conceitos fundamentais e o partido museográfico já estava
estabelecido.
- Este projeto estava apoiado em três pilares: organização de
um atelier de museografia, contratação de profissionais e preparação da
exposição.
- Início do longo processo de detalhamento conceitual e
museográfico. Em nenhum momento, até a abertura da exposição, este
processo conseguiu ser concomitante em relação aos diferentes setores
da instituição.
1993:
- Aprovação do projeto pela VITAE
- Invasão do CRUSP pelos estudantes (sede do museu)
- Início da elaboração dos trabalhos museográficos (mobiliário e
linguagem de apoio)
- Estabelecimento de procedimentos de trabalho adequados à
realidade da instituição (coleções não catalogadas, acervo disperso, objetos
necessitadando de higienização, ausência de especialistas para algumas
áreas e dificuldades na coordenação das atividades museográficas)
- Interrupção dos serviços vinculados às reformas do edifício.
1994:
- Mudanças na USP e no MAE. Prorrogação no cronograma de
trabalho.
- Implementação das pré-montagens e os devidos
desdobramentos, no que diz respeito ao estabelecimento de um processo
de trabalho linear entre os diferentes setores do MAE.
- Defasagem orçamentária - Recursos da Reitoria que foram
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alocados institucionalmente.
1995:
- A exposição foi colocada como prioridade institucional:
- principais problemas:
		
• defasagem orçamentária.
		
• defasagem, entre as áreas expositivas, no que diz
respeito ao detalhamento conceitual e os respectivos desdobramentos
museográficos.
		
• necessidade de novos contratos para os trabalhos de
programação visual.
		
• complicações na concepção e execução dos projetos de
iluminação e aeração.
			obs.: apesar da declarada prioridade, todos os
setores tiveram que responder por outros trabalhos.
- A instituição decidiu, em agosto organizar um mutirão entre os
seus profissionais com o objetivo de viabilizar a abertura da exposição.
- O mutirão - a montagem propriamente dita - tem início em
outubro e a exposição é aberta à visitação em dezembro.
1996:
- Implantação do Projeto de Avaliação
- Implantação da Ação Educativa
Assim, este esforço institucional e exercício coletivo, necessários
ao detalhamento temático, ao refinamento do enfoque conceitual,
ao estabelecimento de idéias comuns, aproximaram os três setores
expositivos e propiciaram um raro momento de entrosamento, entre
pesquisadores, técnicos, estagiários e contratados do MAE/USP.
Em uma perspectiva avaliatória é possível considerar que
este processo de trabalho, em grande parte apoiado pela VITAE, foi
responsável pelo amadurecimento da instituição, no que diz respeito
às suas responsabilidades de extroversão científica. Neste sentido, é
importante destacar que mesmo as inúmeras prorrogações em relação
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ao prazo para o término da montagem desta mostra não minimizaram
algumas conquistas que dotaram a exposição de melhores condições
museográficas e de conservação.
Na medida em que o trabalho, sobretudo no final do processo,
não pôde usufruir das condições desejáveis, é possível constatar que
ocorreram dificuldades nas delimitações das responsabilidades entre as
áreas científicas (arqueologia, etnologia e museologia) e, entre estas, e os
diferentes setores técnicos.
Entretanto, é impossível não reconhecer que no momento
identificado por “mutirão” vivenciamos uma expressiva experiência
de trabalho coletivo. E, sem dúvida, isto ocorreu em um momento
chave para qualquer processo museológico: ou seja quando o discurso
conceitual começa assumir a sua própria forma e se transforma em
discurso expositivo.
É fundamental reconhecer que apesar dos problemas e defeitos
que identificamos na exposição, não podemos negligenciar a importância
deste esforço final.
Resumidamente, pode-se afirmar que a proposta museográfica
é apoiada em um código de cores e numa dispersão do mobiliário que
distinguem e separam (quando necessário) os três setores, organizam
internamente cada setor e indicam o circuito desejável. Ainda como
elementos básicos (suporte expositivo), destacam-se as vitrinas e as
respectivas gavetas, pois apresentam as idéias fundamentais inseridas em
cada setor.
A linguagem de apoio foi concebida para atender a três
necessidades:
a) identificar/decodificar: etiquetas nominativas.
b) associar/explicar: etiquetas ilustrativas e fotográficas,
textos de apresentação e painéis ilustrativos e fotográficos.
c) delimitar/desdobrar: títulos, subtítulos, mapas, cenários,
folders.
A partir da proposta geral sobre a linguagem de apoio, em
todos os momentos foi necessário escolher, selecionar, optar. Aliás,
procedimentos comuns a qualquer trabalho museográfico. Neste caso,
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tentamos que estas operações fossem comuns e equilibradas entre os
setores.
Cabe destacar que a linguagem de apoio, não só é utilizada
como elemento estruturador do discurso expositivo, mas como um
agente capaz de minimizar o impacto das diferentes “falas” ou dos dos
eventuais “silêncios”. Tentou-se, também, que estes diferentes recursos
não superassem o impacto da exposição do objeto. Reconhecemos que
nem sempre conseguimos êxito.
Cada um dos recursos escolhidos (das etiquetas aos folders)
desempenha um papel específico nesta exposição e a complexidade de
sua elaboração está vinculada direta ou indiretamente, muito mais à
conjuntura institucional do que à natureza do próprio recurso.
“Formas de Humanidade” é o título que, após várias rodadas
de escolha, quando foi possível verificar o quanto algumas pessoas da
instituição estavam distantes do processo real ou mesmo outras que
aproveitaram as eleições para expressar o seu rancor e desrespeito pelo
museu - foi sugerido pela colega, Sonia Dorta, a partir de inúmeros
estímulos de outros colegas.
É importante reconhecer que a indicação do nome foi um
momento especial neste processo de musealização. Por um lado,
aproximou de vez, as três partes, sob a égide de um importante conceito.
Por outro lado, apontou para os reais desafios de um processo de
musealização que pretende abordar as formas de humanidade que, como
todos reconhecem, são infinitas, diversificadas e às vezes imponderáveis.
Com a abertura da exposição ao público, é possível considerar
que o MAE superou uma fase crítica de sua atuação enquanto instituição
museológica. Entretanto, deve ser reconhecido o quanto ainda estamos
vulneráveis e ainda não dominamos todos os assuntos que estão
apresentados e o quanto o MAE precisa equilibrar o seu quadro de
pesquisadores, sobretudo com a contratação de etnólogos.
Cabe destacar que, em muitas partes a exposição precisa
aprofundar a informação que está transmitindo ou aprimorar a forma
como o conhecimento está sendo comunicado. Refiro-me, por exemplo
às vitrinas sobre a Amazônia pré-colonial, à complexidade inerente à
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convivência e conflito com os indígenas contemporâneos, à identificação
das incontáveis características culturais subjacentes às máscaras africanas,
ou ainda um melhor equacionamento da vitrina que abre o módulo sobre
Grécia e Roma e o cenário do mesmo módulo, entre outros aspectos.
É evidente que problemas pontuais têm sido identificados e,
na medida do possível, superados. Entretanto, o mais importante neste
caso, após o momento sublime de abertura à visitação pública, será a
implantação de um projeto de avaliação.
As possibilidades de avaliar sistematicamente as formas de
apropriação, os ruídos neste sistema de comunicação e as necessidades
de mudança, deverão completar um ciclo importante deste processo
de musealização. Ainda como parte relevante deste ciclo deve ser
compreendida a ação educativa.
Esta, por sua vez, que vem sendo estruturada no âmbito da
Divisão de Difusão Cultural, pretende, a princípio, mediar as formas de
humanidade expostas em relação às diferentes formas de apropriação
do público. Mas, esta ação educativa, tem um futuro promissor pois
inúmeros temas e metodologias de trabalho podem desdobrar o discurso
expositivo ou mesmo questioná-lo.
É importante lembrar que esta narrativa de longa duração, só
será reconhecida como tal, na medida em que a instituição conseguir
implementar um sistema de exposições temporárias que demonstre o
seu fôlego, no que diz respeito à assombrosa quantidade de objetos que
está depositado na Reserva Técnica, ou mesmo os inúmeros enfoques
científicos que estão norteando as pesquisas institucionais.
Finalmente, mas não menos importante, deve ser salientado
que os “objetos/coleções” são os atores deste espetáculo, os signos desta
sintaxe, os elementos constitutivos deste discurso, mas eles têm vida
própria em uma instituição museológica. Circunstancialmente estão
reunidos, a partir de uma certa lógica e respondendo a certos interesses,
mas, evidentemente, nada impede que sejam deslocados do cenário
expositivo para a sala de aula, para alguma atividade educativa, ou
outra exposição. Em cada uma destas instâncias, estes mesmos objetos,
despertarão sentidos e significados diferentes.
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Neste sentido, é importante frisar que “Formas de Humanidade”
é uma exposição que tem autoria - registrada na ficha técnica -, é datada e
tem princípios e propósitos bem definidos.
Sabemos que ela tem a potencialidade de propiciar a fruição de
três elementos importantes sobre a condição humana, ou seja:
a diversidade
a temporalidade
a territorialidade
Enquanto desafio institucional, considero que é o primeiro
passo que demos em conjunto. Neste sentido, enfrentamos os desafios
da musealização.
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Impressões de Viagem:
Um Olhar sobre a Museologia Portuguesa

Cristina Bruno

Apresentação
Entre tantas relações que naturalmente nos vinculam a Portugal,
um olhar sobre o patrimônio cultural revela um contexto com muitos
aspectos onde é difícil separar o que é brasileiro ou português.
A História dos Museus no Brasil tem seu início com as coleções
trazidas por D.João VI (1808), das quais muitas eram provenientes da
opulência dos palácios, cuja riqueza é fruto do conhecido processo de
colonização depredadora de que o Brasil foi alvo.
Da mesma forma, sabemos que muitas coleções etnográficas e de
história natural foram reunidas por incentivo e apoio da Família Real e,
em alguns casos, levadas a Portugal que, por sua vez, acabou entregando
a outros países europeus por razões políticas.
Intrigada pelas questões que envolvem as afirmações acima
apresentadas, fui a Portugal no primeiro semestre de 1993 para conhecer
alguns processos museológicos, pois é o patrimônio musealizado que
apresenta mais aspectos em comum com o Brasil.
Entretanto, é evidente que as mudanças ocorridas em Portugal
após “25 de abril” deram um outro rumo às questões patrimoniais,
propiciando a consolidação de trabalhos regionalizados e comunitários.
A nova ordem política favoreceu a participação popular e as idéias da
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Nova Museologia encontraram amplo cenário para sua aplicação. Cabe
ressaltar, também, que as próprias dimensões do país e estrutura geopolítica colaboram para o desenvolvimento de projetos dessa natureza.
As impressões apresentadas a seguir, em caráter de relato, devem
ser compreendidas como reflexões de uma profissional brasileria que
encontrou, nesta curta experiência em terras lusitanas, muitos estímulos
para repensar os seus princípios museológicos.
Portugal e os Museus: breves comentários.
“Ninguém porá em dúvida esta verdade: portugal tem
a obrigação histórica e a necessidade política inadiável de
organizar o museu etnográfico do seu império.
O primeiro povo que devassou os mares e colonizou com
o seu sangue, com a sua alma e com a sua fé, terras de todos os
continentes, ainda não tem o museu que merece o esforço dos
antepassados e é devido à dedicação dos actuais continuadores
da obra civilizadora dos Portugueses.
Na construção do Nacionalismo inteligente, nota espiritual
em que caminhamos, impõe-se o museu do Império Português,
como demonstração de quanto fomos, prova de quanto somos e
alto farol do que devemos ser.
Obra grandiosa tem de avultar
Quanto fizermos, será ainda pouco e pequeno para a
obra de Civilização em que nos empenhamos. Com o Museu
Etnográfico prestaremos à ciência histórica e ao estudo dos
povos do Império Português o serviço que nos cumpre.
Não o organizemos em qualquer terceiro andar ou
em pavilhão nos cais donde partiram as naus e galeões.
Ou se faz, e então faça-se digno de Portugal; ou não se
faça, se tem de ser caricatura de museu. Dinheiro não
faltará; o Govêrno, as províncias de Portugal inteiro,
tôda a Nação chamada a contribuir. E o Museu será”
(*1)
*
pag. 3-5.

Luis Chaves, “Museu Etnográfico do Império Português”, Porto, 1941,
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A partir da idéia de que tradicionalmente os museus existem em
função das coleções, a bibliografia especializada aponta três momentos
importantes para a formação dos museus portugueses. O primeiro,
das origens até à criação do Museu Portuense e à extinção das ordens
religiosas; o segundo, até a instauração da República e à supressão dos
bens da Igreja e da Coroa e o terceiro a partir da criação das instituições
civis.
Esses museus iluministas e enciclopédicos foram os sucessores
diretos das coleções dos reis, nobres e religiosos, organizadas desde o
século XVI e repletas de material arqueológico, numismático, epigráfico
e artístico, além dos elementos de fauna e flora trazidos dos continentes
africano, asiático e americano.
Paulatinamente este país acompanha a mudança do conceito de
museu-privado para museu-público e inúmeras instituições são criadas
na capital e nas principais cidades, de forma organizada e apoiadas na
investigação científica.
Apesar de inúmeras manifestações do Estado Monárquico
a favor da preservação do patrimônio e constituição de museus, o
século XIX representa um momento de expressiva saturação no que diz
respeito à organização de instituições museológicas que acabaram se
transformando em depósitos de objetos raros e exóticos.
É importante salientar que os diversos problemas políticos
enfrentados por Portugal nesta época contribuíram, também, para a
transferência de coleções de relevante importância patrimonial para
outros países europeus, como também para o Brasil.
Durante o primeiro período republicano são tomadas medidas
importantes na reorganização dos museus, dando algum relevo à
investigação e ao caráter educacional dessas instituições, estabelecendo,
também, uma divisão do território nacional em três circunscrições
(sul, centro e oeste) controladas por uma sede em Lisboa que tinha a
responsabilidade de guarda dos monumentos e a direção geral dos
museus.
É deste período o realce dado aos museus regionais (criados
oficialmente em 1836) que foram vistos como a solução ideal para a
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disseminação dos bens patrimoniais.
Desta forma as duas marcas principais da vigência da 1ª República
- legislar e regionalizar - atingem a esfera de atuação dos museus. Foi assim
que vários municípios criaram os seus museus municipais e/ou regionais,
aproveitando para a sua instalação edifícios e espólios expropriados da
Igreja.
Outro marco relevante é o crescente movimento associativo
em torno dos museus que, em seguida, desdobra-se em associações
profissionais.
O longo período do Estado Novo implantou uma dinâmica
para os museus baseada numa “restauração material, restauração moral,
restauração nacional” preconizada por Antonio de Oliveira Salazar e
traduzida a partir do culto a edifícios simbólicos, da instituição de uma
série de comemorações e da valorização do enclausuramento de obras de
arte que pudessem consagrar o passado.
O universo museológico passou a ser alvo de constantes
intervenções do Estado, diversos museus foram reformulados e a
etnografia regional passou a ocupar espaço preponderante nos museus
locais.
Outro aspecto importante da Museologia portuguesa é o que se
define a partir da “Exposição do Mundo Português” (1940), através de
um inevitável confronto entre um país metrópole de inúmeras colônias
em diversas partes do mundo e um país que lutava para manter a sua
identidade através da preservação dos usos e costumes regionais.
A partir desta data é intensa a criação de museus regionais que vão
desempenhar o papel de centros preservadores da memória local. Cabe
ressaltar que este período foi marcado pela idéia de criação do Museu do
Homem Português que acabou se traduzindo na constituição do Museu
de Etnologia e no de Artes e Tradições Populares. Duas instituições com
flagrantes indefinições e marcadas por períodos de interrupções até os
dias de hoje.
Os anos 60 quebraram o crescente isolamento que a política
centralizadora impôs a Portugal e as novas correntes da museologia
internacional começaram a influenciar os profissionais desta área.
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Destaca-se neste quadro o balanço realizado pelo conservador João Couto
(1962) que orientou a elaboração do “Regulamento Geral dos Museus
de Arte, História e Arqueologia”. Neste documento, além de aparecer
a relação dos museus oficiais, Couto apresenta algumas diretrizes que
vão marcar a atuação dessas instituições, tais como: os museus deveriam
ser organismos vivos que ao lado da conservação e exposição de objetos
se assumissem como centros ativos de divulgação cultural; sugeriu
que adotassem os modernos preceitos museológicos e desenvolvessem
mecanismos para atrair um público maior e diversificado e sobre ele
exercer uma ação pedagógica.
Ainda nesta época é criada a APOM - Associação Portuguesa
de Museologia (1965) com a finalidade de agrupar conservadores,
restauradores, arquitetos e outros profissionais envolvidos com a questão
dos museus e promover o conhecimento da museologia e dos domínios
científicos correlatos.
A Revolução de 25 de abril de 1974 teve na defesa do patrimônio
cultural uma das suas principais bandeiras e o processo revolucionário
deflagrado em Portugal nos anos subseqüentes é responsável por
inúmeras iniciativas museológicas que, apoiadas na crescente discussão
internacional sobre os caminhos da Museologia, encontraram eco nesta
nova ordem política.
Os inúmeros movimentos político-associativos que também
estavam voltados para a idéia preservacionista e o alargamento da noção
tradicional de patrimônio cultural, englobando testemunhos da cultura
até então negligenciados, sustentaram as novas formas dos museus nas
diferentes regiões portuguesas.
Os anos 70 assistiram, também, à edificação de uma das principais
instituições museológicas, que embora sediada em Portugal tem pouca
relação com todo o processo apresentado anteriormente. Trata-se do
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian.
O panorama museológico português, como outros setores do
país, apresenta uma realidade contraditória. Por um lado, iniciativas
dinâmicas que interferem no cotidiano das populações, e se alimentam
das próprias reivindicações de comunidades que foram despertadas a
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participar de tudo que lhes diz respeito - apresentando museus cujos
conteúdos estão diretamente ligados a problemas locais e são expostos
através de uma moderna e questionadora museografia. Por outro lado, o
peso do Estado centralizador emerge da estrutura do recém criado IPM
- Instituto Português de Museus, que tenta chegar à contemporaneidade
do perfil europeu de museus, através de reformas em diversas instituições
que estão longe de atingir a profundidade das políticas museológicas
estatais de outros países europeus como a França ou Espanha.
Neste sentido, cabe afirmar que a museologia portuguesa
apresenta, hoje, um perfil multifacetado, com projetos integrados às
idéias da Nova Museologia e processos museológicos acorrentados aos
problemas crônicos que os museus do século XIX legaram ao futuro.

Museologia Contemporânea Portuguesa:
uma realidade multifacetada.
Segundo palavras do museólogo do IPM Antônio Nabais
(1 ), espera-se dos museus a capacidade de “dar solução a problemas
resultantes do desenvolvimento e transfiguração da sociedade
portuguesa, sociedade que vê os seus padrões culturais alterados devido
a diversos fatores, tais como, o fenômeno migratório, a criação de
bairros dormitórios na periferia das grandes cidades, a destruição das
paisagens tradicionais - urbana e rural - a introdução de novas técnicas
de produção, a substituição dos instrumentos de trabalho... Observa-se
assim a fuga aos esquemas tradicionais, exemplificando uma mudança
no campo da museologia portuguesa. Estas novas instituições museais
não querem transformar-se em depósitos vazios de conteúdo, só para
satisfazer a curiosidade de seus visitantes, como aconteceu com grande
parte de suas predecessoras”.
Durante o período de estágio em Portugal (primeiro trimestre
de 1993) convivi com diferentes modelos de museu, ou melhor, museus
em tempos diferentes. Desde a estrutura pesada e anacrônica dos grandes
2

1

in “Almada”, nº 3, 1984
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Museus Nacionais, vinculada ao recém criado (1991) Instituto Português
de Museus que controla a política oficial de Museologia, mantendo
instituições em diversas partes do país, mas com grande concentração
em Lisboa, até os projetos alternativos vinculados à Nova Museologia.
A partir de sua constituição, o IPM vem realizando reformas
estruturais nos principais centros museológicos e organizando grandes
exposições temáticas, além da implantação de um consistente projeto de
informatização das coleções museológicas. Os acervos dessas instituições
estão vinculados, por um lado, ao patrimônio herdado da Igreja, do
Estado Monárquico, das grandes coleções da alta burguesia e, por outro,
às pesquisas realizadas em História Natural, Arqueologia e Etnologia.
Acervos constituídos, também, com objetos provenientes do processo de
colonização.
Instalados em palácios, igrejas, castelos e outros tipos de edifícios
grandiosos, esse museus vêm sendo repensados museograficamente.
Destaco, como exemplo, as novas montagens do Museu Nacional de
Arqueologia e Etnologia, do Museu Monográfico de Conímbriga e
do Museu da Cidade de Lisboa. Utilizam aspectos do cotidiano para
viabilizar a comunicação das pesquisas científicas e valorizar coleções
provenientes de escavações arqueológicas.
Os outros museus deste Instituto, com honrosas exceções,
apresentam um flagrante aspecto de abandono, do ponto de vista de
conservação dos objetos expostos e da museografia das exposições.
Entretanto, desenvolvem projetos educativos voltados às escolas e
abrem suas portas para atividades artísticas, buscando uma aproximação
maior com o público.
É bastante comum a publicação de artigos e mesmo cadernos
especiais sobre os museus, nos principais jornais do país, valorizando os
programas oficiais do Ministério da Cultura.
Se estes museus do IPM representam a política museológica
oficial, constatei que alguns museus regionais desenvolvem trabalhos
patrimoniais a partir de outros cânones e utilizam a Museologia como
instrumento objetivo para a abordagem de problemas ligados ao
desenvolvimento local.
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Desta forma, os Museus Municipais de Setúbal vêm atuando em
conjunto há mais de dez anos e tratam a cidade e sua população através
de eventos museológicos, estabelecidos em um cronograma onde se
cruzam propostas temáticas vinculadas aos respectivos acervos ou temas
levantados junto à população, através de inquéritos que têm a Escola
como ponto de partida.
A estrutura urbana e a evolução histórica da cidade também são
tratadas em projetos de animação sócio-cultural para o público infantojuvenil. Assim sendo, edifícios de diversos períodos, ruínas medievais
das muralhas que cercam a cidade, o porto com todas as suas atividades,
as transformações do comércio, as igrejas e as praças, têm sido alvo
constante de interpretação museológica, ao lado do acervo dos três
principais museus: objetos de arte sacra do Mosteiro de Jesus, objetos
do universo do trabalho tradicional em Portugal (campo) e elementos
ligados à indústria pesqueira.
Periodicamente, são organizados grandes eventos ligados à
memória da região, através de projetos de Educação Patrimonial, quando
são reconstituídos momentos importantes da história da população,
como por exemplo: a tomada do Forte de São Felipe pelos Espanhóis no
séc. XVII.
A partir de diferentes estímulos, observei que a “exposição”
é o principal instrumento do processo de salvaguarda do patrimônio
local. Os trabalhos de investigação sócio-histórica são realizados para o
conhecimento mais profundo dos fenômenos com os quais a população
interage e são canalizados para a concepção de mostras temporárias que,
por sua vez, se transformam em polos para o desdobramento de eventos
educativo-culturais.
Enquanto em Setúbal foi possível observar a abordagem
patrimonial de uma cidade que desempenha um papel de destaque na
história de Portugal, através da economia ligada à pesca e indústria
pesqueira, em Mértola, no Alentejo, a problemática apresenta outro
perfil.
O “Campo Arqueológico de Mértola” ou a “Vila-Museu”,
localiza-se à margem do Rio Guadiana, que em um passado remoto foi
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uma importante via comercial, fazendo de Mértola um destacado centro
para o desenvolvimento da Península Ibérica.
Entretanto, segundo palavras do Presidente da Câmara, esta terra,
“... com outras de raia interior, conta-se hoje entre as mais pobres do país,
com uma população envelhecida, sem alternativas econômicas capazes
de fixar os mais jovens, atraídos cada vez mais pelos grandes centros
urbanos do litoral. O desenvolvimento industrial não será certamente o
nosso futuro, por falta de estruturas mínimas, de vias de escoamento e de
mão-de-obra especializada. Por isso, desde o início, a Câmara Municipal
de Mértola optou por um significativo investimento cultural, apoiando
a investigação arqueológica e histórica regionais o que, pouco a pouco,
tem vindo a dar os seus frutos. Hoje, Mértola além de ser um prestigiado
polo de investigação científica, transformou-se num atrativo cultural
e turístico capaz de gerar riqueza e bem estar para seus habitantes”
(2 ).
Esta opção pela Cultura como meio para o estabelecimento
de estratégias para o desenvolvimento de uma população, faz deste
Campo Arqueológico um projeto científico voltado à valorização de
uma comunidade a partir do estudo de elementos fundamentais de sua
trajetória.
Até o final do século passado Mértola ainda desempenhava um
relevante papel, pois o porto fluvial mantinha um movimento significativo
devido ao escoamento da produção da Mina de São Domingos, mas, sem
dúvida, as pesquisas Arqueológica e Histórica têm revelado um acúmulo
de experiências humanas nesta região, de inigualável importância no
contexto português.
Durante cinco séculos Mértola foi um grande centro de
escoamento mineiro e agrícola do Baixo Alentejo, fazendo com que
mercadores do Império Romano se estabelecessem no local. O período
islâmico deu continuidade ao fluxo comercial, transformando esta vila em
capital do território. Depois da conquista cristã de 1238, por cavaleiros
da Ordem de Santiago, as rotas comerciais se desviaram cada vez mais do
Rio Guadiana para os estuários dos Rios Sado e Tejo.
2

Mértola-Vila Museu, catálogo editado em 1990.
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Conforme afirma Dr. Claudio Torres - coordenador científico do
Campo Arqueológico - “Mértola era, no 25 de Abril - já encerradas as
Minas de São Domingos - um povoado adormecido, em que já morrera a
última carreira fluvial, sua única e primeira razão de ser”.
Esta Vila-Museu se traduz para os próprios habitantes atuais e
visitantes a partir de diversas zonas de escavações associadas a núcleos
museológicos (exposições), como o Núcleo Visigótico - localizado no
Castelo e voltado para aspectos da arquitetura; o Núcleo Islâmico que
reúne significativa coleção de arte islâmica, especialmente o conjunto
cerâmico; o Núcleo de Arte Sacra com objetos litúrgicos coletados em
igrejas que foram abandonadas; o Núcleo Romano - evidenciado no
momento da reconstrução da Câmara e que originalmente este espaço
abrigou um conjunto de casas.
Ao lado desses Núcleos Museológicos que apresentam mostras
didáticas com explicações sobre os respectivos períodos de ocupação,
está sendo instalado o Núcleo Paleo-Cristão ligado às ruínas de uma
basílica, localizadas sob a construção de uma escola pública erguida em
1920.
O centro histórico constituído por ruelas, casas brancas e
circunscrito às ruínas das muralhas, a atual Igreja Matriz instalada em
uma antiga mesquita, a Casa do Ferreiro com todos os instrumentos de
trabalho, o Convento de São Francisco - fronteiro à Vila que tem sido
dinamizado através de exposições de artes plásticas e espetáculos de
dança e música, são outros pontos referenciais desta Vila-Museu.
Embora Mértola já tenha sido alvo de pesquisas em outras
épocas, foi no final da década de setenta que teve início as atividades
sistemáticas do Campo Arqueológico. Este, por sua vez, priorizou a
musealização imediata do conhecimento produzido a cada momento das
investigações, com o principal objetivo de recuperar a identidade de uma
população que foi “fossilizada” por um processo de desenvolvimento que
transferiu sua atenção para outras regiões do país.
As escavações ininterruptas por todos os lados da Vila
evidenciam uma estratigrafia que comprova as sucessivas ocupações
desta região em função do Rio Guadiana, que há muito tempo deixou de
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ser um referencial para a atual população. Os conhecimentos construídos
com o apoio das pesquisas em História e Arqueologia, ao mesmo tempo
que estão colaborando para que os mertolenses contemporâneos se
reencontrem com a Vila de Mértola, estão propiciando também um novo
olhar para esse rio e todo seu entorno ecológico.
Para tanto, a equipe do Campo Arqueológico deu início a
um movimento social procurando despertar a comunidade para a
preservação do Rio Guadiana. Deste movimento nasceu a Associação de
Defesa do Patrimônio de Mértola que apoiada em sistemática pesquisa
está propondo a constituição do Ecomuseu do Rio Guadiana. Conscientes
que os bosques mediterrânicos que povoaram esta região estão muito
comprometidos em função das queimadas da pastorícia e da fundição
do ferro, esses profissionais concordam que os poucos ecossistemas que
guardam resquícios das comunidades biológicas primitivas, mostram
como hoje ainda é assegurado um equilíbrio dinâmico. Entretanto, “a
urgente necessidade de salvaguardar tais valores passa por esforço de
conservação integrada, a partir de uma cautelosa intervenção no meio, que
não destrua irremediavelmente um equilíbrio dificilmente recuperável”
(3 ).
Se no caso dos Museus Municipais de Setúbal o poder oficial da
Câmara ainda desempenha papel relevante, como o grande mantenedor
das coleções patrimoniais e financiador dos projetos museológicos, em
Mértola a ação preservacionista está seguindo outro curso.
A partir de projetos de pesquisa científica, financiados pelos
mais diferentes órgãos externos à Mértola, é criada uma estratégia
de recuperação dos espaços e “devolução à população”. Neste sentido
e em função da relevância dos estudos realizados pela equipe do
Campo Arqueológico, são flagrantes a independência de orientação e a
estabilidade dos trabalhos em relação ao poder oficial.
É possível constatar, também, que a ação do Campo Arqueológico
extrapolou os limites portugueses. Durante os dias de estágio convivi com
profissionais de diversos países que, ou desenvolvem estudos vinculados à
3

Ecomuseu do Rio Guadiana - proposta da Associação de Defesa do

Patrimônio de Mértola, 1991.
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própria equipe de Mértola, ou estavam visitando em função da relevância
das pesquisas ali realizadas.
Outra análise comparativa entre a Museologia praticada em
Setúbal e em Mértola pode ser elaborada a partir da observação da
linguagem expositiva e da participação nos projetos de animação
sócio-cultural. Embora ambos processos preservacionistas privilegiem
a musealização, em Setúbal é evidente a museografia argumentativa de
exposições e os trabalhos voltados para o público infanto-juvenil escolar.
Já em Mértola, a estratégia museológica está baseada na relação direta
entre pesquisa científica e desenvolvimento comunitário, passando pelo
estabelecimento de núcleos museológicos que quando são constituídos
(através de uma museografia tradicional) representam mais opções de
trabalho e de estabilidade para a população.
Enquanto as exposições especiais organizadas em Setúbal, a
partir dos inquéritos, representam possibilidades da população refletir
sobre os problemas atuais ligados, ao Porto Fluvial, à saúde, aos rituais, à
produção artística entre outros; em Mértola a pesquisa e a musealização
sobre o passado remoto têm sido responsáveis pela “desfossilização”
da comunidade e pelo estabelecimento de novas possibilidades de
sobrevivência.
Ao lado dessas experiências tive a oportunidade de conhecer o
processo museológico desenvolvido pelo Museu Etnológico de Monte
Redondo na Leiria, iniciado na década de oitenta a partir da coleta de
objetos do universo rural, junto à população de sua área de influência e
da obtenção de um terreno para construção de sua sede, admitindo, desta
forma, o apoio da autarquia local.
Segundo afirmações do responsável pelo desdobramento
desse processo museológico, Prof. Mário Moutinho,”... nessa época
passamos por um dilema real que se podia resumir da seguinte
maneira: - Museu Tradicional com participação formal da população,
voltado para os testemunhos do passado e Museu Incógnita voltado
para os problemas do meio material e social que o rodeava. A
primeira situação apresentava-nos um caminho suficientemente
estudado, sem outras dificuldades de realização que não fossem a
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maior ou menor disponibilidade de recursos financeiros para manter
o museu aberto. A segunda situação deveria avançar por terrenos
mal conhecidos, afrontando a incompreensão das outras instituições
museológicas, socorrendo-nos dos conceitos, então mal definidos, do
que se constituía como sendo expressões de uma nova museologia”
(4 ).
Embora ainda exista a coleção acima referida e a construção da
sede tenha sido realizada para abrigar uma exposição, é evidente que o
processo museológico em desenvolvimento em Monte Redondo trilhou
os caminhos apontados pela segunda situação.
Nesse sentido, é um museu difícil de conhecer in loco, por isso
optei por estudar os textos que faziam menção à tal proposta e discutir
com os profissionais envolvidos.
Quando cheguei ao local pude perceber com maior clareza
as referências que tinha ouvido em diversas ocasiões de que o Museu
Etnológico de Monte Redondo era um museu intermitente.
Entretanto, constatei que embora a sede fique fechada - cuja
chave é guardada por pessoas da população - este museu mantém
toda a documentação sobre a doação dos objetos e história de vida dos
doadores. Como também mantém uma pequena exposição com parte de
seu acervo e apresentação museográfica de alguns dos inúmeros projetos
de intervenção social realizados sob os auspícios do museu.
A partir desse levantamento pude constatar que a atuação
desse museu é intensa, quer seja no que diz respeito a projetos junto às
escolas, quer seja através do apoio a projetos científicos voltados para os
problemas da região. Em geral são projetos que têm início com o apoio
integral do museu e que, em seguida, assumem autonomia.
Considero que o aspecto mais contundente desse processo
museológico tem sido a parceria com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, através de diversos projetos que visam a melhoria das
condições de trabalho do ponto de vista de compra de equipamentos,
formação profissional e apoio ao escoamento da produção.
4

Mario Moutinho, “Museu Municipal de Monte Redondo: balanço da

actividade 1986-1991.” In: Patrimônio e Museus Locais, nº 5, 1991 - Lisboa.
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Projetos ligados à produção oleira, à valorização de atividades
profissionais como das costureiras e cabeleireiras estiveram lado a lado
com pesquisas científicas voltadas ao estudo de questões ambientais e
culturais da região. Através dessa metodologia o Museu Etnológico de
Monte Redondo vem construindo seu processo de intervenção social,
evidenciando um questionável descarte do caráter preservacionista da
Museologia.
Cabe ressaltar que entre suas principais atividades está a
publicação da Revista Merídies, do periódico Cadernos de Patrimônio e
outras publicações ligadas à história de Monte Redondo ou às pesquisas
ali desenvolvidas.
A realidade multifacetada da museologia portuguesa apresenta
ainda um outro perfil que não se confunde nem com os Museus Nacionais
do IPM, nem com os projetos regionais de Setúbal, Mértola ou Monte
Redondo que em graus diferentes aplicam os métodos preconizados pela
Nova Museologia. Trata-se da museologia institucionalizada pelo Museu
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Amparada no conceito mais tradicional que a história dos
museus legou para a museologia, esta instituição está fundamentada na
coleção particular do milionário armênio Calouste Sarkis Gulbenkian
que a partir de seu olhar, de seu gosto e de suas abastadas possibilidades
econômicas e condições educativo-culturais, reuniu um significativo
número de objetos da arte européia e oriental. Também para cumprir seu
desejo expresso, esse conjunto de 6400 peças foi instalado sob o mesmo
teto e, em 1969, o museu foi aberto ao público no coração da cidade de
Lisboa, embora em suas coleções não exista uma única peça de Portugal.
No entanto, este museu ocupa um papel de destaque entre as
instituições museológicas voltadas para as artes decorativas, prestando
um inestimável serviço à sociedade portuguesa.
Considerando que a Museologia Tradicional trabalha a partir da
relação entre o “Homem” (público), o “Objeto” (coleção) em um “Cenário”
(edifício/instituição), pude constatar que a prática museológica desse
museu está perfeitamente equilibrada a partir de um adequado edifício
construído para o projeto museológico, que apresenta condições ideais
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tanto para conservação quanto para exposições. Da mesma forma que as
coleções estão bem conservadas, armazenadas e expostas, tanto quanto
bem estudadas por uma equipe de especialistas, que com raras exceções,
está integrada à instituição desde o início.
Embora o acervo não tenha uma relação direta com Portugal,
pude constatar através da participação em diferentes atividades do
Serviço Educativo, o quanto é feito para que as Galerias de Exposições
tenham relevância na formação dos estudantes.
Destaco, ainda, dois aspectos fundamentais deste museu. Por
um lado, a manutenção de um arquivo com todo o acervo documentado
como também toda a memória das atividades da instituição e, por outro
lado, a separação física e estrutural do Museu Calouste Gulbenkian com a
Fundação do mesmo nome. Esses dois aspectos reafirmam a necessidade
que um equilibrado processo museológico tem de uma definição
institucional precisa e da preservação de sua memória.
A partir dos estágios realizados nos locais acima mencionados
e das visitas de estudos, pude observar que a museografia expositiva,
aplicada em grande parte dos museus portugueses é narrativa, apoiada
em cenários, fotos e textos que procuram apresentar a origem, função e
tecnologia, bem como contextualizar os objetos.
Com um número significativo de museus regionais, as exposições
museológicas portuguesas são temáticas e procuram valorizar a história
local. Neste sentido, destaco o Museu do Vinho de Cartaxo, o Ecomuseu
de Seixal, o Museu da Cidade de Lisboa. Embora com propostas bem
distintas, a museografia é clara, apoiada em códigos de cores - letras e
através da contextualização dos objetos é possível compreender os temas
das mostras. Cabe destacar a inexistência de aparelhos eletrônicos como
elemento facilitador da museografia.
Menciono, ainda, o estudo realizado sobre o impacto causado
pela exposição “Dinossaúrios”. Fugindo completamente aos “parâmetros
portugueses”, tanto do ponto de vista da forma museográfica robotizada,
quanto da espetacular reação do público, considerei fundamental
proceder a esta análise.
Através de diversas visitas pude fazer um estudo sobre as reações
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do público infanto-juvenil que se encantava duplamente com a exposição.
De um lado, o deslumbramento pelo “contato” com dinossauros e,
por outro lado, a estupefação pelo conhecimento dos robôs que os
sustentavam. Além da mostra ter ficado aberta, em muitos dias durante
a madrugada, para atender visitantes que chegavam de todo país, ela
causou um grande impacto no comércio situado próximo ao Museu de
História Natural, onde estava sendo apresentada.
Durante o período de funcionamento da exposição era comum
referências nos jornais e nas ruas sobre o evento.
Tive acesso ao projeto da exposição (de uma empresa japonesa) e
sobretudo ao plano de marketing que foi concebido para sua elaboração
e divulgação. Plano este, baseado em um consórcio de empresas que
financiavam sua montagem e na reversão do montante arrecadado nas
entradas para as pesquisas do museu.
Embora esse evento não esteja vinculado a nenhuma das facetas
da museologia contemporânea portuguesa, tenho certeza que interferiu
em sua dinâmica, na medida em que transgrediu a ordem estabelecida
tanto pelos profissionais da museologia tradicional quanto pelos
precursores de uma nova metodologia de trabalho.
Obs.: este texto, com algumas alterações, faz parte do relatório de viagem
encaminhado à VITAE e CAPES em 1993
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n.10 (1997)
Museologia e Museus:
Princípios, Problemas e Métodos
Introdução
Os textos apresentados neste Caderno evidenciam três
preocupações básicas que têm despertado a minha atenção profissional.
Em um primeiro momento, emergem as questões teórico-metodológicas,
relacionadas à organização epistemológica da museologia, enquanto
uma disciplina aplicada. Em seguida, aparecem as reflexões ligadas
às perspectivas para o futuro dos museus, no que se refere às suas
responsabilidades sócio-educativo-culturais. E, finalmente, apresento
alguns projetos que tenho elaborado nos últimos anos, com o objetivo de
divulgar as suas respectivas propostas de musealização.
Alguns destes textos foram preparados, originalmente, para conferências
ou aulas, outros sob a forma de comunicações científicas ou estimulados
por solicitações pontuais, vinculadas à concepção de projetos
museológicos. Entretanto, para esta publicação, foram retrabalhados e
assumiram o caráter de ensaio. Neste sentido, reitero a minha intenção
de apresentá-los, para socializar estas idéias e realizações, com o objetivo
de despertar o interesse dos profissionais e estudantes de museologia,
para críticas e discussões sobre as questões aqui reunidas.
Gostaria de dedicar este trabalho para os amigos Sílvia Piedade
e Marcelo Araújo pelo incansável apoio e reciprocidade intelectual.
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I. Museologia e Museus: Como Implantar
as Novas Tendências1
Cristina Bruno

“Em cada época marcante da sua história, a sociedade
brasileira tem sido levada a pensar-se novamente. É como se ela se
debruçasse sobre si mesma: curiosa, inquieta, atônita, imaginosa.
Não só formulam-se novas interpretações como renovam-se as
anteriores. Podem mesmo recriar-se idéias antigas, parecendo
novas. O Brasil já foi pensando de modo particularmente
abrangente em três épocas. A partir da Declaração de
Independência de 1822, da Abolição da Escravatura e da
República em 1888-1889 e da Revolução de 1930. Naturalmente
é contínua e reiterada a reflexão sobre aspectos fundamentais
e secundários da sociedade nacional. As controvérsias entre
grupos, classes, movimentos sociais, partidos políticos e correntes
de opinião pública, compreendendo intelectuais, artistas e líderes,
mantêm sempre em aberto os dilemas do presente, das relações
entre o passado e o presente, das possibilidades do futuro”.
Otávio Ianni
1

Este ensaio foi preparado para a Primeira Reunião Regional do

ICOFOM-LAM (Grupo Regional do Comitê para Museologia do Conselho
Internacional de Museus), que teve como tema gerador as relações da museologia
como patrimônio integral, realizada em Buenos Aires (Argentina), 1992.
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As controvérsias contemporâneas que têm assolado a
sociedade brasileira não dispensam a discussão sobre o equilíbrio entre
a preservação
do patrimônio (especialmente o meio ambiente) e o
desenvolvimento sócio-econômico. Em qualquer ângulo de observação
esta questão está colocada e, muitas vezes, tem sido vista como o ponto
fundamental para a chegada ao futuro.
Embora em esfera pouco abrangente, os museus têm sido alvo
dessas controvérsias, pois em muitos momentos da trajetória brasileira
essas instituições também contribuíram para o “repensar” da nação, na
medida em que têm servido de polo preservador e irradiador da nossa
cultura.
Os problemas atuais ligados à “preservação ambiental”, “políticas
ecológicas”, “patrimônio integral”, e “biodiversida- de”, etc., têm sido cada
vez mais constantes nos debates museológicos brasileiros. É evidente
que é reflexo de uma tendência internacional, que já experimentou e
confirmou que o espaço museal não está apenas circunscrito a quatro
paredes preenchidas por objetos e nem o processo de musealização se
restringe à exposição de coleções para uma elite.
Embora a bibliografia aponte experiências museológicas no
âmbito dessas tendências, desde os anos 30, constata-se que muitos
museus brasileiros ainda têm dificuldades em executar as tarefas básicas
(consideradas tradicionais) do processo curatorial (compreendido como
o conjunto sistêmico que vai da coleta à comunicação do objeto), por
razões que já foram amplamente discutidas em diversos eventos. Essas
mesmas razões têm contribuído para que a Museologia não seja aceita
amplamente pela comunidade científica brasileira, pois faltam cursos de
formação, reuniões científicas, periódicos especializados, mas, sobretudo,
“espaço e tempo” para realizar e sistematizar os experimentos museais.
Pensar e realizar processos museológicos, levando em
consideração o conceito de “patrimônio integral”, mesmo que seja
tarefa contemporânea, impõe uma profunda reflexão sobre três pontos
fundamentais: - metodologia de trabalho
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- formação profissional
- política preservacionista
Considero que esta Primeira Reunião Regional do ICOFOMLAM deveria abordar estas questões, acreditando que a discussão
setorizada e regionalizada é o caminho ideal para a continuidade dos
trabalhos do ICOFOM.
Diversos autores aceitam que a Museologia está se estruturando
enquanto área do conhecimento, na medida em que procura
compreender, teorizar e sistematizar a especificidade da relação entre o
Homem (elemento de uma sociedade), e o Objeto (parte de uma coleção
e fragmento do patrimônio), em um Cenário (instituição historicamente
conhecida). Para tanto, vem sendo ensinada (nas universidades) e
aplicada (nos museus) a partir das variáveis: coleta, documentação,
conservação, exposição e educação. Os métodos de trabalho têm levado
em consideração essas variáveis, nas mais diferentes composições,
relacionadas aos mais díspares fragmentos do patrimônio e dirigidas
para as diversas sociedades.
Muitas questões têm contribuído para aprimorar esses estudos,
como por exemplo: um novo sentido do objeto utilitário, industrializado
e descartável; as interfaces de um trabalho interdisciplinar nos museus; o
respeito às diferenças culturais, entre outras. A superação dessas questões
tem consolidado lentamente a museologia, como também tem preservado
o espaço do museu nos dias de hoje. No entanto, é ainda evidente que os
museus trabalham com “fragmentos” do patrimônio, para “parcelas” da
sociedade. A experiência humana tem sido resgatada pelas instituições
museológicas de forma parcial e é dessa maneira que o “conhecimento
museológico” esta se consolidando.
Considerar, entretanto, o “patrimônio integral” como foco de
análise e interação da museologia (ou nova museologia) significa ampliar
substancialmente os conceitos de “Homem”, “Objeto” e “Cenário” e,
portanto, alterar consideravelmente os métodos de trabalho aplicados
no exercício museológico. É atribuir à museologia uma possibilidade
enorme de interferência no tecido social.
Ressalta-se, então, a necessidade de precisar sob quais variáveis
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o “processo museológico”, que tem como objeto de atenção o “patrimônio
integral”, vai se articular. O que deve substituir o colecionismo do
ponto de vista conceitual? Quais os sistemas documentais que devem
ser implantados nesta nova concepção de patrimônio musealizável? A
exposição ainda é o eixo de comunicação entre o museu e o público?
Se a categoria público for substituída pela sociedade, quais os meios de
avaliação que poderão ser implantados para o melhor conhecimento de
suas expectativas?
Essas são algumas inquietações que afloram quando pensamos
no problema metodológico e devem ser discutidas por aqueles que
pretendem abordar o “patrimônio integral” como condição para o
desenvolvimento da Museologia. Da mesma forma é preocupante a
questão da formação profissional, especialmente dos museólogos.
São reconhecidas as mudanças que os Cursos de Museologia
do Brasil têm sofrido e são louváveis, tanto a importante contribuição
de inúmeras gerações de precursores, quanto as experimentações do
ponto de vista de novos curricula e novas estruturas, mas, sem dúvida,
estão longe de atender às necessidades de formação para profissionais
que pretendem interagir com o patrimônio integral. E qual deve ser
realmente a formação desse profissional?
É também evidente que a multiplicidade de fatores que
se cruzam, em um trabalho integral sobre o patrimônio, revela a
necessidade imperiosa da interdisciplinaridade. Quais seriam, então,
as especificidades do museólogo e qual a sua real interferência? Como
coexistir no âmbito de uma discussão científica com outras áreas de
conhecimento consagradas há séculos?
Imputar à museologia essa amplitude de abrangência significa,
também, colocá-la no centro das discussões políticas que têm utilizado
a bandeira preservacionista para camuflar outros interesses e não têm
dado a devida atenção para as reais questões da sociedade brasileira.
Como impedir que museus sirvam de desagravo para devastação do
patrimônio?
As reflexões apresentadas revelam, acima de tudo, que a mudança
é fundamental, pois existe a consciência (mesmo que embrionária) de que
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o “museu tradicional” não atende mais às necessidades de uma sociedade
bombardeada dia e noite por diferentes estímulos.
Salienta-se, no entanto, que esta mudança tem que ser
amparada em ampla e sistemática discussão e essa, por sua vez, baseada
em constante experimentação museal.
Abandonar o colecionismo significa um real repensar.
Estimulante, mas difícil, na atual sociedade brasileira.
Considero que esta é a tarefa do ICOFOM e cabe ao ICOFOMLAM infiltrar-se nesse debate, através do olhar latino-americano,
que apontará, sem dúvida, contradições provenientes de processos
equivocados de colonização e de um progressivo alijamento dos centros
de poder. Esta tarefa poderia ser iniciada, por exemplo, pela inserção
no âmbito do ICOM da produção acadêmica realizada no Brasil, quase
inexistente no Centro de Documentação, localizado na sede central em
Paris.
Percebe-se, então, que a discussão sobre “museu, meio ambiente
e sociedade” deve estar pautada por questões ligadas aos métodos de
trabalho e à formação profissional, atravessadas pelas diferentes situações
sócio-políticas das diversas sociedades.
As experiências “alternativas” realizadas no Brasil poderão
contribuir para essa discussão (desde que levadas em consideração),
pois como afirma Otávio Ianni, somos uma sociedade “curiosa, inquieta,
atônita e imaginosa” e, sempre disposta às mudanças. Sabemos, no
entanto, que não adianta fugir para o futuro.
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II. Teoria Museológica: A Problematização de Algumas
Questões Relevantes à Formação Profissional1
Cristina Bruno

Considerações Preliminares
Gostaria de iniciar esta comunicação chamando a atenção
para o fato de que não estou à frente, no momento, de nenhum curso de
formação de museólogos no país. Minha contribuição a este tema esta
vinculada a uma experiência de docência realizada externamente a esses
cursos. Se por um lado, esta contribuição pode ser vista com algumas
ressalvas, por outro, posso afirmar que a possibilidade de ter proferido
26 cursos temáticos sobre questões inerentes ao universo da Disciplina
Museológica, nos últimos 11 anos, tem sido responsável por um olhar
externo - de longe - a este complexo mundo das formações acadêmicas.
Devo ressaltar, também, que a minha inserção no âmbito da
Museologia deu-se a partir de um Curso de Especialização realizado em
São Paulo (1978 a 1980), através de um projeto acadêmico que esteve sob
a responsabilidade da Profª Waldisa Guarnieri, na Fundação Escola de
Sociologia e Política.
Estes aspectos, aliados à experiência cotidiana de trabalho em
instituição museológica e a alguns projetos de cursos de especialização
1

Este texto, com algumas alterações, foi apresentado no Simpósio

Internacional do ICTOP/ICOM (Comitê para Formação Profissional do
Conselho Internacional de Museus), realizado no Rio de Janeiro (Brasil), 1995.
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que, neste momento, começo a participar, são responsáveis pelas idéias
que pretendo apresentar.

O Universo Teórico da Museologia: Alguns Parâmetros
As últimas décadas têm assistido a uma intensa proliferação
de novas disciplinas, desdobramentos das já existentes e um grande
empenho na delimitação dos espaços específicos de cada área. O universo
do conhecimento científico tem alargado suas fronteiras, levando a uma
necessária especialização dos interesses e dos olhares sobre os mesmos
fenômenos.
Esta partilha dos sentidos e dos significados, este litígio
pela apropriação dos fenômenos e o contínuo cruzamento de olhares
especializados têm sido responsável por novos processos de trabalho e
por instigantes problemas ligados à formação profissional.
Considero que para os profissionais da Museologia esta
realidade tem sido muitas vezes dolorosa. A dificuldade para superar
alguns paradigmas ou aceitar aqueles profissionais que ousaram
pensar mais alto, tem nos levado - na área da formação profissional - à
configuração de algumas ilhas espalhadas pelo país.
Pode-se identificar essas questões nos diversos ramos do
conhecimento, entretanto, constatamos que as disciplinas que tratam
dos fenômenos das sociedades refletem esses problemas com muita
constância. Os desdobramentos destas disciplinas têm evidenciado a
complexidade do estudo dos fenômenos humanos ao longo do tempo
e do espaço. Entre tantos estudos analíticos, que contribuem para a
construção e compreensão de um sistema que norteia a trajetória das
sociedades, encontra-se a Museologia.
A história da Museologia - ou a saga de uma disciplina que
ao mesmo tempo que tenta se estruturar, procura se desvincular de
preconceitos ligados ao seu universo de estudos (instituição museu),
e passa por uma necessária revolução de princípios, demonstra com
muita clareza todos os conflitos que emergem da produção acadêmica
contemporânea.
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Compreende-se, hoje, que a Museologia tem um espaço
próprio de experimentação, análise e sistematização de seu objeto
de estudo. Articula-se em função dos processos de musealização das
referências patrimoniais que têm sido preservadas e tem potencialidade
de transformá-las em heranças culturais. Por sua vez, estes processos
estão voltados, especialmente, para a relação entre o Homem (público/
sociedade) e o Objeto (coleção/patrimônio) em um Cenário (museu/
território).
A partir do exposto, é possível afirmar que a preocupação desta
disciplina está centrada em dois grandes fenômenos. Por um lado, a
necessidade de compreender o comportamento individual e/ou coletivo
do Homem frente ao seu patrimônio e, por outro, a potencialidade de
desenvolver mecanismos que possibilitem que, a partir desta relação, o
patrimônio seja transformado em herança e esta, por sua vez, contribua
para a necessária construção das identidades (individual e/ou coletiva).
Considerando que o patrimônio é o conjunto dos bens
identificados pelo Homem a partir das suas relações com o Meio
Ambiente e com os outros Homens e a própria interpretação que ele
faz dessas relações, constata-se, em um primeiro momento, que o
universo museológico é infinito. Em seguida, cabe separar o alvo de
interesse específico da Museologia e compreender que outros ramos do
conhecimento já se interessam pelos outros aspectos.
Diversos autores aceitam que a Museologia está se estruturando
enquanto área de conhecimento, na medida em que os profissionais
deste campo de estudos têm procurado experimentar, compreender,
sistematizar e teorizar a relação museal já apontada. Para tanto, vem sendo
ensinada nas universidades e aplicada nos museus a partir das variáveis:
documentação, conservação, exposição e educação. Os métodos de
trabalho têm levado em consideração essas variáveis nas mais diferentes
composições (Museologia Geral, Especial e Aplicada).
Neste sentido, salienta-se que esta disciplina trabalha a partir de
dois pontos. Em um segmento, desenvolve processos para o tratamento e
preservação da herança patrimonial e, em outro, tem a responsabilidade
de comunicar essa herança em uma perspectiva sócio-educativa.
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Portanto, o fenômeno de interesse da Museologia está centrado na
relação da sociedade presente com seu patrimônio musealizado.
Embora assumindo muitas formas, do colecionismo aos
museus, destes aos ecomuseus, é possível constatar a continuidade do
mesmo fenômeno: o Homem elege facetas (materiais e imateriais) do seu
universo de vida, preserva-as para perpetuá-las.
Esta atitude humana que dá origem às coleções e tem nos
museus os grandes herdeiros institucionais, e porque não afirmar que
tem o seu futuro garantido nas propostas preconizadas pela Nova
Museologia, é a razão de ser desta disciplina.

A Formação Profissional: os Limites e Reciprocidades
entre a Teoria e a Prática
Pode-se afirmar que a museologia está ligada à administração da
memória que, por sua vez, garante ao Homem superar a transitoriedade
humana, ou ainda que ela consolida as estruturas institucionais para
que, através das coleções e/ou do patrimônio musealizado, os Homens
possam ligar-se ao invisível e inatingível, no tempo e no espaço.
As justificativas para a Museologia existir, como área de
conhecimento e de formação profissional autônoma, são sempre nobres,
pois dizem respeito à trajetória humana, interagem com o Meio Ambiente,
tem ligações com o poder, contribuem para a construção de identidades,
entre tantos outros aspectos. Deve-se salientar, também, que em sua vida
pregressa, impregnada pelo universo dos museus, a Museologia teve
ligações muito estreitas com outras áreas científicas como é o caso de
História Natural, Arqueologia, Etnologia, História, etc. Sem esquecer,
evidentemente, a sua cumplicidade com a Arte.
Ao mesmo tempo em que reconheço que, para alguns, a
Museologia assume continuamente múltiplos papéis, gostaria de
ponderar sobre o risco de que ela venha a pulverizar-se.
Neste sentido, considero fundamental que a preocupação
dos profissionais desta área volte-se para a experimentação, análise,
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sistematização e teorização do fato museal e, a partir deste trabalho,
possam construir os parâmetros para a Museologia consolidar-se como
disciplina aplicada, tentem estabelecer as linhas de pesquisa museológica,
para definirem as possibilidades de formação para esta área.
A partir da definição tecida embrionariamente por Gregórova
e sistematicamente retrabalhada por diversos autores (Guarnieri,
Bellaigue, Van Mensch, Scheiner, Sola, Araújo, Bruno, Chagas, entre
outros), pode-se afirmar que o interesse da Museologia está vinculado a
um fato que tem existência concreta: o estudo, da relação do homem com
sua realidade. Entretanto, pondero sobre a necessidade de delimitação
desse estudo para a relação do Homem com seu universo patrimonial.
Esta delimitação não é apenas formal, mas ao contrário, ela
orienta a razão de ser da Museologia no momento em que é possível
configurar a atitude humana de relacionar-se com suas referências
patrimoniais.
A partir dessa delimitação, fica mais clara a natureza do estudo
museológico e o perfil adequado para os cursos de formação. Trata-se da
abordagem de um fenômeno de comunicação que pode ser construído,
portanto, experimentado. A experimentação leva à necessária avaliação,
e esta, à real análise de caráter museológico.
Desta forma é viável considerar que à museologia cabe a
experimentação e análise da relação museal, entendida como o eixo de
um processo de comunicação entre o Homem / Objeto / Cenário.
Portanto, pode ser colocada entre as disciplinas aplicadas e o
exercício desta aplicação deverá contribuir em um primeiro momento,
para a elaboração de princípios universais. Em seguida, é possível aferir
diferenças nessas experimentações, vinculadas às distintas condições
dos vértices do triângulo apontado anteriormente, embora a natureza da
relação museal seja a mesma, isto é: um fenômeno de comunicação.
Ultrapassadas essas primeiras delimitações, compreende-se
que este fenômeno de comunicação, para sua experimentação, necessita
de uma série de procedimentos curatoriais (salvaguarda) ligados à
conservação e documentação.
Muitas vezes, constata-se que o discurso expositivo
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(primordial para o aludido processo de comunicação) não é suficiente
para a concretização da relação museal e, por isso, deriva-se para outras
potencialidades museológicas ligadas à educação e ação sócio-cultural.
Com isso, é relevante apontar a exposição (discurso
museológico) como o centro e a unidade de análise básica para a
Museologia.
Fica evidente que as possibilidades de pesquisa ou de
identificação de problemas a serem discutidas sobre o universo museal
devem estar centradas na exposição, que passa a desempenhar o papel de
embrião deste processo.
Tanto nos museus tradicionais de qualquer perfil, quanto
nos diversos modelos apontados pela Nova Museologia, é pertinente
apontar que a exposição possa ser o “espaço e tempo” deflagradores da
socialização preservacionista do patrimônio, como também, “o espaço
e tempo” convergentes para a aplicação do exercício museológico e a
sistematização necessária.
A constatação referente à natureza do conhecimento específico,
que a experimentação museológica pode produzir, aponta para duas
grandes dificuldades, a saber:
estabelecer as possíveis linhas de pesquisa aplicada, sobre comunicação
museológica, sem confundi-las com outras pesquisas inerentes ao
universo museal, optando por métodos adequados que viabilizem a
independência deste tipo de estudo e facilite a interdisciplinaridade.
repensar a formação dos museólogos, a partir da idéia de que deverão
ser os profissionais aptos para o exercício técnico-científico da
Museologia, em suas diferentes possibilidades de aplicação, como
também propor que a disciplina museológica seja ministrada em
outras formações.
Sobre o primeiro ponto identificado como dificuldade,
reapresento a proposta já encaminhada em outros textos, referente à
discussão das seguintes opções como linhas de pesquisa viáveis para a
estruturação desta área de conhecimento:
a) Musealização e/ou Pesquisa Conceitual: a experimentação sobre
o enfoque dado a um tema, com os respectivos recortes inseridos
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em um universo científico, baseado em referências patrimoniais
e dirigido para o outro (público), a partir da identificação do seu
perfil (identificação da informação a ser comunicada, para ser
preservada, a partir da salvaguarda e extroversão da materialidade
dos objetos).
b) Recursos Museográficos e/ou Pesquisa da Mídia: experimentação
comunicacional de um tema, a partir de desdobramentos visuais,
sonoros, táteis, sua inserção no espaço e seus efeitos cênicos (do
mobiliário à linguagem de apoio, da reserva técnica à sala de
exposição).
c) Avaliação e/ou Pesquisa sobre a Audiência: experimentação de
modelos avaliatórios que possam resgatar a reação do visitante
padrão, ou do participante, incorporar suas respostas/reações
nos próprios projetos museológicos, reorientando-os para o
aprimoramento do processo de preservação e extroversão.
No que diz respeito à formação profissional, penso que é
fundamental aprofundar e, se possível, separar as áreas que até então
têm sido consideradas como museológicas, a saber: documentação,
conservação, comunicação e educação - especialmente em cursos de
especialização, pois, a complexidade de cada um destes momentos exige
uma formação especializada.
Considero com a mesma importância a pertinência de uma
discussão sobre algumas disciplinas que são ministradas em cursos de
graduação de Museologia, uma vez que correspondem a outras formações
acadêmicas. Reafirmo que a escolha de disciplinas complementares deve
ser orientada para o fenômeno museal de comunicação.
Ainda no que diz respeito à formação acadêmica, gostaria de
chamar a atenção para as diferenças entre cursos para formar museólogos
(a partir dos pressupostos teóricos que apresentei) e cursos para formação
de outros profissionais de museus. Ambos são importantes, distintos e
fundamentais para o aprimoramento das instituições museológicas.
Se por um lado, o desenvolvimento da Museologia, enquanto
área de conhecimento, depende das experimentações apontadas
anteriormente, por outro, está condicionado à formação em diversos
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níveis, pois o exercício da museologia necessita, tanto da compreensão
de um universo técnico, quanto de reflexões teóricas.
Portanto, atuar em relação à formação teórica, nos dias de
hoje, significa preparar o estudante para o trabalho “sobre o outro”, “com
o outro” e “para o outro”, a partir do conceito de Patrimônio Integral,
sem esquecer o peso e a importância das coleções e das instituições
museológicas tradicionais.
Falar sobre Museologia Teórica é falar de processo de
comunicação preservacionista, é falar de disciplina aplicada e de formação
em diversos níveis. Museologia Teórica, tanto pode ser uma disciplina
inserida em diferentes universos da formação acadêmica, como pode ser
a disciplina básica e orientadora da formação do museólogo.
A partir das considerações apresentadas, gostaria de propor
alguns pontos para reflexão no âmbito desta discussão:
1. A necessidade urgente de um diálogo entre os cursos já tradicionais
e as novas iniciativas, procurando organizar os parâmetros para
a formação específica do museólogo e a contribuição que a
Museologia pode dar a outras formações profissionais.
1. Propiciar uma convivência solidária entre os cursos de diversos
níveis (graduação, especialização e pós-gradua ção), procurando
hierarquizá-los do ponto de vista técnico e científico, com o
objetivo de aprimorar as diferentes perspectivas de formação.
1. Saber distinguir entre o exercício profissional do museólogo, da
docência em museologia.
1. A partir dos pontos abordados, considero absolutamente
fundamental a revisão da Lei que regulamenta a profissão de
museólogo, no Brasil, pois ela está totalmente distante do que
a teoria museólogica considera como básico, para o exercício
profissional, como também não corresponde às necessidades da
atual realidade brasileira.
Finalmente, falar sobre Teoria Museológica no Brasil significa
lembrar da importância da contribuição de Waldisa Guarnieri, pois, ao
romper paradigmas, ao ousar, ao arriscar nos seus textos teóricos, ela nos
deixou um grande patrimônio, que nos dá muita confiança para seguir
em frente.
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III. Funções do Museu em Debate: Preser-vação1
Cristina Bruno
“Toda uma gigantesca ação de solidariedade aos órgãos
encarregados da defesa, preservação e ampliação do nosso acervo
cultural - quer se refira a monumentos, conjuntos arquiteturais,
estatuários e urbanísticos, sítios ou cidades, quer telas e livros,
partituras e manuscritos - precisa ser deflagrada, mobilizando
o povo e conscienti- zando-o, a fim de que o Brasil não se
transforme numa grande nação historicamente desmemoriada,
sem uma lembrança sequer de seu magnífico passado a oferecer
às desoladas gerações vindouras. Ou só capaz de oferecer-lhes a
recordação da nossa vileza, a de termos consentido na derrocada
dos valores patrimoniais do espírito brasi-leiro, crime que ficará
para sempre sem remissão.”
Franklin Oliveira

Considerações Preliminares
As múltiplas faces que os museus vêm apresentando evidenciam
que o universo museal está em mutação constante nas últimas décadas.
São perceptíveis as transformações de conteúdo e forma dessas
1

Este ensaio, com algumas alterações, subsidiou a conferência proferida

no “7º Fórum de Museologia do Nordeste”, realizado em Fortaleza (Ceará Brasil), 1994.
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instituições, como também constata-se um certo esforço metodológico,
na busca de novos caminhos que possam aproximar mais rapidamente a
sociedade dos museus.
Essa busca constante do equilíbrio entre continuidades e rupturas
é o reflexo dos questionamentos que as instítuições museológicas têm sido
alvo, pois não dá para negligenciar os impactos causados pela tecnologia,
pela força dos poderosos veículos de comunicação e, sobretudo, pelas
distorções tempo-rais entre o tempo no museu e fora dele.
Cabe destacar que há um certo constragimento em pensar
e realizar instituições que perpetuam os objetos, enquan-to o nosso
cotidiano é permeado pela onipotência dos objetos descartáves.
Procurando responder a esses questionamentos e,
concomitamente, tentando assegurar a base teórico-metodo-lógica para
a atuação dos museus, a Museologia vem alcan- çando novos patamares
e se organizando como disciplina aplicada, ao lado de outros domínios
científicos.
Nesse caminhar tortuoso e turbulento, nunca houve
questionamento sobre o caráter preservacionista da instituição museu.
Entretanto, parece-me um aspecto pouco tratado. Por um lado,
a ausência de problemas pode ser responsável pela idéia de “berçoesplêndido” e levar profissionais à crença de que o referido caráter
preservacionista já é algo conquistado e, por outro lado, pode ser que
exatamente neste ponto resida o eixo da complexidade do papel do
museu nas sociedades do presente.
Assim sendo, as minhas reflexões, neste ensaio, foram organizadas
em três segmentos, a saber:
1) Princípios: porque os museus devem ser preserva- cionistas?
2) Problemas: como os museus estão atuando em função da preservação?
3) Perpectivas: qual o futuro possível?
Saliento, preliminarmente, que as idéias inseridas nos três
segmentos representam um conjunto de inquietações e partem da noção
de que a função básica do museu é a preser-vação. Todas as outras funções
devem estar subordinadas ao seu caráter preservacionista.
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1) Princípios: Por Que os Museus Devem ser Preservacio-nistas?
“Eu acredito que um museu, qualquer que seja, deve
responder a uma qestão fundamental: o que é a condição
humana”.
Neil Postuman (1989)
Segundo Pomian (1984), as sociedades humanas têm o hábito de
eleger, selecionar, reunir e guardar objetos desde a pré-história. Com isso,
fica evidente a relevância, dos objetos no cotidiano dos Homens e o lugar
de destaque que ocuparam as famosas coleções, ao longo da História, na
tentativa de superar os limites da transitoriedade humana.
Se hoje, pode-se afirmar a importância dos objetos é porque, ao
lado do exercício humano de elaborar um artefato, sempre existiu alguma
idéia de preservação.
Portanto, cabe enfatizar que os museus herdaram essa atitude
e são responsáveis pela sua perpetuação, ao lado de outros modelos
institucionais (arquivos-bibliotecas) e mesmo outros processos sociais.
Considerando que os templos da antiguidade, os gabinetes,
galerias e antiquários e os museus enciclopédicos deixaram contribuições
para a idéia de museu, presente neste século, constata-se que o Homem,
ao longo do tempo, não deixou de lado a preservação de seus vestígios e,
de uma maneira ou de outra, mesmo privilegiando as marcas das elites, o
museu é um fenômeno mundial.
Entretanto, na contemporaneidade, este modelo insti-tucional
divide sua atenção entre problemas preservacionistas e outros vinculados,
por exemplo, a questões acadêmicas, defi-nições administrativas e
políticas, sem contar as dificuldades técnico-científicas, enfrentadas para
acompanhar a evolução do conceito de preservação, que caminhou mais
rapidamente fora dos museus.
Reafirmando que a preservação é a função básica de um museu
e que a partir dela estão subordinadas todas as outras,tais como coleta
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e estudo dos objetos e/ou espécimes da natureza; salvaguarda das
coleções e/ou referência patrimoniais (conservação e documentação) e
comunicação (exposição, educação e ação sócio-cultural), saliento que
o desempenho articulado de todas estas facetas preservacionistas deve
estar vinculado ao exercício museológico.
Segundo Scheiner (1989:62), existem três graus pos-síveis
de relação entre Museu e Museologia, a saber: Museo-logia como um
conjunto de práticas relativas a museus, ou como apenas a base teórica
que possibilita o trabalho dentro dos museus, ou ainda um “conjunto
de idéias que tem como objetivo criar uma linguagem de comunicação
específica para os museus” e, neste sentido, capaz de gerar novas formas
de museu.
Em recente estudo, Peter Van Mensch (1994) apresen-ta um
panorama sobre os principais caminhos que os teóricos têm apontado, no
sentido de contribuir para a construção da Museologia como disciplina
científica. Baseando-se no ICOFOM (Comitê Internacional do ICOM
para a Museologia), o referido autor indica que existem 5 segmentos de
idéias, a saber: 1) a museologia como estudo da finalidade e organização
de museus; 2) a museologia como o estudo da implementação e integração
de um conjunto de atividades visando à preservação e uso da herança
cultural e natural; 3) a museologia como o estudo dos objetos de museu
4) a museologia como estudo da musealidade, e 5) a museologia como o
estudo da relação específica do homem com a realidade.
Revisitando estas idéias, e, como já sublinhei em outros textos,
parece-me que a preocupação desta disciplina está voltada para dois
grandes fenômenos. Por um lado, a necessidade de compreender o
comportamento individual e/ou coletivo do Homem frente ao seu
patrimônio e por outro lado, desenvolver mecanismos para que a partir
desta relação o patrimônio seja transformado em herança e esta, por sua
vez contribua para a necessária construção das identidades (individual e/
ou coletiva).
Desta forma, enquanto àrea de estudo, a museologia pode
consolidar os museus já existentes e propiciar a criação de novos
modelos. Em ambos os casos, a noção de preservação é básica e o
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desdobramento dessa caminhada conceitual depende da compreensão
do que é preservação.
Enfatizo, lembrando Waldisa Guarnieri (1990:10), que
musealização pressupõe ou implica em preservar e enquanto ação
museológica ela aproxima objetos e homens, revitalizando o fato cultural,
“a preservação proporciona a construção de uma memória que permite o
reconhecimento de características próprias, ou seja, a identificação.
E a identidade cultural é algo extremamente ligado à autodefinição, à soberania, ao fortale- cimento de uma consciência histórica”.
Compreende-se que a Museologia está consolidada na idéia de
preservação e esta, por sua vez, tem a potencialidade de desencadear
processos orientados para a construção da identidade, e constata-se que
os museus, assumindo primor-dialmente a função preservacionista,
podem desempenhar um papel relevante nas sociedades. Tanto os museus
tradicionais ou os novos processos museológicos têm essa vocação.
Entretanto, alguns problemas conceituais, estruturais e outros
propiciados pelo ambiente externo têm desfocado essa vocação.

2) Problemas:
Como os Museus estão Atuando em Função da Preservação?
“As escolhas de conservação mostram claramente que
o profissional de museu não pode esperar ter mais ou menos
possibilidade como intérprete fiel da memória que ele tem como
responsabilidade perpetuar. Esta memória não se conserva como
a do computador, que sabe tudo, a todo instante, mais como
aquela do indivíduo: seletiva e afetiva.”
Zeev Gourarier (1988:44)
As definições sobre preservação são muitas, e são datadas, mas
estão sempre relacionadas à sobrevivência dos grupos humanos. Quer
seja pela identidade cultural do grupo, ou pela integridade dos seres
vivos, quando refletimos sobre preservação estamos analisando outras
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idéias como: os atos de selecionar, guardar, manter, ou mesmo de repetir
e transmitir.
As reflexões anteriormente mencionadas estão sempre
subordinadas ao universo patrimonial. Considerando que patrimônio é
o conjunto dos bens identificados pelo Homem a partir de suas relações
com o Meio-Ambiente e com outros Homens e a própria interpretação
que ele faz dessas relações, observa-se, em um primeiro momento, que
este universo é infinito. Em seguida, é fácil constatar que os museus têm
preservado uma pálida imagem (por meio de algumas coleções) do que
realmente seria a nossa herança patrimonial.
Reside aí, então, o primeiro grande problema sobre a função
preservacionista dos museus, ou seja: a necessidade de afinar com laços
mais sólidos as relações entre o universo patrimonial e aquele que hoje
partilhamos como herança cultural e que legaremos para o futuro.
Neste sentido, conceitualmente, a Museologia tem avançado
nas últimas décadas. Basta citar as considerações sobre Patrimônio
Comunitário e Patrimônio Integral que têm apontado para as
responsabilidades extra-muros dos museus, ou ainda a noção de
Referência Patrimonial assumindo o lugar das exauridas Coleções e,
desta forma, possibilitando um futuro objetivo para a preservação da
cultura material e espécimes da natureza.
Entretanto, é perceptível o desajuste entre esses avanços
conceituais e a carência de métodos e técnicas capazes de orientar essas
novas perpectivas. Assim , identifica-se o segundo problema relacionado
ao tema: a urgência de estabelecer novos perâmetros para a formação
profissional e reciclagem daqueles que já estão à frente dos processos
museológicos.
Considerando que uma das possibilidades para a formação está
em aceitar que a Museologia está ligada à administração da memória
(Meneses, 1991), deve-se reconhecer que este gerenciamento pressupõe
um novo trabalho cultural e educacional, que atribui ao patrimônio
novos usos e novas significações. Portanto, os museus, estabelecidos
tradicional-mente a partir de coleções, devem contar com profissionais
aptos ao desempenho dessas tarefas, ou seja: compreender que o objeto é
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um suporte de informações e, por isso, ele deve ser preservado ao lado de
outros meios de informação.
Assim sendo, as atividades básicas vinculadas à coleta,
conservação, documentação, armazenamento, exposição, educa ção,
ação sócio-cultural e avaliação devem estar relacio-nadas a dois grandes
blocos, a saber: salvaguarda e comuni-cação dos indicadores da memória.
O desempenho desses dois blocos está vinculado a problemas éticos sobre
o uso da herança patrimonial, às questões que dizem respeito a como uma
soci-edade enfrenta e estabelece um diálogo com seus traços culturais
- mesmo os museus sendo universais e, sobretudo, à compreensão da
vocação educacional de todas as tarefas museais.
Julga-se que, dessa forma, “novos profissionais” pode-riam
aproximar os museus tradicionais dos novos modelos, pois a oposição
nesse caso não é saudável nem para os museus nem para os profissionais.
É fundamental, então, compreender que tanto as coleções sectárias e
elitistas, quanto as vertentes do patrimônio integral são indicadores
da memória e de acordo com a linha de trabalho podem servir para a
“construção” e “releitura” sobre o passado e mesmo “ajustar” e “dinamizar”
o presente.
Assim sendo, a formação mais adequada para esses novos
desafios indica que este profissional tem que estar apto para prolongar a
vida dos objetos, mas também propiciar a releitura das idéias do presente,
dando novas interpretações aos acontecimentos do passado. E isso é
preservação (Lucena, 1991).
Uma terceira ordem de problemas que tem aflorado nos últimos
anos, a partir do fortalecimento das discussões ecológicas, registra
que, tratar os problemas vinculados à preservação significa respeitar
o conceito da biodiversidade. Nesse caso, é impossível não perceber
o constrangimento dos museus tradicionais em relação a esse novo
conceito. É notório que as instituições museológicas passaram esse século
preocu-padas em determinar suas especialidades, em desmembrar suas
coleções e em contribuir para a organização de uma tipologia de museus,
constituída por tipos bastante estanques.
Deve-se ressaltar, também , que o universo profissional vinculado
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aos museus valorizou e muito a cultura material, tornando a instituição
museológica antropocêntrica. Portanto, não devem ser negligenciadas as
dificuldades que estão enfren-tando, em compatibilizar seus atuais perfis,
em relação ao seu caráter preservacionista.
A partir desses três segmentos de problemas que podem ser
identificados, nos museus, em diversas regiões do mundo, é importante
salientar que a realidade brasileira faz emergir outras questões.
A síndrome do novo mundo, os reflexos de uma colonização predatória,
as discrepâncias entre litoral e interior, capital e província, metrópole e
colônia, regional e nacional, sempre nortearam as discussões patrimoniais,
ao lado de proble-mas que estão na raiz da herança cultural que chegou
até nós, tais como: a oposição entre erudito e popular, a predominância da
violência nas decisões sócio-politícas e mesmo as famosas questões sobre
a identidade de um país multifacetado, multi-colorido, multireligioso
e multiclimático, onde parece que a idéia de sincretismo é a única luz
no fundo do túnel e a nossa grande e particular contribuição para a
humanidade.
As interpretações sobre este país passaram dos olhares
estrangeiros para o ponto de vista nacional e pouco se utiliza-ram dos
museus.
As lutas preservacionistas que, neste século, assumiram o caráter
de movimento e se transformaram em instituições e legislações, na
verdade, pouco se preocuparam, com os museus. Dos heróis que estiveram
e ainda estão à frente desses trabalhos, apenas alguns perceberam que
a discussão preservacionista deveria levar em consideração estas instituições.
Essa dificuldade de entrosamento relegou às insti-tuições
museológicas um papel secundário, por exemplo, na história do Serviço
de Patrimônio Nacional que, até hoje, ainda não repensou a idéia dos
museus nacionais e não efetivou um Sistema Nacional de Museus para o
Brasil.
Entretanto, mesmo que a interpretação sobre este país não
leve em consideração, como deveria, a potencialidade preservacionista
dos museus, o problema mais sério é a idéia de que preservação é a
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oposição ao progresso. Idéia que está marcada na alma do brasileiro e
é sempre reafirmada. Gerações após gerações, as elites se utilizam dessa
estratégia para consolidar a noção de que o futuro está no novo. Como
se a superação dos problemas estruturais do Brasil estivesse vinculada à necessidade compulsiva de construir e reconstruir. Esta falsa idéia
tem imposto ao país modelos de desenvolvimento que não levam em
consideração a preservação (em todos os sentidos) e aqueles que se
opõem a esses “mandamentos” ficam exilados dos direitos mínimos de
cidadania.
Neste sentido, o museu ocupa um lugar no universo das
instituições culturais brasileiras com grande constrangi-mento, sem
merecer a devida atenção e obter condições míni-mas de trabalho.
Abandonado pelos orgãos mantenedores, des-provido de adequadas
estruturas físicas e consolidado a partir de uma tênue possibilidade de
trabalho interdisciplinar, o museu no Brasil - com honrosas exceções vem se transformando em uma caricatura de suas possibilidades.
Portanto, cabe destacar que esse problema está vincu-lado à
mentalidade da sociedade e acaba coibindo a atuação museal em relação
à preservação do patrimônio. Assim sendo, fica evidente que uma das
tarefas mais importantes da Museo-logia é estudar esse problema e
contribuir para sua superação.
Os novos processos de musealização são bem vindos, mas seria
injusto e esquizofrênico consolidá-los nas ruínas dos museus tradicionais.

3) Perspectivas: Qual o Futuro Possível?
“Como disse no começo, o Patrimônio para mim foi
sobretudo uma questão de amizade e afeto, uma oportunidade
de convivência e conhecimento devidos a bons amigos. Mas
bem sei que um estudo objetivo mostraria como esses amigos, e
todos os funcionários que não conheci, nem conheço, realizaram
profissionalmente com a inteligência e o coração uma das obras
mais notáveis que este país já viu”.
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Antonio Cândido (1987:22)
“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”
Maria Célia Moura Santos (1993:52)
É possível identificar no Brasil um grande esforço de diversos
profissionais, orientados para a superação dos proble- mas anteriormente
apresentados. Entretanto, resta ainda muito trabalho a ser feito. Neste
sentido, apresento algumas pro- postas, sempre levando em consideração
que a preservação é a função básica do museu.
Saliento a necessidade do desenvolvimento de estudos que
procurem elucidar a “lógica” das relações construídas e reconstruídas
entre a sociedade brasileira e a preservação patri- monial. Com isso, quero
chamar a atenção para o estudo da história do pensamento museológico
brasileiro, no sentido de elucidar como ele vem se organizando e como
tem sido suas relações com aqueles que pensam e interpretam o Brasil.
Para tanto, é fundamental revisitar as idéias dos que nos procederam,
que estiveram à frente de museus e cursos de formação e mesmo tentar
entender o papel que as discussões museológicas desempenharam na
elaboração de preservação, embutido nos projetos e leis preservacionistas.
Ao mesmo tempo, indico a importância dos processos
museológicos que têm po objetivo a experimentação metodoló-gica, pois
a Museologia viável para o Brasil depende das citadas experimentações e
respectivas análises.
Com isso, afirmo que os museus necessitam desses estudos
e trabalhos acadêmicos. Para tanto, as Universidades e Agências
Financiadoras devem unir esforços e incentivarem essas pesquisas.
Considero, também, que já é o momento de uma redis-cussão
sobre os cursos de formação e o estabelecimento de graus, diferenciados
para o trabalho museológico. Neste caso, é pertinente propor a premência
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do estabelecimento de uma base comum - um quadro referencial da
disciplina museológica - e, a partir dela, os desdobramentos devem ser
orientados segundo as necessidades regionais e a diversidade entre as
instâncias técnico-científicas desta área de conhecimento.
Sobretudo, esta formação deve estar alicerçada na idéia de que
o museólogo é um profissional que trabalha com o outro e para o outro,
com o objetivo de construir e preservar a memória.
Repensando e incetivando linhas de pesquisa e de formação
profissional, em torno da idéia e atuação dos museus, pode-se afirmar
que a Museologia vivenciada no Brasil está procurando seus próprios
caminhos.
Caminhos que devem aproximar os museus tradicionais dos
novos processos de musealização e, talvez, em função da complexidade
dos problemas que estão ao longo desses cami-nhos, o trabalho brasileiro
possa contribuir, do ponto de vista teórico-metodológico, para a
construção do cenário de ques-tões científicas e técnicas da Museologia
como disciplina aplicada.
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IV. Museus Hoje para o Amanhã1

Cristina Bruno
O tema deste ensaio nos conduz, de imediato, à reflexão sobre a
problemática museológica em quatro direções, a saber:
- patrimônio musealizado: aqueles que foram lembrados ou o
universo dos esquecidos.
- responsabilidade profissional: a formação e a convivência
interdisciplinar.
- processo museológico: a salvaguarda e a comunicação dos objetos,
coleções e acervo.
- novas tecnologias: os museus e a resistência ou convivência com a
imagem virtual.
É possível afirmar que estes temas têm figurado na pauta das
nossas discussões, nas últimas décadas, de forma contundente e os
profissionais de museu não podem desconhecer as múltiplas abordagens
que eles permitem ou as implicações sociais e políticas que sempre estão
presentes em nosso cotidiano de trabalho.
Sabemos que os museus existem no mundo inteiro há muitos
séculos e, apesar de assumirem múltiplas faces, é possível identificar
pontos de encontro e semelhanças entre os diferentes processos
museológicos.
Apesar dos preconceitos existentes que vinculam essas
1

Este ensaio, com algumas alterações, corresponde ao texto apresentado

na mesa-redonda que discutiu o mesmo tema, no âmbito da Conferência Latino
Americana de Museus, realizada em São Paulo (Brasil), 1996.
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instituições com as coisas “velhas” e “sem vida”, há também um grande
questionamento sobre o papel real que podem desempenhar no âmbito
das sociedades onde estão inseridas.
Os museus chegaram até este século como os grandes repositórios
de coleções ecléticas, como centros de saber e, evidentemente, como
locais privilegiados e sacralizados. Esta conjuntura de características
que tem raízes muito fortes no renascimento, nas viagens das grandes
descobertas, nas reflexões do iluminismo, encontrou um grande eco
nos diferentes processos de colonização que a Europa legou ao mundo,
como também em uma burguesia econômica em ascensão nos últimos
séculos. Desta forma, construíram grandes impérios de cultura material,
de objetos, de vestígios e de signos.
Em função disto ocuparam grandes edifícios, às vezes palácios
e, naturalmente, sobreviveram em função da aplicação de enormes somas
de dinheiro e de muito esforço de inúmeras gerações de profissionais.
Os museus também foram utilizados como plataforma política
para as mais diferentes correntes ideológicas.
Entretanto, este século mexeu com estas instituições, pois até
então os museus pautaram sua atuação pela necessidade imperiosa de
coletar compulsivamente e de estudar, conservar e organizar fragmentos
da natureza e do universo material elaborado pelo homem.
A lenta e gradual transformação que este modelo de instituição
preservacionista vem sofrendo está, inexoravelmente, subordinada
às próprias mudanças de compreensão das sociedades sobre os seus
fenômenos culturais.
A noção de patrimônio tem sido alvo de tantos questionamentos
que nos dias de hoje é impossível imaginar que o processo de preservação
não leve em conta os problemas ambientais, a diversidade sócioeconômico-cultural, a própria ingerência da comunidade sobre o que
deve ser preservado, a inserção de novas tecnologias e a visão global
sobre os usos e costumes das sociedades.
Se nas primeiras décadas deste século essas instituições já
eram vistas como respeitáveis centros de ciências e artes, sabemos que as
décadas seguintes impuseram outros desafios.
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Os museus tiveram que encontrar um caminho próprio para
contribuir com a educação, procuram diversos meios de aproximação
com as diferentes camadas das sociedades, como por exemplo atuar fora
de seus muros, reorganizar e dividir suas coleções, avaliar seus processos
de trabalhos. Experimentaram, também, inúmeras formas de organização
administrativa.
Representam, há séculos, o espaço institucionalizado onde é
possível construir o passado, organizar o conhecimento e articular facetas
da memória individual e/ou coletiva. Embora o senso comum e mesmo
alguns círculos acadêmicos identifiquem, ainda, que museu não combina
com modernidade, progresso e desenvolvimento, existem uma enorme
bibliografia e centenas de experiências museais no mundo inteiro que
comprovam o contrário e justificam a razão dos poderes públicos e da
iniciativa privada continuarem patrocionando essas instituições.
Tendo sua origem conceitual marcada pelo colecionismo e sua
forma registrada em gabinetes de curiosidades, galerias de artes e centros
de ciências, este modelo de instituição que chegou até nós, representa
uma das possibilidades de tratamento da herança patrimonial.
Ao lado de seu evidente compromisso com a preservação, o
museu deve ser pensado e realizado como um canal de comunicação,
capaz de transformar o objeto testemunho em objeto diálogo, permitindo
a comunicação do que é preservado. Às antigas responsabilidades de
coletar, estudar, guardar o patrimônio, outras exigências se impuseram.
A preservação da herança cultural passou a exigir outros
mecanismos de transmissão, na tentativa de interagir com uma sociedade
que convive com o objeto descartável, com o desequilíbrio ecológico
e com inúmeros estímulos visuais muito potentes e com dinâmicas
variadas.
Ao preservar os registros materiais da experiência humana, os
museus têm contribuído para o rompimento das idéias que submetem os
homens aos limites da transitoriedade temporal e aos constrangimentos
das delimitações geográficas.
Através dos objetos, coleções e acervos estas instituições têm
assumido a responsabilidade em relação à proteção das referências
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culturais e, mediante inúmeros procedimentos ao longo de tempo,
estabeleceram critérios para organização, estudo, guarda e comunicação
dos signos indicadores da memória. Estes procedimentos, por sua vez,
têm valorizado de forma singular, os objetos e artefatos no âmbito das
distintas sociedades.
É possível afirmar que as instituições museológicas têm grande
relevância para a história da pesquisa de diversas áreas de conhecimento
e, da mesma forma, têm colaborado para a aproximação entre diferentes
grupos humanos, ao apresentar, por meio das exposições, as formas que
estes grupos têm encontrado para a convivência, para a transformação
dos recursos naturais e interpretações de suas práticas culturais.
Refletir sobre os museus e suas distintas inserções sociais
significa, também, tocar nas questões que são esquecidas, no imenso
universo dos valores que são excluídos, na partilha dos sentidos e
significados e na eficácia da amnésia cultural. Nestes momentos não se
pode deixar de considerar que, durante muito tempo, os museus atuaram
a partir de olhares elitistas, voltados para as elites sócio-econômicas,
criando acervos a partir de saques, espoliações e impedindo a emergência
das contradições.
Se é verdade que há alguns séculos essas instituições se
preocupam com a educação de seu público, utilizando o objeto como
instrumento de apreciação e aprendizagem, também é verdade que
amplos segmentos da população economicamente desfavorecida
permanecem até hoje alijados deste processo.
Ao longo destes mesmos séculos os museus desenvolveram
e aperfeiçoaram toda uma metodologia de trabalho, definindo os
diferentes momentos do trato curatorial dos objetos: coleta, conservação,
documentação, exposição e ação educativa. Diferentes procedimentos
que hoje atingem alto grau de complexidade, exigindo profissionais com
formações específicas, impondo o trabalho interdisciplinar e solicitando
dos museus uma organização processual. Estes mesmos procedimentos
determinaram uma valorização destes objetos, evidenciando assim a
importância do universo material para o conhecimento (e domínio) das
culturas e de suas relações com o meio natural.
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Historicamente, entretanto, essa valorização tem uma outra
face, na medida em que tem ignorado imensas parcelas da produção
humana.
Se na gênese da constituição dos museus modernos, no final
do século XVII, podemos identificar o ideal iluminista de propriedade
pública do patrimônio cultural, também podemos afirmar que o
exacerbamento da ação preservacionista tem revigorado o sentido de
propriedade individual sobre o bem cultural. A idéia de posse, herdada
do colecionismo, encontra ainda hoje, espaço fértil para seu exercício,
confundindo muitas vezes as esferas públicas e privadas.
Os museus, nas últimas décadas, têm desempenhado um papel
relevante e específico no campo da democratização da cultura, rompendo
as barreiras dos seus espaços tradicionais, procurando novos públicos
e criando exposições que incorporam linguagens mistas. Não faltam,
entretanto, os equívocos nesta área como, por exemplo, a priorização de
eventos efêmeros, ou a supremacia de novas tecnologias em detrimento
do trabalho com o acervo.
Falar sobre Museus Hoje para o Amanhã, em uma perspectiva
latino americana, significa lembrar que houve um momento em que
as nossas “coisas”, os nossos objetos, os nossos animais, enfim, a nossa
realidade ambiental e cultural representaram a possibilidade da Europa
conhecer outras formas de humanidade.
Quando éramos Novo Mundo, despertamos o encantamento e
contribuímos de forma decisiva para a constituição dos grandes museus
e para o desenvolvimento de muitas áreas de conhecimento.
Considero que é possível afirmar que a América Latina tem dado
uma grande contribuição ao pensamento museológico internacional.
Outros exemplos desta influência podem ser identificados, no perfil
dos Museus Nacionais de História, nos Museus Comunitários voltados
para as etnias nativas, ou mesmo, na especificidade dos cursos de
formação. Penso, também, que a nossa particular forma questionadora,
de enfrentar a realidade profissional, tem dado às reuniões sobre museus
uma dinâmica muito própria.
Os museus brasileiros, com quase dois séculos de experiências
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acumuladas, enfrentam os impasses e controvérsias que têm marcado estas
instituições em diversas partes do mundo. A difícil tarefa de encontrar
um caminho institucional entre preservação e desenvolvimento,
posse e exclusão, expert e sociedade de consumo, objeto descartável e
colecionismo, entre tantos outros antagonismos, marca a preocupação
dos profissionais que têm sob sua responsabilidade a organização e
gerenciamento dos espaços museológicos.
Entretanto, estamos conscientes de que o perfil sócio-cultural
brasileiro impõe outras variáveis para este complexo panorama. Ao mesmo
tempo em que o cotidiano de alguns museus é norteado pela polêmica
inserção das novas tecnologias, mediando a relação entre o homem e suas
referências patrimoniais, muitos procuram maior eficiência no contato
com o público, implementando a avaliação sistemática, ou tentam
romper as barreiras seculares dos espaços restritos que têm aprisionado
as sectárias coleções. Constata-se, também, que um número relevante de
instituições atua à margem dos princípios museológicos, e que muitos
aspectos da cultura brasileira ainda não foram alvo de musealização. A
dramática insegurança dos profissionais dos corpos técnicos dos museus
brasileiros e sua recorrente instabilidade institucional, constituem-se em
agravantes, em nada negligenciáveis, para qualquer análise sobre este
tema.
Estas instituições que desde o início cuidam da ciências e
da arte, do regional e do popular, polarizando em esferas distintas a
complexa realidade brasileira, são herdeiras diretas, por um lado, dos
reiterados olhares estrangeiros e colonizadores e, por outro, despontam
como ícones do progresso nacional, da cultura multifacetada e dos
estímulos à auto-determinação da sociedade.
Os museus brasileiros têm contribuído para melhor
compreensão deste universo caleidoscópio que envolve o “meio” e a
“raça” deste território e desta nação; serviram em alguns momentos como
expressão de um projeto nacional; e tem demonstrado a multiplicidade
de formas e cores que está na base dos distintos processos criativos que
aproximam e misturam as influências nativas, africanas e européias.
Cabe destacar, ainda, que os museus deste país, nos têm ajudado a
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compreender como somos, a conhecer a ciência que produzimos e a
arte que elaboramos. Da mesma forma, estas instituições registram as
nossas fronteiras geográficas, sinalizam em direção à contribuição dos
imigrantes e nos permitem conhecer a longevidade dos nossos povos.
Sabemos, também, que estas instituições estão, ainda, longe de
harmonizar o Brasil Indígena com o Brasil Colonizado, o campo com
a cidade, o erudito com o popular, o norte com o sul, o público com o
privado.
Entretanto, os museus brasileiros ainda representam um
universo a ser conhecido, pois é realmente impressionante a diferenciação
existente de norte a sul deste país. Temos, com certeza, museus em
tempos diferentes.
É com imensa satisfação que constatamos o desenvolvimento
de algumas iniciativas que têm desvelado a historicidade dos processos
museais, por meio de teses e artigos, que têm aproximado os profissionais
no âmbito de associações e cursos de formação e que têm impulsionado
o estabelecimento de processos museológicos nas escolas, empresas e
pequenas comunidades.
Esses esforços, de origem e natureza distintas, têm demonstrado
a existência de inúmeros heróis anônimos, que permeiam a história dos
museus, são responsáveis pela constatação da relevante função social que
estas instituições podem desempenhar em um país em desenvolvimento
e, sobretudo, deve ser ressaltado que, em uma sociedade de consumo,
como aquela em que vivemos, os museus se constituem em um segmento
de mercado importante, seja enquanto consumidores de uma imensa
série de produtos, equipamentos e serviços, seja enquanto criadores de
estímulos para o turismo cultural.
Apesar de todos os problemas e descaminhos, os processos
museais brasileiros não podem ser desprezados por aqueles que falam
em preservação, desenvolvimento sustentável, globalização cultural
e excluídos sociais. Para cada uma destas esferas, comuns aos dilemas
contemporâneos, os museus têm implicações e responsabilidades muito
definidas. Equilibrando-se, muitas vezes, entre os compromissos com a
salvaguarda e comunicação das referências patrimoniais, as instituições
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museológicas podem colaborar com a difícil tarefa de explicar o Brasil.
E, ao explicar como somos, nos ajudem a entender e respeitar os que são
diferentes.
Neste momento, em que a América Latina não desperta mais
o mesmo encantamento, mas é vista como rota de tráfico de drogas
ou como entreposto comercial, e o Brasil continua sendo visto como
um país do futuro e nunca do presente, penso que é fundamental um
olhar para nossas entranhas. Mesmo que este olhar revele uma imagem
desagradável, contraditória e asfixiante. Os museus podem ajudar nesta
visibilidade da nossa alma.
Para isso, e retornando as questões iniciais, gostaria de reiterar
que precisamos lembrar do universo dos esquecidos, garantir a formação
profissional e o respeito aos trabalhadores de museus, não abandonar
os objetos e desconfiar das novas tecnologias. Estas devem ser utilizadas
no sentido de agilizar o acesso à informação sob a responsabilidade das
instituições, pois é possível compreender a importância destes recursos
para democratização dos museus, mas não podemos negligenciar
que as novas tecnologias também fazem emergir uma outra face do
imperialismo.
Finalmente, gostaria de registrar que, conduzir os museus para
o amanhã significa valorizar o seu potencial educativo, não se deixar
trair pelos ventos de modernidade que menosprezam o nosso complexo
processo histórico e entender que a grande força cultural da realidade
brasileira está na compreensão de que a nossa identidade é justamente o
reconhecimento e a convivência com a diversidade.
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V. Museus de Empresa: Princípios, Problemas e Perspectivas1
Cristina Bruno
A bibliografia especializada aponta três funções fundamentais
para as instituições museológicas, a saber: função científica (produção
de conhecimento novo, a partir da análise de suas coleções, organização
sistemática de seus acervos, tratamento curatorial dos objetos no que
diz respeito à conservação, aplicação de modelos de comunicação para
a implantação de projetos expositivos e pedagógicos, e a necessária
avaliação desses processos); função educativa (canalização de suas
atividades para fins de educação e ação sócio-cultural de uma comunidade
específica ou do público em geral); e função social (a junção das funções
anteriormente mencionadas).
O desempenho e aprimoramento dessas três funções
resguardam para os museus um papel particular nos dias de hoje, mas,
na verdade, espera-se um pouco mais dessas instituições.
Ao lado de seu evidente compromisso com a preservação, o
museu deve ser pensado e realizado como um canal de comunicação,
capaz de transformar o objeto testemunho em objeto diálogo, permitindo
a comunicação do que é preservado. Às antigas responsabilidades de
coletar, estudar, guardar o patrimônio, outras exigências foram impostas.
A preservação da herança cultural passou a exigir outros mecanismos de
transmissão, na tentativa de interagir com uma sociedade que convive
1

Este ensaio corresponde à palestra proferida no Museu do BANESPA

(Banco do Estado de São Paulo), por ocasião do Dia Internacional de Museus,
São Paulo (Brasil), 1995.
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com o objeto descartável, com o desequilíbrio ecológico e com inúmeros
estímulos visuais muito potentes.
O Brasil recebeu todas essas influências e nossos museus, com
bastante dificuldade, enfrentam esses desafios. Temos, com certeza,
museus em tempos diferentes, conhecemos as múltiplas faces que essas
instituições podem apresentar e identificamos os problemas que atrelam
muitos de nossos museus à visão elitista e retrógrada.
Reconhecemos, também, que este modelo de trabalho
preservacionista chegou até nós através do processo de colonização.
Penso, entretanto, que após algumas décadas de trabalho
museológico e o próprio amadurecimento político enfrentado pela
população, é possível vislumbrar uma luz no fundo do túnel.
Considero que, pelo menos entre os profissionais desta área,
existe uma certa consciência comum em relação à potencialidade sócioeducativa dos museus, como também a noção de que a grande força
cultural da realidade brasileira está na compreensão de que a nossa
identidade é justamente o reconhecimento da diversidade.
Neste sentido, os museus de empresa são desafiadores, pois
representam um caminho alternativo para a preservação patrimonial em
um país que, historicamente, delegou ao Estado e, sobretudo, aos setores
culturais esta tarefa. Estes museus têm crescido de maneira surpreendente
nos últimos anos. Os poucos catálogos que temos no Brasil apontam esta
evidência.
Embora não exista, ainda, um estudo sistemático sobre essa
questão museológica, não é difícil constatar que os museus de empresa
são muitos e vêm se desenvolvendo a partir dos mais diferentes modelos
de musealização. Desde pequenas salas comemorativas dentro de
empresas, até centros culturais, sabemos que as experiências são muitas.
Alguns privilegiam a preservação dos indicadores de sua própria
memória, outros marcam sua atuação incentivando a produção cultural
contemporânea. Muitos cultuam personagens de destaque no mundo
empresarial, outros cultuam máquinas e equipamentos responsáveis pelo
progresso.
Com este perfil multifacetado, o que une estas instituições é

Cristina Bruno

311

a idéia de museu e, portanto, as questões básicas que são reafirmadas e
sistematizadas pela museologia, também são as questões fundamentais
para estes Museus ou seja: os compromissos com a implementação de
processos de salvaguarda e comunicação, isto é: desenvolver atividades
de coleta, estudo, documentação, conservação, exposição e educação.
Em geral, estes museus estão inseridos em grandes
estruturas administrativas, localizados em edifícios nobres e com certa
disponibilidade de funcionários e equipamentos. Via de regra, suas
condições de trabalho apresentam um melhor perfil, se compararmos
com as instituições museológicas vinculadas às secretarias de cultura,
universidades e mesmo com as particulares.
Fica evidente, também, que o ritmo empresarial de trabalho
traz benefícios para a eficiência destes processos museológicos.
Podemos afirmar que dentro desses museus, impregnados pelo
universo empresarial, cria-se um mundo particular que a Museologia
deveria estar mais atenta?
Esta pergunta assume uma importância maior se prestarmos a
atenção para o fato de que esses museus têm uma vocação, muito própria,
para a preservação da memória sobre o trabalho. Com raras exceções,
eles concentram suas atividades sobre a idéia do trabalho, privilegiando e
cultuando o trabalho individual de uma pessoa específica, ou valorizando,
às vezes, até de forma corporativa, certos segmentos profissionais ou
alguns domínios tecnológicos.
São instituições fundamentais na construção da memória sobre
o trabalho. Seria arriscado afirmar que estas referências patrimoniais não
estão nas coleções de outros museus?
Constata-se, também, que os museus de empresa têm uma
empatia muito forte com seu universo imediato de público, constituído
pelos próprios funcionários, pelos aposentados e pelas respectivas
famílias. Será que este é o seu universo de público, para quem ele deve se
comunicar, ou, ao contrário, é sobre estas pessoas que ele deve falar. Qual
é seu real objeto ou foco de musealização?
Pois, não é raro encontrar museus de empresa que não têm
interesse em preservar a sua própria memória, mas sim trabalhar com a
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musealização de coleções de artes plásticas que só estão sob sua guarda
em função do característico poder financeiro das mesmas empresas.
Poderíamos destacar muitos outros aspectos, como a ênfase
para os museus de Banco; o destaque em muitas exposições desses
museus para os equipamentos de trabalho; os novos caminhos trilhados
por algumas destas empresas, que ao diversificarem sua atuação estão, na
verdade, abandonando a idéia de museu; o número revelador de coleções
de artes plásticas; a mistura de atividades de biblioteca, arquivo e museu,
entre tantos outros aspectos que aproximam os museus de empresa entre
si, os distinguem das outras e evidenciam seus problemas.
É evidente que esses museus têm problemas, pois todas essas
instituições carregam questões vinculadas a preconceitos, às dificuldades
de trabalhar com a preservação em um país que valoriza o novo, mas, em
nenhum destes aspectos, eles deixam a dever aos museus mantidos por
universidades ou secretarias de cultura.
Ao contrário, os museus de empresa chamam a atenção para
três perguntas fundamentais, de todos aqueles que se interessam pelo
universo museal:
1. O que significa o crescente número de museus de empresa? Por
que as empresas estão preservando a sua própria memória? Que
tipo de relação existe entre esses museus e outros processos de
preservação patrimonial?
1. Por que nas estruturas empresariais alguns desses Museus estão
nas divisões ou departamentos de patrimônio e/ou documentação,
quando em outras eles estão abrigados nas áreas de divulgação e
marketing? O que realmente essas empresas pretendem com esses
museus?
1. Fala-se muito, nos dias de hoje, que o futuro para qualquer tipo
de museu está na conquista do equilíbrio entre os processos de
preservação patrimonial e desenvolvimento social. Não seriam
os museus de empresa privilegiados neste sentido, uma vez que,
pragmaticamente, trabalham com esta problemática?
Com isso, quero afirmar que as empresas, há muito tempo, vêm
partilhando a responsabilidade pela defesa, preservação e ampliação do
nosso acervo cultural, resta perguntar por que e para quem?
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VI. A Indissolubilidade da Pesquisa, Ensino e Extensão nos
Museus Universitários1
Cristina Bruno

Preceitos e Problemas dos Museus Universitários
Os museus universitários brasileiros são instituições científicas
com responsabilidades culturais e sociais, junto às sociedades que
lhes proporcionam apoio financeiro, matéria-prima para o trabalho e,
sobretudo, desafios constantes.
Estes museus nem sempre nasceram no âmbito do universo
acadêmico. Algumas vezes as universidades receberam instituições
completas, em outras, os próprios departamentos e institutos têm gerado
processos museológicos e, muitas vezes, as instituições universitárias
receberam, como herança, algumas coleções que impulsionaram o
surgimento de museus.
É difícil delinear o perfil do museu universitário deste país.
Os exemplos evidenciam uma multiplicidade de formas e conteúdos,
as mais diferentes estruturas organizacionais, como também, distintos
patamares, no que se refere ao número de funcionários e capacidade para
o trabalho interdisciplinar.
1

Este ensaio foi apresentado no I Simpósio sobre Museologia na

Universidade Federal de Minas Gerais - no âmbito da mesa redonda - Pesquisa,
Ensino e Extensão nos Museus Universitários, Belo Horizonte (Brasil), 1997.
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Dispersos de norte a sul do país, inseridos nas capitais ou nas
cidades do interior, protegidos pelo campus universitário ou localizados
nos centros urbanos, os mais de 100 museus desta natureza têm sob sua
responsabilidade, desde questões de abrangência universal e nacional, até
aspectos do microcosmo de uma área de conhecimento, passando por
problemas regionais e impasses científicos.
São muito diferentes entre si. Entretanto, o que os une é a
cumplicidade com o ensino, pesquisa e extensão. O comprometimento
com estas três funções universitárias é o que permite um olhar de
aproximação, o delineamento de caminhos paralelos e, mesmo, a
possibilidade de propostas conjuntas.
Considero que qualquer discussão sobre museus universitários
não pode descartar, por um lado, a indissolubilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e, por outro lado, as características inerentes aos
processos museais.
Apesar de todas as transformações conceituais, das alterações
técnicas, da compulsiva inserção das novas tecnologias, da extrapolação
dos espaços construídos, ainda é possível afirmar que as instituições
museológicas ou os processos museais têm o seu eixo central na articulação
entre a salvaguarda e a comunicação das referências patrimoniais, das
coleções e acervos.
Entendendo por patrimônio o conjunto das manifestações,
resultante da compreensão e transformação das sociedades, em relação
aos seres vivos, ou mesmo o conjunto de artefatos elaborados e utilizados
pelos homens e, sobretudo, as múltiplas idéias e interpretações que
preenchem o cotidiano dos grupos humanos e destacam os grandes
momentos dos rituais coletivos, é possível afirmar que a possibilidade
de intervenção dos museus é muito ampla e suas responsabilidades são
muito grandes.
Coletar, estudar, organizar, conservar, documentar, guardas,
expor, educar, são alguns verbos que orientam a vida dessas instituições,
mas a sua articulação depende de uma certa lógica que, por sua vez,
necessita de uma equipe multi-profissional e uma adequada infraestrutura.
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Os museus são instituições vocacionadas para a produção e
sistematização do conhecimento, e comprometidas com a extroversão e
socialização destes processos e de seus resultados. Neste sentido, o museu
- enquanto modelo de instituição - têm uma explícita cumplicidade com
a universidade.
Geralmente, destacamos a importância das universidades para
os museus. Sublinhamos que a inserção nestas instituições de ensino,
pesquisa e extensão, contribui para a estabilidade dos museus, para a
configuração de um adequado quadro técnico-científico e para a garantia
de financiamento.
Sempre esquecemos de salientar que o museu também é muito
importante para a universidade, pois tem toda a potencialidade para
desenvolver, com igual competência, as três funcões já mencionadas.
Reconhecemos, também, que diversas facetas das ciências e
das artes, quando ensinadas a partir dos museus, assumem uma outra
perspectiva para a formação de 3º grau. Da mesma forma, entendemos
que as coleções e acervos, enquanto suportes de informação, são
fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas nas diferentes
áreas de conhecimento. Mas, em especial, a extensão museológica pode
representar um privilégio para as universidades, no que diz respeito às
potencialidades de difusão e incentivo à participação, provenientes das
exposições e ação educativo-cultural.
Apesar dessa efetiva reciprocidade, nem sempre os
museus têm sido aceitos no âmbito da lógica acadêmica. A inserção
equivocada no organograma universitário, a ausência de instalações
tecnicamente adequadas para a implementação do processo curatorial,
o não reconhecimento da produção científica relacionada aos estudos
museológicos, os impedimentos referentes à progressão das carreiras
docentes e técnicas no âmbito dos museus, são apenas alguns dos
indiscutíveis sintomas que constrangem essas instituições em relação às
suas responsabilidades sociais.
Entretanto, existem caminhos para que as experimentações
museais universitárias possam colaborar, efetivamente, para o
desenvolvimento das universidades, desde que não sejam encaradas ou
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avaliadas como experiências de segunda categoria.
Para tanto, gostaria de sugerir que os processos museológicos
(institucionalizados ou não) articulassem as suas responsabilidades a
partir de três vetores:
- Planejamento Programático
- Gerenciamento da Informação
- Comunicação Museológica
Esta articulação, por sua vez, traz, implicitamente, os patamares
básicos para a pesquisa e a extensão e deveria servir de estímulo e desafio
para o ensino. Refiro-me, especialmente, a uma modalidade de ensino
que multiplique a compreensão sobre a natureza e lógica dos museus.
Considero que multiplicando vozes estaríamos, também,
conquistando aliados para o desenvolvimento dos processos museológicos
e, com certeza, ampliando e aprimorando os mesmos.

O MAE/USP como Estudo de Caso
O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São
Paulo existe, há oito anos, a partir da fusão dos Setores de Arqueologia
e Etnologia do Museu Paulista, do Instituto de Pré-História, do antigo
Museu de Arqueologia e Etnologia e do Acervo Plínio Ayrosa do Depto.
de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Esta nova instituição, criada em 1989, reuniu docentes e
técnicos, coleções e acervos arqueológicos e etnográficos e, sobretudo,
quatro vetores das antigas memórias institucionais. Após inúmeras
versões, o atual organograma organiza esta instituição em duas grandes
áreas, responsáveis pela implantação do processo curatorial, referente às
coleções da América com ênfase para o Brasil, do Mediterrâneo e Médio
Oriente e da África.
A Divisão Científica está vinculada à pesquisa nas Áreas
de Arqueologia e Etnologia e é desdobrada no Serviço de Curadoria,
responsável pelos laboratórios de pesquisa, conservação e restauro, e
pelo núcleo de documentação. A Divisão de Difusão Cultural, por sua
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vez, é responsável pelas pesquisas aplicadas em Museologia, Educação
e Comunicação e atua, a partir de programas técnico-científicos, em
conjunto com o Ser-viço Técnico de Musealização.
Enquanto a primeira divisão implementa as diretrizes para
o gerenciamento da informação, a outra está vocacionada para a
comunicação do conhecimento e extroversão do acervo.
Neste sentido, cabe-me destacar as propostas da Divisão
Cultural, a qual estou vinculada como pesquisadora e fui sua coordenadora
durante o período de sua concepção e implantação (1995 a 1997).
Esta divisão está comprometida com a implantação dos
Sistemas de Exposição e Ação Educativa e, para tanto, vem atuando a
partir do desenvolvimento de seis programas: Comunicação Museológica,
Ação Educativa junto a Exposições, Formação (cursos e estágios),
Estudos Bibliográficos, Projetos Especiais e Recursos Pedagógicos e
Museográficos.
Esperando que esta forma de atuação represente a plataforma
básica para o ensino, pesquisa e extensão, específicos à difusão científicomuseológica. As primeiras experimentações já estão em curso e o
objetivo básico destes trabalhos está voltado para a implementação de
um sistema de comunicação, com o perfil delineado pelas exposições e
ação educativa.
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VII. Propostas, Projetos, Modelos: Os Caminhos para a
Experimentação Museológica

Cristina Bruno

Considerações Preliminares
Ao longo da última década, diversas vezes, fui convidada
para colaborar com diferentes equipes, no que se refere à elaboração de
propostas museológicas. Em algumas oportunidades, estas solicitações
estavam contextualizadas em amplos processos de assessoria, que já
vinha desenvolvendo junto às instituições solicitantes; em outros casos,
os pedidos foram temáticos, pontuais e específicos. Entretanto, nas duas
situações, estes estudos têm sido fundamentais, para melhor compreensão
da natureza do exercício museológico, no que se refere à construção de
fenômenos museais.
Cabe ressaltar, também, que estas oportunidades desafiadoras
têm representado um contraponto, em relação ao trabalho sistemático
que desenvolvo junto à Universidade de São Paulo, no que tange à
musealização da arqueologia.
Em um primeiro momento elaborei propostas museológicas,
apenas na sua instância conceitual. Em seguida, comecei a me preocupar
com a estruturação de projetos, onde os métodos para implementação
das propostas assumiram papel de destaque, como também os respectivos
desdobramentos museográficos. Nas últimas experiências, estou tentando
introduzir elementos vinculados a modelos pré-estabelecidos.
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Este tipo de trabalho tem garantido, não só uma considerável
ampliação de horizontes museológicos, como também têm servido
de base e matéria - prima para a docência. Muitas vezes, não tem sido
possível acompanhar a sua implantação na íntegra, pois os processos
desta natureza são geralmente vulneráveis às mais distintas crises
institucionais e profissionais. Entretanto, a intenção de reunir alguns
projetos neste artigo está vinculada, por um lado, à perspectiva
de divulgar seus conceitos e propostas e, por outro, estimular
os colegas para uma discussão sobre modelos museológicos13.
Neste sentido, saliento três questões ligadas aos estudos
apresentados:
- a decodificação museológico-conceitual referente a um tema ou
problemática científica (primeiro nível experimental);
- a concepção museológico-museográfica e os respectivos
desdobramentos metodológicos (segundo nível experimental);
- a organização de modelos museológicos, aplicáveis para a
concepção, implantação e avaliação de fenômenos museais
(terceiro nível de experimentação).

Primeiro Estudo:
Centro de Referência Patrimonial - Minas Gerais (Brasil)

Apresentação:
A presente proposta pretende subsidiar a criação e implantação
do Centro de Referência Patrimonial, que deverá corresponder à área
circundante à Quinta do Sumidouro, Município de Pedro Leopoldo Minas Gerais, Brasil, tendo como base central a Casa de Fernão Dias
(Bandeirante e desbravador do território brasileiro durante o período
colonial).
13

Este tema foi tratado na minha tese de doutoramento “Musealização da

Arqueologia: um estudo de modelos para o Projeto Paranapanema” (1995).
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Este Centro deverá proceder ao levantamento, estudo,
documentação, divulgação e gerenciamento dos elementos que compõem
o quadro ambiental da área acima assinalada, como também das questões
e das práticas culturais que têm envolvido a ocupação da região ao longo
do tempo.
Os programas que deverão constituir o corpo de atuação desta
instituição foram orientados para o equilíbrio entre a preservação do
patrimônio e o desenvolvimento das comunidades envolvidas, através de
atividades baseadas nos princípios da educação ambiental e do turismo
cultural.
Este projeto foi solicitado, em 1992, por órgão estadual,
vinculado às questões ambientais e culturais e que, com apoio de
pesquisadores universitários, daria prosseguimento à sua implantação.
O enquadramento museológico - conceitual e a respectiva
proposta metodológica refletem uma preocupação com a musealização
do patrimônio integral. Neste sentido, é importante salientar que a
concepção sobre patrimônio e as possibilidades de preservação vêm
adquirindo um novo perfil nas últimas décadas. Pode-se afirmar que
muitas experiências têm sido apoiadas na idéia de que se deve considerar
como patrimônio o conjunto das ações do homem, fruto das relações
com seus semelhantes e com o meio ambiente, e a interpretação que è
feita dessas relações.
O desdobramento do pensamento patrimonial trouxe
verdadeiros desafios aos profissionais habituados com práticas mais
restritas e destinadas a pequenas elites, pois a nova abordagem sobre essa
questão apresentou problemas até então desconhecidos. Se em épocas
anteriores a ênfase técnico-científica esteve atrelada à competência
dos trabalhos de conservação de coleções e de alguns monumentos
que a humanidade legou como herança para as gerações futuras, mas
que, na realidade, poucos cidadãos tinham acesso, nos dias atuais,
a preservação do patrimônio depende de outras variáveis, que vêm
sendo consubstanciadas cada vez mais por um número maior de áreas
científicas. Da mesma forma, è imprescindível que a atuação técnica
sobre qualquer problema relacionado a patrimônio leve em consideração
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a opinião e participação populares.
Aos tradicionais trabalhos de conservação, restauro,
documentação, somaram-se outras atividades vinculadas ao processo de
comunicação, técnicas expositivas, abordagens pedagógicas, trabalhos
comunitários, impondo, então, a atuação interdiciplinar para melhor
conhecer, compreender, sistematizar e divulgar os itens que compõem o
perfil patrimonial de uma comunidade.
Em função da complexidade e multiplicidade de abordagens
que esses novos conceitos possibilitam, tem sido necessário eleger
critérios metodológicos que permitam uma atuação condizente com as
preocupações contemporâneas, que procuram, por sua vez, um equilíbrio
entre a preservação do patrimônio e o desenvolvimento comunitário,
entendido como aprimoramento da qualidade de vida.
Muitos modelos institucionais têm sido testados, com evidentes
diferenças, marcadas pelas características sócio-culturais dos países ou
regiões onde estão inseridos. Entretanto, o ponto comum a todos eles è o
respeito à biodiversidade e à sociodiversidade, reconhecendo, inclusive,
que a natureza tem dinâmica própria e que as sociedades vivem tempos
culturais diferentes.
É importante salientar que o “olhar“ antropocêntrico sobre o
patrimônio foi desviado para reconhecer no panorama ambiental toda
a sua importância, como também, aflora nessas novas preocupações
a significativa vivência das pequenas comunidades, as diferentes
interpretações sobre padrões de desenvolvimento para uma região, e os
diversos meios de apropriação da herança patrimonial.
No entanto, pode-se identificar alguns pontos que são comuns
a diferentes programas de preservação, a saber:
- desenvolver projetos apoiados no conceito de “referência
patrimonial”, procurando identificar, estudar, documentar e
informar, sistematizando-a e transformando-a em herança.
- não atuar, do ponto de vista preservacionista, apenas através do
colecionismo.
- reconhecer que a decisão sobre preservação deve estar centrada na
coletividade.

Cristina Bruno

323

- vincular os projetos de preservação aos processos de comunicação
e educação de uma população.
- considerar que a indústria do turismo cultural pode ser canalizada
para o desenvolvimento comunitário, sem entrar em confronto
com a preservação ambiental e com as práticas culturais de um
grupo social.
- identificar nas atividades relacionadas com a preservação e nas
inúmeras possibilidades de apropriação da herança patrimonial,
patamares importantes para o exercício da cidadania.
A partir dos pontos apresentados anteriormente, e levando em
consideração a região para a qual esta proposta está voltada, é pertinente
a instalação de um programa preservacionista, através da implantação
de um centro de referência com a responsabilidade de identificar o perfil
patrimonial e atuar em função de sua preservação, desenvolvendo um
banco de dados sobre as referências, organizando projetos expositivos e
pedagógicos voltados para a comunicação e educação, e desencadeando
mecanismos para a auto-gestão, apoiados na indústria turística. Tendo
sua base na significativa Casa de Fernão Dias, estenderá sua atuação para
todo o território relativo à Quinta do Sumidouro, procurando interagir
com as comunidades envolvidas e, ao mesmo tempo, servir de espelho
para refletir a imagem ambiental e cultural desta região para um potencial
visitante, atraído por programas turísticos.
Nesse sentido, esta proposta está apoiada no conceito de que um
trabalho patrimonial deve ter sua base na compreensão de um território,
com sua própria dinâmica e transformações ao longo do tempo, que,
por sua vez, também serviu de cenário para os diferentes grupos sociais
desenvolverem seus processos históricos, com características comuns
e pontos de divergência. Ainda no que tange à esfera conceitual, devese destacar que esta proposta visualiza um processo preservacionista
amparado e sustentado por atividades turísticas, vinculadas às premissas
da educação ambiental, que procura atuar no sentido de mudar a
mentalidade em relação às formas de apropriação do meio ambiente e
das práticas comunitárias.
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Metodologia de Trabalho:
a ) Preparação para Implantação da Proposta:
Considerando que a Casa de Fernão Dias será o polo irradiador
das propostas do Centro de Referência Patrimonial, a implantação
deverá começar pela recuperação da casa e de seu entorno, através do
desenvolvimento dos trabalhos de restauração e arqueologia.
Uma vez a casa recuperada, será possível sua adaptação, visando
sua adequação a montagens de exposições temporárias, à execução de
projetos pedagógicos e instalação de um banco de dados para consulta
pública. Deverá ser prevista a confecção preliminar de mobiliário versátil
para a execução das primeiras exposições .
Após a recuperação da casa, o processo de implantação
dependerá do desenvolvimento dos programas abaixo discriminados:
1) Programa A: alimentação do banco de dados
- levantamento e cadastramento da bibliografia sobre as questões
ambientais e culturais da região enfocada:
indexação por título, autor e tema.
- levantamento e cadastramento dos bens patrimoniais:
elementos da paisagem, signos urbanos e rurais, usos e costumes
da população, etc ...
- levantamento e cadastramento dos projetos de pesquisa
relacionados a esta área:
Este banco de dados deverá estar voltado para a consulta
pública e servirá para subsidiar os outros programas.
2) Programa B: comunicação
- elaboração de exposições temporárias para serem apresentadas na
Casa de Fernão Dias, baseadas nos temas levantados e cadastrados
para o banco de dados.
- organização de atividades pedagógicas com a finalidade de
desenvolver um olhar mais instigante sobre o meio ambiente,
identificar e compreender o processo cultural e participar das
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propostas vinculadas à preservação ambiental.
As exposições e os projetos pedagógicos deverão atender à
população local e o visitante externo.
3) Programa C: turismo cultural
- organização de excursões com o objetivo de propiciar a leitura
da paisagem, o conhecimento dos sítios arqueológicos e outros
elementos da região.
- organização de programas especiais para visitantes, durante os
eventos comunitários.
Este programa deverá estar vinculado às especificidades
turísticas da região, procurando desenvolver as práticas do comércio
local, como também otimizar as possibilidades de emprego.
b) Implantação da Proposta:
Após o estabelecimento dos critérios e dos temas que alimentarão
o banco de dados e consequentemente indicarão as abordagens das
exposições, atividades educativas e excursões turísticas, considera-se que
a ocupação da Casa de Fernão Dias deve seguir a proposta elucidada no
croquis (FIG. 1), a saber:
espaço 1 - sala central:
- apresentação através de painéis com textos e fotos da
proposta conceitual do Centro de Referência Patrimonial,
com destaque para os elementos da paisagem, bem como
para algumas abordagens sobre as manifestações culturais.
- maquete ilustrativa sobre a Quinta do Sumidouro.
- balcão para informações, com folhetos sobre o patrimônio da
região, programas do Centro, monitores, etc.
espaços 2 e 3 - exposições temporárias:
- enfoques temáticos específicos sobre os temas
sistematizados pelo banco de dados, utilizando o mesmo
tipo de mobiliário.
espaço 4 - sala destinada para trabalho com o público infanto-juvenil,
com mesas, cadeiras, pias, etc.:
- as atividades educacionais terão como polo central a Casa de
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Fernão Dias, mas os projetos de educação ambiental serão
desenvolvidos em toda a área abrangida pela Quinta do
Sumidouro.
- este Centro oferecerá programas dirigidos para o público
escolar infanto-juvenil, como também para os turistas.
c) Quadro Funcional:
A implantação desta proposta depende da disponibilidade
de um quadro mínimo de funcionários, contratados para este fim,
ou provenientes de convênios com outras Secretarias do Estado,
Universidades ou Prefeitura Municipal.
O desenvolvimento dos três programas propostos deverá estar
apoiado em um quadro profissional com o seguinte perfil:
- Historiador ou Documentalista para desenvolver os levantamentos
e sistematizações assinalados.
- Museólogo para a elaboração das exposições e avaliações.
- Educador para a elaboração dos projetos educacionais.
- Especialista em Turismo para a organização das excursões.
Essa equipe deverá atuar em colegiado para que cada programa
possa ter seu desenvolvimento vinculado às experiências dos outros
programas, como também deverá ser apoiada por outro grupo de
profissionais com a responsabilidade de executar as atividades e manter
a segurança e a limpeza necessárias (monitores, professores, animadores,
desenhistas, guardas, zeladores, entre outros).
O Centro de Referência Patrimonial deverá contar com o apoio
de um conselho para sua gestão e definição dos respectivos cronogramas
para a implantação dos programas e avaliação das experiências. Este
conselho deverá ser constituído por representantes dos diversos
segmentos das comunidades envolvidas, das Universidades, do Estado
e do Município.
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Planta Baixa ( croquis)

Casa de Fernão Dias

FIG. 1
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Segundo Estudo:
Memorial do Oeste - Cascavel (Paraná, Brasil)
“Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com
imagens de hoje, as experiências do passado”
Ecléa Bosi (1983)

Apresentação:
A presente proposta pretende indicar os caminhos
metodológicos viáveis para a organização de uma nova instituição,
voltada para a conservação e comunicação da memória da ocupação
do Oeste do Paraná, Brasil. Através da unificação e revitalização do
Museu Histórico e Museu da Imagem e do Som da cidade de Cascavel,
esta foi solicitada por órgãos estaduais que pretendiam a reciclagem de
equipamentos culturais.
A partir dos referenciais do passado, este projeto tem o
compromisso de apontar os caminhos para o futuro da região, salientando
a importância da construção da Ferrovia do Oeste e a consolidação da
Universidade do Oeste.
Neste texto foram delineados os princípios conceituais, as
estratégias metodológicas e o desejável perfil profissional, fundamentais
para a implantação deste processo museológico.
Nos dias de hoje é reconhecida a importância destas instituições
nos “usos” e “construções” do passado, mas não é menosprezada a
dificuldade de atuação nesta área profissional, quando se pretende
desenvolver um trabalho socialmente mais abrangente e politicamente
mais questionador, pois as instituições preservacionistas têm uma longa
história repleta de relações com o poder, com o sacralizado e com as
elites.
A partir da consideração de que os grupos humanos constroem
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seu universo cultural através das diferentes apropriações do meio
ambiente e de distintas formas de relações sociais, este projeto deverá estar
centrado na preservação e comunicação dos indicadores patrimoniais
que consolidam a memória sobre a ocupação do oeste do Paraná.
A implantação e o desenvolvimento deste processo de
musealização deverão estar comprometidos com a demonstração de que
Cascavel representa, geograficamente e historicamente, o espaço e tempo
responsáveis pela imagem do Homem do Oeste Paranaense. Da mesma
forma, este projeto deverá evidenciar a vocação desta cidade como centro
de uma região que assume, no presente, uma nova face em um contexto
nacional, a partir da consolidação do Mercosul.
A preservação das referências patrimoniais sobre o passado
deve estar vinculada às necessidades de explicações sobre o perfil da
realidade sócio-cultural do presente, no sentido de subsidiar os aspectos
econômicos, políticos, religiosos, entre outros, que têm sido partilhados
pela população desta região e que deverão estar no centro das atenções
dos projetos museológicos.

Metodologia de Trabalho:
Um projeto desta natureza deve estar apoiado, preliminarmente,
em três bases, a saber:
- respeito ao trabalho museológico já realizado na região,
especialmente aqueles vinculados aos Museus Histórico e da
Imagem e do Som de Cascavel.
- definição de uma metodologia de trabalho que conte, não só com
o apoio estatal, mas com diferentes formas de participação da
população.
- consolidação do eixo do processo museológico a partir da idéia
de “referência patrimonial”, preservada em seu local de origem
e retrabalhada no âmbito do projeto por meio de processos de
documentação, exposição e ação sócio-cultural.
Todo planejamento desta nova instituição deve levar em
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consideração os pontos acima indicados, para que este processo
museológico possa estabelecer bases sólidas que não comprometam seu
desenvolvimento.
a) Projeto de Adaptação Arquitetônica:
Este projeto deve contar com um espaço, previamente preparado
para abrigar acervo, desenvolver atividades técnicas e pedagógicas e
receber o público. Ao mesmo tempo, este espaço museológico deve ser
representativo para a população da cidade e um marco para aqueles que
não são de Cascavel.
Dos edifícios visitados durante a visita de consultoria, fica
evidente que o antigo Paço Municipal apresenta as condições desejáveis
para abrigar um complexo museológico com o perfil delineado nesta
proposta.
Para tanto, será fundamental a elaboração de um projeto
arquitetônico, com o objetivo de restituir ao edifício sua forma original e
dotá-lo de condições adequadas para o novo uso.
Este projeto adaptativo, que deve ser realizado por profissional
da área, não pode deixar de levar em consideração alguns aspectos
fundamentais para os espaços museais.
O perfil desta proposta museológica indica a necessidade das
seguintes áreas, arroladas abaixo por ordem de proximidade:

*
*
*
*

1) Área Pública:
- saguão de entrada e área para distribuição do público:
*
central de informações
*
portaria/guarda-volumes
*
banheiros
- salas expositivas:
exposição de longa duração (espaço modular)
exposição temporária
- salas para atividades pedagógicas
oficina/atelier
área externa (praça)
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auditório
- sala de aula
- bar/restaurante
- banheiros

2) Áreas Técnicas:
- centro de processamento de dados
- reserva técnica (dimensionada em função do acervo já existente)
- salas de administração e trabalhos de conservação/documentação
- salas de montagem/oficinas técnicas
- banheiros
- copa (para uso dos funcionários)
As propostas de adaptação devem levar em conta a inserção da
Biblioteca Municipal no edifício, pois é importante para o novo museu a
realização de projetos integrados com outras instituições.
A preparação das áreas museológicas deve contemplar espaços
para múltiplos usos, cuidados contra roubo e incêndio e acessibilidade às
áreas públicas para visitantes deficientes.
b) Projetos Extra-Muros: espaços alternativos:
A partir do edifício central acima indicado, os projetos
museológico-expositivos e as atividades de ação sócio-cultural deverão
ocupar outros espaços da cidade, no sentido de potencializar ao máximo
a atuação deste novo museu. Espaços vinculados à Escolas, Clubes,
Igrejas, área livres, são indicados para esse fim.
c) Linhas de Acervo:
A definição conceitual desta proposta aponta para a realidade
de um patrimônio regional, que deve ser identificado, selecionado,
preservado e comunicado. Este patrimônio é constituído de signos
materiais e imateriais.
A base deste novo acervo deverá ser organizada a partir das
coleções do Museu Histórico e da Imagem e do Som. Entretanto, a
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perspectiva do “Memorial do Oeste” oferece novos critérios para a eleição
das referências patrimoniais.
Neste sentido, o atual conceito museológico deverá ser
desenvolvido, por meio de exposições e atividades de ação sócio-cultural,
a partir de indicadores patrimoniais relacionados às seguintes categorias:
1) Constituição geográfica da região:
- características ambientais
- ecossistemas
2) Referenciais sobre a população:
- o passado pré-histórico e indígena, os primeiros colonizadores,
os pioneiros, a história das famílias, os cidadãos que fizeram a
emancipação da cidade, os projetos dos políticos, os imigrantes
e migrantes, etc.
3) Vestígios dos processos econômicos:
- referenciais que mostrem os diferentes ciclos econômicos que
consolidam a importância da região, representem o trabalho do
homem ao longo do tempo, através dos ciclos do tropeirismo,
erva-mate, madeira, agricultura, etc.
4) As formas de representação dos diferentes segmentos da sociedade
regional:
- ritos, festas populares, celebrações oficiais, etc.
5) Perfil da cidade de Cascavel:
- planejamento e organização da cidade, signos urbanos, perfil da
arquitetura, transporte, etc.
6) Marcos contemporâneos:
- registros atuais sobre os movimentos da sociedade civil,
documentos políticos, projetos da Universidade, etc.
Estas linhas de acervo correspondem a “documentos” nos mais
diferentes suportes. Neste sentido, o mais importante é a organização de
um Banco de Dados Patrimonial que domine a identificação e localização
das referências patrimoniais e possibilite a guarda desta memória e,
assim, sua preservação.
O novo museu deverá apoiar este trabalho nos acervos que já
existem, reorganizá-los de acordo com as novas linhas acima propostas
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e partir para a identificação dos referenciais que ainda não foram alvo de
preservação.
A coleta exaustiva não deverá ser o objetivo deste Banco de
Dados Patrimonial. Ao contrário, o fundamental para a metodologia
deste projeto é o constante relacionamento com a população por meio de
empréstimos temporários, identificação de peças ou práticas culturais,
entre outras formas de participação. Nestes casos, cabe à equipe do
museu desenvolver mecanismos junto à população que possibilitem a
preservação in loco.
A responsabilidade do museu deverá estar centrada na
preservação da “informação” cultural e na salvaguarda de “re- ferências
patrimoniais” vinculadas às citadas informações, a par-tir das linhas de
acervo, propostas anteriormente, e que, por sua vez, deverão consolidar
o conceito museológico.
A documentação institucional deverá ser realizada a partir
das Fichas Catalográficas já existentes no Museu Histórico de Cascavel.
Cabe enfatizar a importância da informatização como suporte para o
funcionamento ágil deste Banco de Dados.
A guarda do acervo já existente deverá ser feita em Reserva
Técnica organizada para este fim, respeitando-se as questões de
conservação e segurança.
Desta forma, o “memorial do Oeste” preservará documentos
tridimensionais (objetos), mas também deverá ter sob sua guarda
documentos escritos, fotográficos, fonográficos, videográficos, etc.
d) Sistema de Exposições - Concepção, Realização e Avaliação:
A implantação de um Sistema de Exposições deverá representar
papel significativo no âmbito desta proposta.
A bibliografia recente da área museológica demonstra que os
museus devem ser concebidos, realizados e avaliados como canais de
comunicação. Para tanto, a exposição representa o cenário e o momento
adequados e específicos para que os museus possam ser viabilizados na
contemporaneidade.
Há muito tempo, já foi descartada a idéia de que uma instituição
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museológica consegue se manter por meio de uma exposição permanente.
O discurso museológico-expositivo necessita, constantemente,
de novas “argumentações” junto à população, na busca de equilibradas e
sistemáticas participações populares.
Assim sendo, esta proposta museológica está consolidada
na implantação de um Sistema de Exposições, articulado a partir de
uma exposição de longa duração (com módulos que também deverão
ser alterados ao longo do tempo), mostras temporárias com temáticas
extraídas da exposição de longa duração e, ainda, as exposições extramuros.
A exposição de longa duração terá o compromisso de apresentar
a problemática conceitual de forma geral, sintética e panorâmica. As
mostras temporárias e extra-muros deverão abordar temas específicos,
de forma mais detalhada e minuciosa.
Entretanto, em todos os casos, os temas deverão estar centrados
nos “problemas/questões” da população, no passado ou no presente. Da
mesma forma, deverão caracterizar a vocação da cidade de Cascavel
como polo central da região.
e) Exposição de Longa Duração - a Proposta Conceitual-Museográfica:
O tema a seguir delineia algumas considerações sobre o
encaminhamento museográfico (tema central, desenvolvimento/circuito
expositivo e módulos).
Tema Central:
A ocupação do Oeste Paranaense: passado, presente e futuro.
Desenvolvimento Museográfico
- Apresentação da Exposição:
Painel 1 - Título e texto apresentando a proposta temática.
Painel 2 - Mapa regional - ênfase para a cidade de Cascavel - destaque para
um mapa do Brasil, com a localização do oeste paranaense.
Vitrina 1: Conjunto de objetos (simbólicos) que sintetizem a exposição -
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documentos particulares (famílias) e oficiais.
- Primeira Parte: “Os vestígios das primeiras ocupações: as conquistas
pré-históricas e indígenas”.
Painel 3 - Texto e mapa indicando as principais características da
ocupação pré-histórica.
Painel 4 - Duas cenas ilustrativas (desenhos) mostrando o coti-diano de
grupos caçadores-coletores e horticultores.
Vitrina 2: Objetos arqueológicos
- etiquetas desenhadas indicando as técnicas de lascamento,
polimento e cerâmica.
Painel 5: Texto e mapa caracterizando a região entre os rios Paraná,
Iguaçu e Pequiri como a área ocupada por grupos indígenas.
Vitrina 3: Objetos indígenas
- etiquetas ilustrativas - reprodução de iconografia sobre o
cotidiano das aldeias.
- Segunda Parte: “O Tratado de Tordesilhas e a disputa da região:
Indígenas, Jesuítas, Bandeirantes”.
Painel 6 - Texto e mapa sobre o Tratado de Tordesilhas.
Painel 7 - Reprodução de iconografias sobre as “reduções indígenas”.
Maquete 1: Referente à região e indicando os domínios espanhóis e
portugueses, as reduções indígenas e os caminhos dos
bandeirantes.
- textos explicando o perfil das expedições dos bandeirantes
e o confronto entre espanhóis e portugueses.
Painel 8 - Reprodução de iconografia sobre os bandeirantes.
Painel 9 - Texto sobre o abandono da região.
- Terceira Parte: “O Tropeirismo e o ressurgimento do Oeste”.
Cenário 1 - Reconstituição de acampamento tropeiro.
Painel 10 - Texto e mapa enfocando a necessidade da busca de gêneros
alimentícios e muares no sul. A abertura de caminhos e
estradas rumo ao sul do país. A recuperação regional desde
a extinção da Redução da Guaíra.
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Painel 11 - Desenho e texto caracterizando o povoado de Cascavel.
Enfoque para o surgimento de povoados em torno dos
acampamentos. A Encruzilhada.
- Quarta Parte: “A Terra e os Desbravadores”.
Painel 12 - Cenas ilustrativas (desenhos ou reprodução iconográfica)
sobre a posse da terra e extermínio indígena.
- reprodução de documentos sobre concessão de sesmarias,
expedições aos Campos Gerais.
- Quinta Parte: “A Conquista do Oeste: os ciclos da erva-mate, café,
madeira”.
Painel 13 - Dividido em três partes este painel deve demonstrar, através
de textos e fotos, as principais características destes ciclos
econômicos.
Cenário 2: Reconstituição de uma cena do cotidiano enfocando a abertura
da estrada rústica (por Augusto Gomes de Oliveira) que
possibilitou o comércio da época e representou o ponto de
partida para o aparecimento do município de Cascavel.
- utilização de carroças.
Maquete 2: Referente ao pouso dos ervateiros (rio Cascavel).
- Texto caracterizando o domínio dos argentinos e ingleses
neste ciclo econômico.
Maquete 3: Demonstração dos vários núcleos de povoados que surgem
em torno da área onde vai se estabelecer Cascavel.
Vitrina 4: Objetos vinculados à extração da erva-mate.
Maquete 4: Reconstituição de uma fazenda de Café.
- texto enfocando o perfil deste ciclo econômico.
Cenário 3: Reconstituição de uma Serraria. Demonstração do processo e
dos instrumentos de trabalho.
Cenário 4: Cena doméstica, dividida em duas partes, com características
do cotidiano dos imigrantes italianos e poloneses.
Painel 14 - Colagem fotográfica com cenas referentes à economia
(trabalhos para subsistência), ao interior das casas (a vida
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familiar) e às festas (representações sociais).
- Sexta Parte: “Cascavel: urbanização e desenvolvimento”.
Maquete 5: Representando o primeiro núcleo urbano (anos vinte), a
partir da organização da população constituída por
poloneses, caboclos guarapuavanos e os oestinoscascavalenses pioneiros.
Painel 15 - Fotos que documentam o tema da maquete.
Painel 16 - Retratos dos Pioneiros, com destaque para José Silvério de
Oliveira.
Vitrina 5: Objetos dos pioneiros.
Vitrina 6: Instrumentos de Trabalho.
Maquete 6: Representando o campo de aviação (anos trinta) e outras
conquistas para a cidade.
Painel 16 - Reproduções de documentos políticos que indiquem a
inserção de Cascavel no cenário político nacional.
Maquete 7: Representando a organização urbana da cidade na época da
emancipação política.
Painel 17 - Seqüência fotográfica relacionada à evolução urbana de
Cascavel.
Painel 18 - Texto referente aos novos marcos econômicos (soja por
exemplo).
Maquete 18: Representando a cidade na década de noventa.
Cenário 5: Dividido em três partes, este cenário deverá representar
três espaços “significativos” para a cidade: o poder
religioso (paramentos e objetos sacros), o poder político
(reconstituição do gabinete do prefeito) o poder do ensino
(representação de uma sala de aula).
Painel 19 - Gráficos ilustrados com fotos apresentando os indicadores
sócio-econômicos-políticos dos últimos 30 anos.
Vitrina 7: Objetos de trabalho relacionados às empresas, comércio e
industrias locais.
- textos explicativos.
- Sétima Parte: “Cascavel: da Encruzilhada para o Futuro”.
obs: Este módulo da exposição deve ser destinado totalmente às
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perspectivas regionais a partir da construção da Ferroeste e da
consolidação da Unioeste. A sua apresentação museográfica deve
ser caracterizada pela utilização de tecnologia avançada como
computação gráfica, maquetes eletrônicas, vídeos, etc.
- Painéis com textos e mapas devem reforçar a idéia sobre a vocação
desta cidade para se afirmar como polo central da região.
f) Exposições Temporárias: as possibilidades de diálogo com a
exposição básica:
Os temas devem ser extraídos da exposição de longa duração
e será interessante mesclar, na programação, enfoques temáticos com
abordagens a partir da história oficial e outros que tratem problemas
sociais do cotidiano, ou mesmo questões do presente, tais como:
- As datas de Cascavel
- O homem e a Mulher: o perfil histórico daqueles que construíram
Cascavel
- As praças e seus personagens
- As religiões na Cidade
- Os brinquedos e as crianças
- Madeira: economia e arte
Este ciclo de mostras temporárias poderá enfocar biografias
e com isso construir documentação sistematizada sobre cidadãos da
cidade.
As exposições, de qualquer modalidade, deverão ser concebidas
com o apoio dos diferentes segmentos da população e toda documentação
correspondente deverá ser organizada e guardada pela equipe do museu.
Cabe salientar a importância da avaliação em todos os eventos
museográficos.
g) Ação Sócio-Educativo-Cultural: a inserção do processo de
musealização junto à população:
Se as exposições representam uma das bases para a implantação
de um processo museológico, com certeza os projetos de ação cultural
significam um outro lado de apoio.
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Centrados na observação e vivência das referências patrimoniais,
estes projetos devem estar voltados para públicos específicos, como
também devem respeitar as diferentes classes sociais e faixas etárias.
Os museus têm se ocupado, com muita ênfase, do
desenvolvimento de ações junto às escolas, aos bairros, aos trabalhadores,
entre tantos outros enfoques. Trata-se da busca da sociedade em seu
locais de origem, de trabalho, de formação e de recreação, na tentativa
de conseguir a sua participação no processo museal. Da mesma forma,
estas diferentes iniciativas procuram desenvolver junto às populações
o interesse e respeito pelo patrimônio e, em conseqüência, a necessária
conscientização em relação a sua preservação.
O perfil desta proposta indica a importância da utilização
dos métodos e técnicas da “Educação Patrimonial”, com o objetivo de
amparar a implantação deste complexo museológico com bases mais
sólidas, no que diz respeito à participação popular.
Esta metodologia é consolidada nos seguintes princípios:
- desenvolvimento de atitudes individuais e/ou coletivas de
preservação e animação do patrimônio.
- conhecimento do patrimônio localizado no seu contexto de vida
cotidiana.
- incentivo ao gosto pela descoberta.
- compreensão da história geral a partir do local.
- desenvolvimento de procedimentos de auto-estima a partir da
compreensão da realidade sócio-cultural.
- incentivo à criação artística e manifestação crítica.
É importante salientar que o desenvolvimento destas atividades
deverá levar em consideração os projetos que já estão em desenvolvimento
pelos museus, que estão na base desta proposta, como também as
iniciativas da Biblioteca Municipal.
h) Publicações:
Além da edição de catálogos sobre as exposições, este projeto
deverá se ocupar de publicações sobre o patrimônio regional, sobretudo
para o público infanto-juvenil.
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Cabe enfatizar a relevância da publicação de cartilhas e outros
manuais educativos.
A elaboração destas publicações deverá contar com o suporte
do Banco de Dados Patrimonial e os devidos estudos sobre a região e seu
universo cultural.
i) Perfil Profissional: os agentes do processo museal:
A implantação e o desenvolvimento deste projeto museológico
depende de três vetores básicos de profissionais, a saber:
- técnicos que já estão atuando nos museus da cidade de Cascavel.
- técnicos, professores e estudantes da Universidade.
- consultores ou profissionais contratados devem participar
especificamente na orientação de trabalhos pontuais.
O ideal, no que diz respeito a processos desta natureza,
corresponde à equipe com o seguinte perfil:
- administração institucional:
- diretor
- assistente administrativo
- assistente financeiro
- assistente para serviços gerais
- portaria
- segurança
- limpeza
- copa
- gestão técnico-museológica
- documentalista
- técnico em museografia (exposição)
- técnico em educação museológica
- comunicador visual
- encarregado de serviços gerais de montagem
Estes são os profissionais básicos para o gerenciamento técnicomuseológico-administrativo de uma instituição com as características
apresentadas nesta proposta. Em torno de cada um, deve ser prevista
a constituição de uma equipe que, inicialmente, poderá contar com
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estagiários.
Entretanto, deve ser considerada com grande expectativa
a participação da Universidade no que tange à composição do corpo
profissional do “Memorial do Oeste”. Salienta-se, ainda, a importância
do Memorial para o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas
universitárias.
Entre o Memorial e a Universidade deve existir uma via de mão
dupla, pois as duas instituições estão voltadas para o mesmo fim, que é a
consolidação do Oeste Paranaense.
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Terceiro Estudo:
Museu de Sítio de Isla Gorriti - Maldonado (Uruguai)
Apresentação:
A presente proposta tem a intenção de apresentar os caminhos
metodológicos aplicáveis à realidade patrimonial configurada na
“Isla Gorriti” - Maldonado (Uruguai), a partir de suas características
ambientais e históricas, bem como das perspectivas delineadas pelas
pesquisas arqueológicas e de suas potencialidades turísticas.
Trata-se de uma abordagem preliminar, que tem a finalidade
de propiciar uma discussão sobre a viabilidade da implantação de um
Museu de Sítio e, sobretudo, de definir o perfil mais adequado para a
musealização do “Projecto de Recuperación y Puesta en Valor de los Bienes
Histórico-Culturales de la Bahia de Maldonado”, de responsabilidade de
Leonel Cabrera e Carmen Curbelo, arqueólogos da Comissão Nacional
de Patrimonio do Uuruguai.
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Neste sentido, este texto priorizará as questões conceituais
e metodológicas ligadas à Museologia, uma vez que todos os aspectos
arqueológicos e históricos foram tratados em bibliografia especializada,
vinculada ao referido projeto e mencionada ao final desta proposta.
Cabe salientar que este trabalho foi inspirado em visita
realizada em 1996, à Isla Gorriti; em discussões mantidas com as
arqueólogas Carmen Curbelo e Alícia Durán Coirollo; em leitura
bibliográfica e preparação da exposição “Construyendo el Passado”
; além da minha vivência profissional voltada para a musealização da
arqueologia, desenvolvida a partir da Universidade de São Paulo.
Sob a identidade de “Museu de Arqueologia”
acumula-se, nos dias de hoje, uma multiplicidade de características
museológicas que indica um passado comprometido com aspectos
relevantes da história dos museus, no que diz respeito à importância do
colecionismo para estas instituições, como também a evidente parceria
com as diferentes fases das descobertas e da pesquisa arqueológica nestes
últimos séculos.
Destaca-se, também, o caráter universalista de seu conteúdo,
constituído de coleções difusas no tempo e no espaço. Da mesma forma,
pode-se afirmar que, nas últimas décadas, esses museus têm servido para
o tratamento patrimonial da memória local. Elevando-a, algumas vezes,
ao patamar das referências nacionais e universais.
Os museus de Arqueologia existem em todos os continentes,
ainda reconhecidos como centros de pesquisa, vinculados em sua maioria
à universidade e responsáveis por parcelas significativas do patrimônio
que tem sido preservado ao longo dos séculos.
As coleções arqueológicas estão na gênese da história dos
museus. Amparados em alguns séculos de investigação e interesse pelo
passado, pelo exótico e pelo diferente, esses acervos foram constituídos,
de uma certa forma, para diminuir a distância entre as sociedades que
vivem em tempos distintos. Espelham também, a colonização, o saque
e a destruição de alguns povos por outros. Sobretudo, esses acervos,
espalhados em museus de portes diferentes, podem sinalizar aspectos
inerentes à longevidade e diversidade da herança patrimonial dos seres

344

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

humanos.
É evidente que estas categorias distintas de envolvimento e
difusão em relação ao colecionismo, às vezes, se sobrepuseram e ainda
hoje podem ser percebidas entre aqueles que se dedicam a coletar/
comprar, guardar/cuidar, organizar/estudar, expor/partilhar certas coisas
e não outras, tanto públicas quanto privadas.
Esta maneira de ser e estar que define o colecionador e a coleção,
também é percebida no âmago das relações que têm sido estabelecidas
entre os profissionais de museus e, destes, com a sociedade a qual esta
instituição se destina.
Certas atitudes sobreviveram ao cientificismo que marcou,
posteriormente, no século XIX, a afirmação mundial dos museus. E não
é difícil constatar que estão presentes, ainda, na contemporaneidade,
mesmo considerando que estas instituições têm sido desafiadas,
sistematicamente, por diferentes demandas sociais e impulsionadas pelas
conquistas tecnológicas.
Deve ser enfatizado que a coleção e por conseqüência o
colecionismo, ao longo do tempo, demonstraram sempre duas faces
ligadas aos homens e às sociedades. Por um lado, a guarda, a valorização,
a apropriação desenfreada dos objetos têm demonstrado a necessidade
dos homens de transporem a sua própria finitude e, portanto, expõem
a vulnerabilidade humana frente ao desconhecido, ao passado e ao
inatingível. Por outro lado, esses mesmos objetos e coleções podem
ser interpretados como fortes elementos de ostentação, de poder, de
traição, de roubo, entre tantos outros aspectos que sempre evidenciaram
a necessidade dos homens e das sociedades de demonstrarem a sua
onipotência.
Os museus precisaram receber violentas críticas e serem
vinculados ao mundo das coisas velhas e sem vida, para darem início
a uma reflexão sobre a sua natureza, repensarem a sua estrutura e
redefinirem as suas formas de apropriação e devolução dos diferentes
segmentos patrimoniais.
A bibliografia especializada sobre a história dos museus ainda
não dedicou muitos títulos à análise da inserção da arqueologia nestas
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instituições. Entretanto, é possível identificar que as primeiras coleções
de antigüidades foram, mais tarde, contribuir para o crescimento e
proliferação dos museus de Arte. Enquanto que as coleções arqueológicas,
relacionadas a períodos mais recuados, foram integradas aos museus de
História Natural ou aos Museus de Antropologia.
No entender de Pomian (1988) os museus de Arqueologia
diferem uns dos outros pela localização, arquitetura, organização interna
e conteúdo, mas, de uma maneira geral, é possível apontar que a história
do colecionismo, da pesquisa e da instituição museológica legou para
a contemporaneidade dois processos independentes. Estes processos
museais oferecem, na verdade, diferentes visões sobre a história cultural.
Em alguns casos são complementares, em outros antagônicos, mas
também demonstram as distintas formas de produção de conhecimento
que envolve a Arqueologia e, sobretudo, as diferentes possibilidades
de apropriação do conhecimento arqueológico produzido em museus.
O autor mencionado indica e justifica a existência dos museus
arqueológico-artísticos e os museus arqueológico-tecnológicos.
Portanto, os museus arqueológicos vinculados à preservação do
passado pré-histórico, identificados como tecnológicos, inauguraram um
novo tipo de instituição, ou em certos casos impuseram a constituição
de outros departamentos dentro dos já consagrados museus. Esta
foi, portanto, uma divisão tipológica no âmbito da Arqueologia, que
conduziu estes museus por diferentes e, às vezes, inconciliáveis caminhos.
Estudar, preservar e comunicar coleções referentes à Antiguidade,
obrigou as instituições e seus profissionais a procurarem parceria entre
os historiadores, filósofos e filólogos; enquanto que as instituições que
tratavam dos períodos paleolítico e neolítico (ou períodos paleoindio,
arcaico e formativo) buscaram conforto intelectual entre etnólogos,
geólogos, geógrafos, biólogos (ou seja, naturalistas).
É possível afirmar que os processos museológicos, perceptíveis
desde as primeiras décadas, têm caminhado no sentido de desconstruir as
relações existentes, até então, no que diz respeito à coleta, estudo e guarda
dos objetos patrimoniais. Esta desconstrução pretendida e ainda em
marcha, tem sido responsável pela implementação de novos segmentos no
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processo acima indicado, ou seja: a configuração de discursos expositivos
e o incentivo à ação educativa para o público infanto-juvenil.
Esses movimentos, embora com tempos diferentes, têm
ressonâncias em diversas partes do mundo e têm impulsionado
a configuração de novas formas institucionais e metodologias
alternativas para as antigas funções dos museus.
É importante salientar que as mudanças que ocorreram até o
início deste século conduziram os museus a alguns caminhos sem volta,
ou seja:
1) estabelecer critérios de guarda e controle para o volume, às vezes
inacreditável, do objetos que cresceu de forma irreversível dentro
das instituições.
2) encontrar a maneira adequada para o diálogo com as distintas
camadas da sociedade que, por sua vez, vêm impondo demandas
diferentes às instituições.
3) delimitar o seu perfil de organismo preservacionista, científico e
educativo, capaz de exercer uma específica função social.
Entretanto, é possível afirmar que este sinuoso e conflitante
caminho tem conduzido os museus ao encontro com a sociedade
presente, a partir de dois elementos básicos que, ao mesmo tempo, são
definidos deste novo perfil institucional. Trata-se, sem dúvida, do seu
compromisso com a comunicação da herança patrimonial que tem
sido preservada, como também, da necessidade da visão processual e
multidisciplinar para implementação de programas de trabalho.
Nos planos do tratamento e interpretação, da herança
patrimonial, estas instituições arqueológicas estão consolidadas nas
seguintes características:
- musealização das áreas de pesquisa in loco, por meio da constituição
de museus de sítio, da reconstituição de vestígios construídos e
do salvamento arqueológico de áreas vulneráveis aos processos de
desenvolvimento.
- organização de Depósitos de Pesquisa, ou seja: “un endroit
où sont mis à l´abri des objets découverts dans une ou plusieurs
fouilles afin d´être classés, inventoriés et étudiés en attendant d´être
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déposés dans les salles d´exposition ou les réserves d´un musées”
(Négri, 1992:7). Estas estruturas de apoio, tanto da pesquisa,
quanto dos museus, têm-se espalhado por diversos países.
- apresentação de discursos expositivos embasados na
contextualização dos objetos arqueológicos, no tempo e no espaço.
- vinculação aos princípios da Educação Patrimonial
para a sensibilização e apropriação dos bens arqueológicos em
relação ao grande público, a partir dos museus ou dos monumentos.
Assim, é possível afirmar que a Arqueologia chegou a este
final de século fortalecida nos museus e pelos museus. E os museus de
Arqueologia são também identificados como museus de identidades,
museus de sociedades e museus de civilizações.

Metodologia de Trabalho:
a) As perspectivas conceituais e metodológicas:
As idéias apresentadas anteriormente indicam as múltiplas
perspectivas que um Museu de Sítio, implantado em Isla Gorriti, poderia
trilhar. Neste sentido, esta proposta enfatizará alguns aspectos conceituais
e apontará alguns caminhos para o devido processo de implantação.
Cabe destacar que a vasta bibliografia já produzida sobre os
estudos que envolvem esta ilha não deixam nenhuma dúvida sobre a sua
posição estratégica, ao longo do processo de colonização do sul deste
continente e apropriação deste território. Da mesma forma o projeto de
recuperação arqueológica aponta para a implementação de um Museu
de Sítio. Neste sentido, outras opções museológicas estão naturalmente
descartadas.
É importante frisar que durante a visita in loco realizada em
abril de 1996, ficou patente o interesse em transformar este museu de
sítio em um instrumento de Turismo Cultural.
Assim sendo, as propostas apresentadas a seguir devem
ser compreendidas dentro deste panorama, ou seja: por um lado, não
é possível negligenciar as experiências acumuladas pelos museus de
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arqueologia e, por outro lado, serão consideradas as características acima
apontadas.
b) Os conceitos a serem musealizados:
- características ambientais: o território como cenário da ocupação
desde o século XVI;
- características culturais: o território como cenário de acontecimentos
locais e internacionais;
- a situação geográfica como elemento determinante para as
diferentes ocupações;
- as empreitadas coloniais definindo o perfil das estruturas de longa
duração;
- as evidentes disputas entre os distintos territórios sul-americanos
colonizados;
- a construção da identidade a partir das decisões da metrópole;
- a ilha como entreposto comercial, como área de proteção, como
zona de prisão e cemitério;
- a recuperação ambiental e o resgate arqueológico: do voluntarismo
às pesquisas arqueológicas;
- o desenvolvimento do “ Projeto de recuperación y puesta em valor
de los bienes histórico-culturales de la Bahia de Maldonado”;
- os vestígios arqueológicos como indicadores das distintas
ocupações;
- os limites e reciprocidades entre pesquisas « preservação «
extroversão « lazer « turismo « desenvolvimento.
Os aspectos acima elencados representam a síntese dos “fatos”
que podem estar na base do processo de musealização a ser implementado
em Isla Gorriti. Deve ser salientado que as opções museológicas sempre
deverão levar em consideração as relações histórico-geográficas entre a
mencionada ilha e Maldonado e destas com o território sul da América
do Sul, ou melhor: do “Novo Mundo”.
Desta forma é possível entender que este processo de
musealização pode estar apoiado em três bases:
1. a vocação histórica do território de Isla Gorriti a partir de sua
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estratégica localização e sua peculiar situação colonial.
2. a potencialidade científica da Arqueologia, no que diz respeito ao
resgate dos indicadores da memória e a conseqüente construção
das identidades.
3. a união das duas bases anteriores permite a configuração
da transformação da ilha em um local de Turismo Cultural,
contribuindo para a educação e desenvolvimento locais.
A partir da compreensão de que musealização é a articulação
de um conjunto de fatores e procedimentos, com vistas à implantação
de um projeto com caráter museológico, é possível apresentar os
procedimentos adequados para este caso, uma vez que os fatores já foram
acima delineados.
Neste sentido, é importante dividi-los em dois níveis, a saber:
- Procedimentos de Infra-Estrutura:
* Organizar roteiros para visitação da ilha que contemplem a
preservação ambiental, o conhecimento da trajetória histórica via
projetos arqueológicos e áreas de lazer.
- necessidades: recuperação ambiental e arquitetônica,
implantação de códigos e instrumentos de comunicação visual (de
sinalização e cartazes à folheteria); construção de espaços
para descanso; alimentação e higiene; agendamento e controle
da entrada / fluxo de visitantes (embarcações, pessoal para
atendimento e limpeza).
* Construir e/ou recuperar um espaço adequado (do ponto de
vista técnico) para o funcionamento da base do museu, para o
desenvolvimento das pesquisas, guarda do acervo e extroversão
museológica.
- necessidades: este espaço deve permitir o funcionamen- to de
laboratórios, a permanência dos pesquisadores, a apresentação
de exposições básicas sobre os aspectos históricos da ilha e as
características das pesquisas arqueológicas, além da necessária
manutenção de labo-ratórios para análises e tratamento dos
vestígios.
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* Elaborar documentos jurídicos que definam a missão deste museu
de sítio, as características de suas atividades a partir do equilíbrio
entre tarefas científicas, museológicas, sociais, educacionais e
econômicas. É fundamental estabelecer os compromissos que
devem ser assegurados pelos diferentes poderes públicos e
iniciativa privada.
* Da mesma forma, deve ser contemplada as diferentes possibilidades
de captação de recursos e a devida e exclusiva aplicação dos fundos
no desenvolvimento do museu.
- necessidades: elaboração de um protocolo de intenções entre
as partes envolvidas, redação de um regimento para o museu
e constituição de uma Sociedade de Amigos, pois enquanto os
poderes públicos envolvidos devem se preocupar com as questões
técnicas e científicas, a Sociedade pode ter maior agilidade para
o tratamento dos problemas que envolvem a iniciativa privada.
Cada um desses procedimentos de infra-estrutura merecem um
tratamento adequado e, talvez, necessitem de sub-projetos. Entretanto, é
fundamental a visão de conjunto e a articulação entre as partes.
A partir do estabelecimento dos pontos básicos que sustentarão
a implantação do pretendido museu de sítio (FIGS. 1 e 2), cabe delinear
a sua função e apresentar algumas linhas para sua implantação, uma vez
que o projeto arqueológico (a sua base real) já é uma realidade científica
e patrimonial.
Desta forma, proponho que este museu esteja apoiado nos
princípios da Educação Patrimonial, ou seja: articular as suas atividades
expositivas e educativas por meio das evidências materiais (referências
patrimoniais), do ambiente físico e da construção cultural. Assim, tanto
a exposição básica(montada na sede central) quanto os estímulos visuais,
que figurarão ao longo dos roteiros, devem pertencer a uma mesma
logística. É importante salientar que a proposta deve estar vinculada às
possibilidades de apreciação, apropriação, registro da memória, reflexão e
ação preservacionista. Para tanto, é indispensável que a exposição central
e os discursos expositivos que se formarão ao longo dos roteiros, devem
ser acompanhados por estratégias educativas (em especial voltadas para
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o público infanto-juvenil).
Considerando a memória da ocupação da ilha, que está sendo
resgatada pelas pesquisas já mencionadas e a importante valorização
ambiental, é possível afirmar que o processo de musealização, apoiado
em princípios da educação patrimonial, deve pretender traduzir os
seguintes elementos:
- a importância da compreensão da estratégica situação geográfica
da ilha, em um contexto de colonização e de fluxo continental, e
os conseqüentes desdobramentos históricos: defesa, militarismo,
rivalidade, oposições, abandono, fronteiras.
- a relevância do conhecimento geográfico para a preservação
ambiental.
- a necessidade do desenvolvimento científico para a recuperação
da memória e indicação dos caminhos para o desenvolvimento
auto-sustentável.
Este processo de musealização, com certeza, dependerá de
decisão política, interesse da iniciativa privada, contratação de equipe,
como também a sua execução deverá prever a elaboração de sub-projetos
específicos (projeto museográfico, planos educativos e turísticos).
Museu de Sítio de Isla Gorriti deve, ao mesmo tempo servir
para a recuperação da auto-estima local (econômica e cultural) e também,
permitir aos turistas forasteiros a compreensão de que, ao pisarem nesta
ilha, ao percorrerem seus roteiros e praias e, ao visitarem a exposição,
estão tendo contato com um território que serviu de cenário às questões
fundamentais da História Moderna e para a compreensão dos fatos que
antecederam a pretendida configuração do Mercosul, neste território da
América.
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Fluxograma
(Processo de implantação)
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Considerações Finais sobre os Três Estudos
Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração destes três estudos
museológicos acompanharam o mesmo processo. Em um primeiro
momento, após a formalização da solicitação do projeto, sempre procurei
realizar uma ou mais visitas de reconhecimento dos locais e instituições,
que deveriam servir de bases logísticas para a musealização. Nestas
visitas, o ponto mais relevante foi a possibilidade dos contatos pessoais e
as discussões decorrentes. Nesta pesquisa de campo, a verificação voltouse para a identificação dos mecanismos de preservação em relação aos
processos sócio-culturais.
Após esta etapa preliminar, os estudos foram completados
pela leitura de bibliografia especializada, referente à história local, às
instituições ou a outros documentos relacionados ao perfil da solicitação.
Nesta segunda fase dos trabalhos, a estrutura básica do projeto já
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começava a ser delineada. A minha preocupação sempre esteve vinculada
com a decodificação dos processos que geraram a herança patrimonial,
alvo de musealização, e como a sociedade contemporânea se relaciona
com as suas referências culturais.
Estas duas fases preliminares indicavam o perfil museal de cada
estudo e conduziam à elaboração do projeto.
Nestas experiências, procurei embasar as propostas de
musealização no conceito de referência patrimonial e, desta forma, propor
caminhos alternativos às coleções exaustivas, que sempre foram vistas
como o centro da atenção de processos congêneres. A opção pelo conceito
de referência patrimonial levou, naturalmente, à indicação dos bancos
de dados patrimoniais, como bases estruturadoras destes processos.
Complementando esta estrutura, encontram-se os mecanismos para a
comunicação de conceitos e extroversão de objetos.
A terceira fase destes estudos, após a redação do projeto, esteve
relacionada às discussões com as equipes solicitantes e mesmo com o
acompanhamento da implantação.
Finalmente, cabe sublinhar que os três estudos apresentados
correspondem à musealização de “ lugares da memória”, ou seja: territórios
que serviram de base para acontecimentos marcantes desta região da
América do Sul. Neste sentido, o fenômeno museal pretendido está
voltado para a preservação destes registros e as respectivas rearticulações
com os indicadores da memória coletiva.
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n.16 (1999)
Museologia: Teoria e Prática
Pensar contenporaneamente a museologia
Judite Santos Primo*3

1- Apresentação.
No presente trabalho pretendemos analisar cinco documentos básicos que
traduzem o Pensar Museológico no nosso século e que, principalmente,
levaram os profissionais da área a aplicar esta “ciência” de forma menos
hermética e a entender a sua prática.
A opção em estuda-los e analisa-los, deve-se ao facto destes
documentos influenciarem a prática e o pensar museológico actual. É
impossível, nos dias actuais, falar de museologia sem referir um destes
documentos, até mesmo porque estes levaram a elaboração de vários
outros documentos, isso sem falarmos de algumas nações que até mesmo
modificaram e/ou criaram leis especificas para a gestão da sua política
cultural, preservacionista.
De qualquer modo, temos consciência que este trabalho apenas
*

Professora Assistente da ULHT na disciplina de Museologia e

Museologia e Património nos cursos de Gestão de Empresas Turísticas e
Hoteleiras e Ciências da Comunicação e da Cultura
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se propõe fazer uma abordagem preliminar dos documentos, na medida
em que a riqueza de seu conteúdo permitiria que nos atardassemos sobre
toda uma infinidade de questões que eles levantam.
Refiro-me especificamente aos documentos produzidos no
Seminário Regional da UNESCO sobre a Função Educativa dos Museus
ocorrido no Rio de Janeiro no ano de 1958, na Mesa Redonda de Santiago
do Chile em 1972, no I Atelier Internacional da Nova Museologia na
cidade de Quebec no Canadá realizado em 1984, na Reunião de Oaxtepec
ocorrida no México em 1984 e na Reunião de Caracas na Venezuela em
1992. Documentos que foram elaborados no seio do ICOM – Concelho
Internacional de Museologia.
Os documentos acima referidos, são o resultado da reflexão
conjunta de profissionais que buscam a evolução de ideias na sua área
de actuação, reconhecendo que para isto ocorrer faz-se necessário sair
do casulo das suas instituições museológicas e tentar discutir com os
profissionais das áreas afins os seus avanços conceituais, sendo importante
estarem capacitados para reutilizarem estes avanços nas suas áreas de
actuação. É o reconhecimento da importância da interdisciplinaridade
para o contexto museológico.
Esses documentos possuem uma característica em comum:
todos eles foram elaborados e produzidos no Continente Americano.
E se pretendemos entender a importância desses documentos para
a evolução do conceito e da prática da museologia no século XX, não
se pode esquecer todo o percurso histórico do Continente Americano,
todo ele marcado pela colonização dos povos ameríndios. O processo de
colonização resultou na mistura de raças, com suas diferentes culturas e
tradições, assim como em alguns momentos também foi marcado pela
barbárie, pela destruição de civilizações e de tradições.
Todos esses factores devem ser lembrados quando nos propomos
analisar documentos que tanto questionam dogmas, visto que muitos
destes dogmas foram criados e fortificados pela civilização europeia,
colonizadora do Continente Americano.
Exceptuando a DECLARAÇÃO DE QUEBEC que ocorreu na
América do Norte, todas as demais declarações foram elaboradas na

Judite Santos Primo

359

América Latina com participação quase que exclusiva de profissionais
latino-americano.
A América Latina marcada historicamente pelos conflitos sociais,
económicos, ideológicos e o crescente fosso que separa os seus países,
actualmente subdesenvolvidos, dos países desenvolvidos do restante
do planeta, procurou através dos profissionais da área da museologia
apontar problemas existentes nas áreas culturais/ educativas/sociais e até
mesmo económicas e indicar caminhos para os solucionar ou no mínimo
amenizar algumas das questões no âmbito da Museologia.
Para uma análise mais aprofundada destes documentos, foi
realizado no ano de 1995 em São Paulo o Seminário: “A Museologia
Brasileira e o ICOM: Convergências ou desencontros?”, que tinha
por objectivo debater a assimilação ou não de suas directrizes pelas
instituições museológicas brasileiras.
Em contexto, foi elaborado um documento preparatório para
o referido Seminário que continha os 05 documentos produzidos
entre os anos de 1958 e 1992, já referenciados acima, documentos estes
produzidos em reuniões de trabalho que contaram com a participação
de profissionais de diferentes gerações, áreas científicas e nacionalidades.
Estes documentos traduzem aspectos fundamentais do pensamento
museológico contemporâneo.

2- Conteúdo dos Documentos
1958
Rio de Janeiro.
SEMINÁRIO REGIONAL DA UNESCO
SOBRE A FUNÇÃO EDUCATIVA
DOS MUSEUS
“O museu pode trazer muitos benefícios à educação. Esta
importância não deixa de crescer. Trata-se de dar à função
educativa toda a importância que merece, sem diminuir o
nível da instituição, nem colocar em perigo o cumprimento
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das outras finalidades não menos essenciais: conservação
física, investigação científica, deleite, etc. ”
Seminário Regional da UNESCO sobre a função Educativa
dos Museus. 1958
O documento estabelece um objectivo de estudo para a
museologia: o objecto museológico, entendido como o objecto artístico,
histórico e tridimensional. Dá ênfase a função educativa dos museus,
entendendo que a educação exercida é a formal; reconhece o museu
como se fosse uma extensão da escola.
Dedica grande atenção para a exposição museográfica, criticando
a museografia utilizada nos museus da época devido ao excesso de
etiquetas e cartazes na exposição: “a exposição não é um livro”. Aproveita
para enfatizar o caracter didáctico da exposição. Buscando alternativas
para os problemas expositivos, sugere que o museu se aproprie das novas
tecnologias para comunicar.
Refere também, a importância da formação profissionais para
a área da museologia e sugere a criação de cursos específicos. Coloca
vários questionamentos sobre os diferentes tipos de museus e suas
especialidades.

1972
Chile.
MESA REDONDA DE SANTIAGO
“ ... o museu é uma instituição a serviço da sociedade,
da qual é parte integrante e que possui nele mesmo os
elementos que lhe permitem participar na formação da
consciência das comunidades que ele serve; que ele pode
contribuir para o engajamento destas comunidades na
acção, situando suas actividades em um quadro histórico
que permita esclarecer os problemas actuais, isto é, ligando
o passado ao presente, engajando-se nas mudanças de
estrutura em curso e provocando outras mudanças no
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interior de suas respectivas realidades nacionais.”
Mesa Redonda de Santiago do Chile – 1972.
O Documento define um novo conceito de acção dos museus:
O Museu Integral, destinado a proporcionar à comunidade uma visão
de conjunto de seu meio material e cultural. Com este novo conceito
de museu, a instituição passa a ser entendida enquanto instrumento
de mudança social, enquanto instrumento para o desenvolvimento
e enquanto acção. Passando assim a trabalhar com a perspectiva de
património global
A função do museu passa a ser entendida para além da recolha
e conservação de objectos, pois a instituição passa a ser vista como
agente de desenvolvimento comunitário, exercendo um papel decisivo
na educação da comunidade. Assume uma função social para o museu.
Trata da importância da interdisciplinaridade no contexto
museológico, falando em abrir os museus às disciplinas afins, para que
a instituição se aperceba do desenvolvimento antropológico, sócioeconómico e tecnológico das nações da América Latina.
Entende que o museu se tem por vezes transformado num
centro de pesquisa, na medida em que torna suas colecções acessíveis aos
pesquisadores.
Trata especificamente do problema do museu em relação ao
meio rural, ao meio urbano, ao desenvolvimento científico e técnico, a
educação permanente na medida em que se acredita na potencialidade
da instituição em servir de vector de conscientização dos problemas da e
na comunidade. Neste contexto o museólogo é entendido enquanto ser
político e social.
Ao falar da importância em se modernizar as técnicas
museográficas, diz ser necessário uma descentralização da acção
museológica por meio de exposição itinerante.
Recomenda a criação de cursos de formação de técnicos de museus
(nível secundário e universitário)
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1984
Canadá
DECLARAÇÃO DE QUEBEC
“ A museologia deve procurar, num mundo contemporâneo
que tenta integrar todos os meios de desenvolvimento,
estender suas atribuições e funções tradicionais de
identificação, de conservação e de educação, a práticas
mais vastas que estes objectivos, para melhor inserir sua
acção naquelas ligadas ao meio humano e físico.”
Declaração de Quebec – 1984
O atêlie evoluiu da ideia de novas formas de museologia até o
reconhecimento de um novo movimento museológico no qual estas novas
formas de acção museológica se legitimam: trata-se do Movimento da
Nova Museologia que viria a ser formalizado no ano seguinte em Lisboa
durante o II Encontro Internacional – Nova Museologia/ Museus
Locais, sobre a denominação de Movimento Internacional para uma
Nova Museologia (MINOM), organização que dois anos depois foi
reconhecida como Instituição Afiliada ao Conselho Internacional de
Museus (ICOM).
O essencial para a Nova Museologia, era aprofundar as questões
da interdisciplinaridade no domínio da museologia facto que contrariava
o saber isolado, absoluto e redutor da museologia tradicional instituída,
deixando desta forma espaço para uma maior reflexão crítica.
Fala-se da existência de uma museologia de carácter social em
oposição a uma museologia de colecções. Cria uma dicotomia entre A
Nova Museologia X A Tradicional
A investigação e a interpretação assumiam importância no
contexto museológico. O objectivo da museologia deveria ser, a partir
deste momento, o desenvolvimento comunitário e não só a preservação
de artefactos materiais de civilizações passadas.
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Fala sobre a museologia que se deve manifestar em sociedade de
forma global e, para tanto é necessário que esta ciência se preocupe com
questões sociais, culturais e económicas.

México
DECLARAÇÃO DE OAXTEPEC
“La participación comunitaria evita las dificultades de
comunicación, característica del monólogo museográfico
emprendido por el especialista, y recoge las tradiciones y la
memoria colectivas, ubicándolas el lado del conocimento
científico.”
Declaração de Oaxtepec – 1984.
Neste documento é considerada indissolúvel a relação: territóriopatrimónio- comunidade; e propõe que a museologia, seja ela a Nova
ou Tradicional, leve o homem a confrontar-se com a realidade por meio
de elementos tridimensionais, representativos e simbólicos. Para tanto é
necessário o diálogo e participação comunitária, evitando o monólogo
do técnico especialista.
Mostra que existe uma dicotomia entre Velha e Nova Museologia.
Defende a preservação in situ e, justifica essa ideia com o
argumento de que ao retirar o património do seu contexto, modificase a ideia original. A defesa da preservação in situ se deve ao fato de
considerar o espaço territorial como área museográfica.
Amplia-se a ideia de património cultural, passando a entendêlo através de uma visão integrada da realidade. Com isso indica que a
museologia não pode mais se manter isolada, não pode mais se dissociar
das descobertas e avanços científicos, dos problemas sociais, económicos
e políticos.
A museologia é reafirmada como vector de desenvolvimento
comunitário e, propõe se que esta capacite a comunidade para gerir suas
instituições culturais.
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1992
Venezuela.
DECLARAÇÃO DE CARACAS.
“A função museológica é, fundamentalmente, um processo
de comunicação que explica e orienta as actividades
específicas do museu, tais como a colecção, conservação
e exibição do património cultural e natural. Isto significa
que os museus não são somente fontes de informação
ou instrumentos de educação, mas espaços e meios de
comunicação que servem ao estabelecimento da interacção
da comunidade com o processo e com os produtos culturais.”
Declaração de Caracas – 1992.
Analisa a actual situação dos Museus da América Latina,
estabelecendo um perfil das mudanças sócio/políticas, económicas e
tecnológicas nos últimos 20 anos da América Latina e a transformação
conceptual e operacional nas instituições museológicas.
Entende que os museus da América Latina têm como desafio a
relação do museu com a Comunicação, o Património, a Liderança, a
Gestão e os Recursos Humanos. Redefine o conceito trabalhado na Mesa
Redonda de Santiago, o de Museu Integral para o conceito de Museu
Integrado na Comunidade.
Recomenda a reformulação das políticas de formação de
colecções, de conservação, de investigação, de educação e de comunicação,
tudo isso em função de se estabelecer uma significativa relação com a
comunidade.
Propõe que o museu assuma a sua responsabilidade como gestor
social, através de propostas museológicas que reflictam os interesses da
comunidade e utilizem uma linguagem comprometida com a realidade,
sendo esta a única forma de transforma-la.
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3-Uma Reflexão Acêrca dos Documentos.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança.
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidade.”
Luis de Camões
As conclusões do Seminário Regional da UNESCO sobre a
Função Educativa dos Museus, ocorrido no ano de 1958 no Rio de
Janeiro, é o primeiro dos documentos que abordamos neste trabalho.
Lembremos que o Seminário ocorreu no Brasil, país fruto da
assimilação cultural entre povos distintos –índios, europeus e, africanoschegando-se ao século XX com relativa sedimentação dessas culturas,
formadoras duma identidade nacional continuamente enriquecida por
novos elementos.
As Décadas de 50 e 60 foram marcadas no cenário brasileiro
pelas reformas trabalhistas do Governo de Vargas, a modernização do
tecido industrial (a criação da Companhia Nacional de Electricidade é
disso um exemplo simbólico), as mudanças políticas que sucederam ao
suicídio do Presidente Getúlio Vargas, a construção da cidade de Brasília
que objectivava um certo renascer de um Brasil cheio de “potencialidades”
com a posterior transferência da Capital Federal e, o Golpe de 1964 que
instalou no país um regime militar ditatorial.
No contexto mundial é o momento em que se iniciam a
generalidade dos processos de descolonização, a realização da Conferência
de Bandung dos Países não Alinhados em 1955, reforço do movimento
Comunista na China, nos Países do Leste Europeu e em Cuba, o processo
de modernização da indústria na Europa, do desenvolvimento das
organizações sindicais e, do reforço das ditaduras na América Latina.
O entendimento do Património Cultural em geral reflecte as
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sequelas do pós-guerra. Como legado deste período ressalta o facto,
por todo lado patente, que grande parte do património arquitectónico
e monumental estavam destruídos, isso sem falarmos das pilhagens de
obras-de-arte entre países, e o desenvolvimento do comércio de arte.
Neste contexto ocorre a criação do Conselho Internacional dos Museus,
o ICOM, sob a protecção da UNESCO.
Reflectindo esta situação, vários profissionais se reúnem em 1958
para discutir a função educativa dos Museus, e consideram que o espaço
do museu é adequado para se exercer a educação formal, facto novo no
pensamento museológico da época.
No Documento do Rio do Janeiro, a educação no museu
ainda é vista como uma extensão da escola e não como uma agente de
transformação social. O pensamento de Paulo Freire só mais tarde viria
a interessar o mundo dos museus. O mesmo Documento preocupa-se
profundamente com a exposição museológica e os recursos que o museu
utiliza para se comunicar com o público.
Quarenta anos após o Seminário e a realização deste Documento,
muitos dos aspectos abordados naquele momento sofreram profundas
transformações que levaram ao “envelhecimento” do mesmo, mas
devemos reconhecer que ele foi fundamental para a época na qual foi
produzido por ir ao encontro dos anseios de muitos profissionais da
museologia, insatisfeitos com os limites que a museologia tradicional
lhes impunha. O Seminário foi importante na medida que levantou
problemas que posteriormente levariam a transformação do museu em
agente de desenvolvimento.
Durante a Década de 70 a América Latina foi marcada pelas
ditaduras militares. Um clima tenso se estabelecia por todo o lado
em virtude de grande parte da população se opor ao regime ditatorial
e buscar a institucionalização de Regimes mais democráticos. Ao lutar
pela adopção do sistema democrático, o que se pretendia era a melhoria
nas condições económicas e sociais e, a possibilidade de se manifestar
politicamente, questões relacionadas com o exercício da cidadania.
A Declaração de Santiago, realizada no Chile em 1972 pode
ser considerada como a primeira reunião interdisciplinar, preocupada
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com a interdisciplinaridade no contexto museológico e, voltada para a
discussão do papel do museu na sociedade.
Este Documento propõe, que a relação que o homem estabelece
com o Património cultural passe a ser estudada pela museologia, e que
o museu seja entendido como instrumento e agente de transformação
social.
Ao museólogo começa a ser cobrado um posicionamento
político/ ideológico, pois enquanto profissional que trabalha numa
instituição que tem por objectivo o desenvolvimento social, ele é agora
entendido como um ser político.
A preocupação com a acção educativa dos museus é uma
realidade que se intensifica nos países americanos a partir da década de
70. Período em que a Educação também passa por modificações devido
a novas correntes pedagógicas. É também um momento em que os
educadores passam a procurar as instituições museológicas como uma
extensão da escola, surgindo com isso os sectores educativos que em
sua maioria, anteriormente, se preocupavam apenas com a formação
de monitores, elaboração de material didáctico e a marcação de visitas
guiadas
No seio desta nova corrente há agora um olhar mais atento
sobre os novos processos pedagógicos e a busca pela adequação destes
processos nas acções educativas e culturais de cunho museológico.
É a partir da Declaração de Santiago que a comunidade
museológica, já não pode ignorar que o museu começa a ter um papel
decisivo na educação da comunidade e a ser agente de desenvolvimento.
Por entender que a maior potencialidade dos museus é a sua acção
educativa e a educação verdadeira é aquela que serve à libertação,
questionamento e reflexão é que as novas correntes da museologia, após
esta Declaração, se aportou do método pedagógico defendido por Paulo
Freire, que entende a educação como prática da liberdade e constrói a
teoria da Educação Dialógica e Problematizadora na qual a relação
educador- educando é horizontal, ou seja: acredita-se que a partir do
diálogo e da reflexão os homens se educam em comunhão.
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“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém
se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo” (FREIRE. 1987:69). 1
A Teoria da acção educativa dialógica, com a qual a museologia
contemporânea tanto tem evoluído, baseia-se na colaboração, união pela
libertação, e na negação da educação “bancária”. Sendo desta forma uma
vertente da educação que compreende o homem como um ser participativo
que busca em colaboração e união com os outros indivíduos a emersão
das consciências e do saber levando à inserção crítica da realidade,
procura fundamentar-se no diálogo (como revelador da realidade), na
criatividade e reflexão crítica (como exercício para a libertação). Esse
pensar mais democrático da educação, coincide plenamente com o
pensar museológico que se legitima após a Mesa Redonda de Santiago.
Vinte e seis anos após a sua elaboração, a Declaração da Mesa
Redonda de Santiago do Chile, continua servindo de base para a
elaboração de outros documentos. Pode-se dizer que neste Documento o
Museu ainda mantém um papel determinante.
Ratificando essa ideia, Horta, ao analisar o documento produzido
durante a Mesa Redonda de Santiago, nos diz que:
“A função do Museu no documento de Santiago, ainda postula
a `intervenção` no meio social e no seu território, cabendo-lhe
ainda um papel de `mestre`, conscientizando o `público` sobre
a necessidade da `preservação` do patrimônio cultural e natural.
Ainda temos um museu cheio de certezas, definidor de um
discurso, por mais revolucionário, ainda monológico. A idéia de
`museu`, em sua nova forma `integral`, ainda é nebulosa, como
um `papel` (representação, imagem?) a ser desempenhado, que se
configura mais ideologicamente, politicamente, socialmente do que
funcionalmente, especificamente, tecnicamente, pragmaticamente.”
(Horta. 1995: 34) 2
1

, Paulo FREIRE. Extensão ou comunicação., Paz e Terra, 18ª ed. 1987.

2

Mª de Lourdes Parreira Horta. 20 anos depois de Santiago: a

declaração de Caracas – 1992. In A memória do Pensamento contenporâneo:
documentos e depoimentos 1995
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O Museu em Santiago é ainda entendido como Protagonista para
a realização das actividades com a comunidade. Mas isso não lhe reduz
o mérito de ter sido, de todos os documentos, o mais inovador e porque
não dizer revolucionário, aquele que trouxe as maiores transformações
conceituais para o contexto museológico.
O Documento de Santiago trouxe como novidade o conceito de
Museu Integral - a instituição agora tinha o papel de trabalhar com a
comunidade por meio de uma visão de Património Global- e a ideia do
museu enquanto acção.
O Documento de Oaxtepec é redigido em 1984, no mesmo ano
da Declaração de Quebec e reafirma muitas das questões apontadas e
recomendadas na Mesa Redonda de Santiago do Chile e em Quebec.
Os Documentos produzidos em Quebec e em Oaxtepec
trouxeram para o contexto museológico algumas discussões conceituais,
pois no afã de legitimar o Movimento da Nova Museologia se criou um
antagonismo entre a Museologia Tradicional e a Nova Museologia,
passando a falar-se da existências de duas museologias que se revela
serem antagónicas.
Para se marcar a diferença supostamente existente entre as “duas
museologias”, criam-se quadros comparativos, com os quais se pretendiam
mostrar que a Museologia Tradicional era aquela que se exercia dentro de
um Edifício, com uma colecção, para um público determinado exercendo
uma função educadora (educação formal); enquanto a Nova Museologia
era exercida dentro de um território, trabalhando o património cultural
com uma comunidade participativa.
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O Quadro abaixo reflecte este pensar:
·
·
·
·
·

MUSEOLOGIA
TRADICIONAL
Edifícios
Colecções
Público Determinado
Função Educadora

·

NOVA MUSEOLOGIA

·
·
·
·

Território
Património
Comunidade Participativa
Museu entendido como
um ato pedagógico para o
ecodesenvolvimento.

Naquele momento, numa primeira leitura podia considerarse que uma nova museologia se contrapunha a uma velha e arcaica
museologia. Mas na verdade o que ocorreu com a “ciência” museológica,
assim como em todas as outras ciências sociais é um despertar para tudo
o que estava acontecendo no mundo contemporâneo, através de uma
percepção mais aguçada das transformações ocorridas na sociedade e
uma busca em se actualizar e agir mais contemporaneamente e, não o
surgimento de uma outra museologia.
Não se pode falar na existência de duas museologias, pois o que
na verdade ocorre são duas formas diferentes de se actuar na “ciência”
museológica. Pode-se dizer, que uma dessas forma é aquela que se
preocupa basicamente com questões administrativas, documentais e
preservacionistas do objecto; a outra forma de actuação está mais voltada
para as necessidades e anseios sociais, assim como trabalha com a ideia
de património entendido na sua globalidade e, as acções de preservação,
conservação e documentação, pesquisa são feitas a partir dessa noção
mais global do património. É evidente que no final do século XX e início
do próximo milénio é cada vez mais (ou não) possível actuar nas ciências
sociais de costas voltadas para o homem e para o mundo que nos rodeia,
mundo este recheado de diferenças, dicotomias e pluralidade de culturas.
O Texto da Declaração de Quebec não traz em si novidades
conceituais, mas a sua importância deve-se ao facto de ter reconhecido a
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existência do Movimento da Nova Museologia, tendo assim legitimado
uma pratica museológica mais activa, socializadora, dialógica e
internacionalmente autónoma.
A América Latina chega a Década de 90 tendo o Sistema
“democrático” formal como um facto, apesar de em alguns casos esse
mesmo sistema estar desenquadrado das realidades sócio- culturais das
nações Latino Americana. A adopção do sistema democrático em parte foi
uma decepção para os povos latino- americanos, pois a sua implantação
não provocou a alteração sensível do sistema sócio/económico/cultural
esperado pela população.
A economia capitalista provocou o aumento da crise, acelerou
a alteração de valores e a desintegração sociocultural das comunidades;
além de marcar um maior contraste entre os países desenvolvidos e os
subdesenvolvidos.
A grande mudança ou novidade ocorrida na Declaração de
Caracas, realizada em 1992, é a evolução do conceito de museu integral
para o conceito de museu integrado. Esta Declaração faz uma releitura do
documento produzido em Santiago constatando a vigência de muitos de
seus postulados e as suas influências no conceito actual do Museu.
Na Declaração de Caracas já não cabe ao museu o papel do
mestre, já não é um museu cheio de certezas, que define o seu monólogo.
Pois, o que se busca neste momento, é que a instituição encontre espaço
para o diálogo e que a função pedagógica, referida na Declaração do
Rio de Janeiro em 1958, se transforme em missão comprometida que se
traduz numa pratica fortalecida pela teoria museológica e pela elaboração
de documentos básicos.
Em Santiago discute-se o conceito de património global, mas
é em Caracas que se fala da comunidade como co-gestora destes bens,
possuidora de uma visão própria e com seus próprios interesses.
Caso observemos mais atentamente os Documentos da Mesa
Redonda de Santiago e a Declaração de Caracas perceberemos muitos
pontos em comum:
Ambas as Declarações denunciam a desigualdade e a injustiça;
Reflectem sobre o papel das organizações museológicas na América
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Latina;
Reconhecem o museu como Instituição ao serviço da comunidade;
Reivindicam para o museu um papel de transformador social;
E, entendem o museu como espaço dinâmico que propicia e estimula a
consciência crítica, além de em um instrumento para o desenvolvimento
e afirmação da identidade.
“Confrontando as duas declarações, podemos dizer que se a
declaração de Santiago é a tomada de consciência de que os museus
poderão contribuir de alguma maneira 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 ” ( PEDROSO DE LIMA. 1993: 91-92). 3
Além dos Conceitos de Museu Integral e Integrado, estas cinco
Declarações trouxeram várias mudanças que se foram legitimando e
deram uma nova expressão à museologia no século XX.
O museu passa a actuar, independentemente da sua tipologia
e do seu acervo, como um canal de comunicação e reforça-se como
interventor social; redefine-se novas práticas museográficas que visam
uma maior eficácia da acção museológica. Dá-se inicio ao processo de
implantação de cursos Universitários para a formação de profissionais
que atuem na Museologia e, consolida-se o processo de construção da
Museologia enquanto Ciência Social. Novas tipologias de museus surgem
e se legitimam, é o caso dos museus ao ar livre, Ecomuseus, museus de
vizinhança, museus locais...

3

A evolução de Conceitos entre as Declarações de Santiago e de Caracas.

In: Cadernos de Museologia n.º 01. Francisco PEDROSO DE LIMA.
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4- Conclusão
“ Uma cultura é avaliada no tempo e se insere no processo
histórico não só pela diversidade dos elementos que a
constituem, ou pela qualidade de representação que dela
emergem, mas sobretudo por sua continuidade. Essa
continuidade comporta modificações e alterações num
processo aberto e flexível de constante realimentação, o
que garante a uma cultura a sua sobrevivência. Para seu
desenvolvimento harmonioso, pressupõe a consciência de
um largo segmento do passado histórico.”
ALOÍSIO DE MAGALHÃES .

A fundamentação básica para a elaboração desse trabalho foi a
análise dos cinco documentos produzidos entre os anos de 1958 e 1992 e,
para tanto fez-se necessário entender os conceitos de museu e museologia
entendidos em suas relações com o processo histórico, assim como as
influências que os referidos documentos exerceram nesta evolução.
O ICOM, apresenta nos seus Estatutos do ano de 1995 a seguinte
definição de museu:
“uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao serviço
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que
realiza investigações que dizem respeito aos testemunhos materiais
do homem e do seu meio ambiente, adquire os mesmos, conservaos, transmite-os e expõe-nos especialmente com intenções de
estudo, de educação e de deleite.
(a) A definição de museu acima dada deve ser aplicada sem
nenhuma limitação resultante do tipo da autoridade tutelar, do
estatuto territorial, do sistema de funcionamento ou da orientação
das colecções da instituição em causa;
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(b) Além dos “museus” designados como tal, são admitidos como
correspondendo a esta definição:
(i) os sítios e os monumentos naturais, arqueológicos e etnográficos
e os sítios e monumentos históricos que possuam a natureza dum
museu pelas suas actividades de aquisição, de conservação e de
transmissão dos testemunhos materiais dos povos e do seu meio
ambiente;
(ii) as instituições que conservam colecções e que apresentam
espécimes vivos de vegetais e de animais tais como os jardins
botânicos e zoológicos, aquários, viveiros;
(iii) os centros científicos e os planetários;
(iv) os institutos de conservação e galerias de exposição que
dependem das bibliotecas e dos centros de arquivo;
(v) os parques naturais;
(vi) as organizações nacionais, regionais ou locais de museu, as
administrações públicas de tutela dos museus tal como foram
acima definidas;
(vii) as instituições ou organizações com fins não lucrativos que
exercem actividades de investigação, educativas, de formação,
de documentação e outras relacionadas com os museus ou a
museologia;
(viii) qualquer outra instituição que o Conselho executivo, segundo
opinião da Comissão consultiva, considere como detentoras de
algumas ou da totalidade das características de um museu, ou que
possibilite aos museus e aos profissionais de museu os meios de
fazerem investigações nos domínios da museologia, da educação
ou da formação.” (Estatutos do ICOM. 1995:2-3) 4
Sublinhamos o ponto (vii) por considerarmos que a museologia
contemporânea, tem vindo a manifestar a sua maior vitalidade,
criatividade e empenhamento muito para além do que se convencionou,
desadequadamente, “dever ser um museu”, a revelia do que o próprio
ICOM reconhece.
4

Estatutos do ICOM. 1995.

Judite Santos Primo

375

Entretanto neste trabalho entende-se por museu um espaço
institucionalizado ou não, onde as relações do homem - sujeito que
conhece- e o facto museal –testemunho da realidade- se estabelecem.
Esta realidade tem a participação do homem que possui o poder de agir
e portanto estabelecer sua acção modificadora.
Durante o século XX, vários factores contribuíram para
a mudança/ alteração/ transformação do conceito de museus
principalmente após a IIª Guerra Mundial e, segundo Peter Van Mensch
(MENSCH. 1989: 49-50), esses factores se fundamentaram em muitas
das sugestões indicadas nos Documentos estudados para a elaboração
deste trabalho. São eles:
a mudança do foco de estudo do objecto para a comunidade. O museu
passa a ser feito com a comunidade para responder às suas necessidades.
Conservar objectos já não é mais o único objectivo da instituição; a
herança cultural dever ser entendida como um elemento a disposição do
homem e seus descendentes, ajudando-os a construir uma nova estrutura
sócio- política- económica- cultural;
o conceito de objecto cultural foi dilatado e nas actuais abordagens
as questões como a tangibilidade, raridade e mobilidade passam a
ser questionáveis. A herança cultural transcende o materialismo que
caracterizava a política de aquisição;
há uma tendência para a preservação in situ. O objecto museal deve
ser preservado em seu contexto original, para que seu significado seja
globalmente entendido;
O conceito de museu “tradicional”, centralizado e fortemente
institucionalizado está desgastado com isso surge os conceitos de
museu descentralizado, integral, integrado, museu como factor de
desenvolvimento social e museu enquanto acção;
Assim, uma instituição que fundamente as suas actividades
nestes pressupostos presta-se, não apenas à preservação selectiva de
alguns aspectos culturais de uma sociedade, mas a partir de instrumentos
de acção e reflexão com o qual irá dotar os membros que a compõe.
Apesar de parte dos profissionais da museologia contemporânea
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tentarem através da actuação e militância, aplicar o binómio de
integração: comunidade/museu, uma visão tradicional ainda sobrevive
contrapondo-se as mudanças de percepção do mundo e, nesta visão onde
o social ainda não é privilegiado, questões como bem cultural e cidadania
ainda são entendidos de forma elitista e excludente.
“Es indispensable una visión de la realidad integrada, que
contrarreste la parcelación de la divisón técnica, social e
internacional del trabajo.(...) Concentrar el patrimonio en um
edificio modifica el contexto original que le corresponde. La
consideración del espacio territorial com âmbito museográfico de
una relidad completa calora dicho contexto.” 5 (Declaração de
Oxtepec – 1984.)
Baseando-se nesta abordagem, pode-se afirmar que quando o
acto de preservar ocorre de forma descontextualizada e sem objectivo de
uso, não se justifica. É preciso que a preservação seja entendida como um
instrumento para o exercício da cidadania. A acção preservacionista deve
ser um acto público transformador que proporcione a plena apropriação
do bem pelo sujeito.
O exercício da cidadania só ocorre quando o indivíduo
conhece a realidade na qual ele está inserido, a memória preservada, os
acontecimentos actuais, entendendo as transformações e buscando um
novo fazer.
A necessidade de um fazer museológico mais participativo,
integrado à comunidade, é algo tratado desde Santiago, mas nos
aportando das Recomendações que constam da Declaração de Caracas
podemos afirmar que:
“Que o museu busque a participação plena de sua função
museológica e comunicativa, como espaço de relação dos indivíduos
e das comunidades com seu património e, como elos de integração
social, tendo em conta em seus discursos e linguagens expositivas
5

Declaração de Oaxtepec. México- 1984
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os diferentes códigos culturais, permitindo seu reconhecimento e
sua valorização.” 6 (Declaração de Caracas . 1992)
Com as transformações na sociedade, surge a necessidade de
um fazer museológico de maior intervenção social. Oficialmente essa
museologia participativa e comunitária se legitima através da elaboração
de documentos básicos para a museologia como a Mesa Redonda de
Santiago do Chile, Declaração de Quebec, Declaração de Oxatepec, e a
Declaração de Caracas, documentos importantes na medida que levam
a uma mudança na forma do museu compreender o homem e as suas
relações; o bem cultural que passa a ser trabalhado não só por suas
características intrínsecas, mas por toda gama de informação que estão
além destas e, uma nova conceituação de museu e museologia.
Por conta das transformações ocorridas na forma de entender
a museologia Waldisa Rússio trouxe para esta área do conhecimento
um novo conceito, o de Facto museal. Entendido como a relação que se
estabelece ente o homem (sujeito que conhece) e o objecto (bem cultural)
num espaço (cenário); sendo esta relação que passa a ser alvo de estudo
da museologia Para Waldisa as mudanças ocorridas no mundo levaram
os profissionais da museologia a buscarem uma maior aproximação com
a dinâmica da vida do indivíduo, sendo assim a museologia actual já
não se limita ao estudo dos objectos e alargando assim o seu campo de
actuação.
Podemos dizer, que a museologia tomando como base o
Património Cultural –que é fruto do fazer e saber fazer do homem e,
continuando a desenvolver as funções básicas de colecta, documentação,
conservação, exposição e acção cultural, todas elas direccionadas ao
fazer educativo- cultural na tentativa de despertar a consciência critica
do indivíduo, leva-o assim a reapropriação da memória colectiva e ao
direito do exercício da sua cidadania.
Durante todo o século XX, a preocupação com a acção educativa
dos museus é uma realidade que se intensifica a medida que a educação
passa, também, a ser entendida como uma das funções básicas dos
6

Declaração de Caracas. Venezuela. 1992.
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museus. Com isso as transformações ocorridas nas Ciências da Educação,
principalmente a partir da década de 60, influenciaram profundamente
o entendimento de acção educativa desenvolvida por estas instituições.
Historicamente a Ciência da Educação foi entendida em alguns
momentos com uma concepção individualista do educar e em outros com
uma concepção socializadora. A primeira concepção baseava-se no facto
de que se todos os indivíduos são diferentes, a educação deveria respeitar
essas diferenças e adaptar seus métodos e suas técnicas para educar
diferentemente cada indivíduo. Já a Segunda concepção da educação
baseava-se no princípio de que cada ser humano é parte integrante de
grupos sociais e que portanto o acto de educar deve priorizar a integração
do indivíduo na sociedade; a educação socializadora consiste no
pressuposto de que há uma supremacia da sociedade sobre o indivíduo.
Em meio a estas duas concepções da educação surgiram, durante
o século XX novos conceitos de educação, mais voltados para o processo
de construção do saber, conduzindo assim ao aprendizado pleno. É
um processo educativo que tendo por base o questionamento de uma
educação passiva e vertical propõe uma educação baseada no Saber
Fazer, Aprender Fazendo e questionando, acreditando-se que somente
assim o educando atingiria o Saber Pleno e Real.
Por entender que a maior potencialidade dos museus é a sua
acção educativa e, a educação verdadeira é aquela que serve à libertação,
questionamento e reflexão, é que alguns profissionais da museologia
trouxeram, a partir da década de 70, para o “mundo dos museus”, o
método de Paulo Freire.
Com muita brevidade poderíamos dizer que a teoria de Paulo
Freire baseia-se na colaboração, união pela libertação, síntese cultural,
diálogo, criatividade, reflexão crítica e na negação da educação
repressora7 . Sendo assim uma teoria/prática educativa que compreende
o indivíduo como ser participativo que busca, em colaboração com
outros indivíduos, a emersão da consciência e do saber.

7

Aquela que é denominada pelo autor como Educação Bancária
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“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém
se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo.”8 . (FREIRE. 1981:69)
Baseada em Paulo Freire, e não só, a acção educativa museológica
deve criar situações que levem, os sujeitos envolvidos, à reflexão e ao
desenvolvimento. Somente desta forma estará contribuindo para uma
educação que seja dialógica e libertadora, onde os indivíduos estejam
capacitados a transformarem a sua realidade.
Em meio as actuações museológicas, entende-se as acções
culturais e educativas como os instrumentos mais viáveis dos quais se
pode utilizar o património cultural como vector capaz de proporcionar
a construção de uma progressiva compreensão das diversas camadas
estruturais que norteiam sua dinâmica.
Com as mudanças ocorridas nos conceitos de museu e museologia
e as novas necessidades sociais, houve também uma redefinição das
funções educativas no âmbito dos museus. Os teóricos das museologia
unem-se num esforço de formação de uma corrente reflexiva sobre o
papel da acção museológica no campo educativo. E esta preocupação está
patente em todos os cincos Documentos analisados e discutidos neste
trabalho.
A acção museológica deve criar situações que levam ao
desenvolvimento e à reflexão da comunidade. Somente desta maneira
estará contribuindo para uma educação que seja dialógica e libertadora,
onde os indivíduos estejam capacitados a transformarem sua realidade.
Este aspecto da museologia contemporânea é percebido no momento
que o museu passa a ser considerado espaço de comunicação e trocas de
saberes.
Por esta razão, a instituição Museu é valorizada não só pelo seu
património edificado e suas colecções, mas também, e sobretudo, pela
sua representatividade perante a comunidade na qual se insere.
Como resultado destas novas tendências de pensamento, a
museologia actual consta com mais uma vertente: a museologia social
8

Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. 1981
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cuja característica fundamental é a valorização do homem como sujeito
participativo, critico e consciente da sua realidade, facto que a nosso ver
transcende a valorização da cultura material desvinculada da realidade
social.
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Museus: a preservação enquanto instrumento de memória

Daniella Rebouças Silva

Apresentação
O presente texto foi elaborado para a conclusão da Cadeira
: Pensamento Contemporâneo, do Curso de Pós-Graduação em
Museologia Social, da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, no decorrente ano de 1998.
Por se tratar de uma cadeira que potencialmente abrange os
diversos temas do mundo contemporâneo, escolhemos dentre eles, aquele
que respondia as nossas inquietações: a problemática e pertinência das
instituições museológicas.
A relevância deste tema, se deve também, à tentativa
de estabelecermos relações entre a Cadeira citada : Pensamento
Contemporâneo, e o Curso a qual a mesma está inserida: Museologia
Social; pois a nosso ver, enquanto profissionais de museu, se faz
necessário entender a problemática destas instituições e o papel que as
mesmas desempenham na sociedade contemporânea.
Para tal, buscamos compreender primeiramente, a atitude
preservacionista desta sociedade quando decide e/ou elege determinados
“bens culturais”, em detrimento de outros no intuito de utilizá-los
como elementos representativos da nossa cultura; principalmente
se considerarmos a reflexão de MAGALHÃES á respeito da noção de
cultura, quando este diz que :
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“ Uma cultura é avaliada no tempo e se insere no processo histórico
não só pela diversidade de elementos que a constituem, ou pela
qualidade de representações que dela emergem , mas sobretudo por
sua continuidade”. 1
Neste contexto, o museu como exemplar típico de instituição
cultural voltada para o resgate histórico, é um espaço potencialmente
habilitado para servir de instrumento de intervenção no todo social.
A competência e eficácia desta inserção, é que validará ou não
o papel dos museus na nossa sociedade. Entretanto, desde o surgimento
dos primeiros museus até hoje, inúmeras instituições museológicas
têm-se mantido presas à concepções ideológicas dissonantes da sua
temporalidade, alheias às transformações e mudanças do mundo
contemporâneo; em que o fulgás cada dia que passa, dá lugar ao perene.
Deste modo, se fazemos parte de uma sociedade que valoriza
cada vez mais a transitoriedade das “coisas”, estas “coisas “ devem ser
entendidas levando em conta a transitoriedade desta mesma sociedade.
Com base nestas constatações que, o trabalho apresentado por
nós busca analisar a pertinência dos espaços museológicos, a exemplo
dos museus, na actualidade. Porque continuamos a fazer museus, apesar
da ineficácia que estas instituições têm demonstrado? A manutenção
de um “status quo”? Prazer estético? Confirmação de uma identidade?
Preservação da memória?
Por ora, sabemos que em tão poucas linhas não conseguiremos
compreender a problemática dos museus, entretanto esta busca pode nos
levar a perceber melhor o sentido destas instituições, na sociedade a qual
fazemos parte e dela colaboramos, seja como profissionais da área dos
museus, seja como cidadãos participativos no processo social.

1

, Aloísio MAGALHÃES. E triunfo?: 17
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Introdução
Para compreendermos melhor o papel das instituições
museológicas hoje, é preciso retroceder no tempo e avaliar o percurso
histórico das mesmas, desde o surgimento dos primeiros “espaços
museológicos” originários do espírito coleccionador da Antiguidade
Clássica, até as novas concepções ideológicas decorrentes das novas
contingências sociais, que têm levado a sociedade actual a ir em busca de
novos modelos e paradigmas museais.
O modelo de museu surgido na Antiguidade Clássica Alexandria - era baseado numa concepção social universalista, que
procurava abarcar todo o conhecimento humano através da preservação
dos elementos representativos e significativos da sua cultura. Esta
preservação, residia na acumulação dos bens patrimoniais, possibilitando
assim a criação dos “Gabinetes de curiosidades”, que confinavam estes
bens para deleite de alguns, reflectindo o espírito de uma época que,
tinha na figura do coleccionador/antiquário, o seu representante.
A figura do antiquário segundo ORTIZ:
”justificava o seu interesse coleccionador pelo amor ás antiguidades,
ou pelo gosto do bizarro”. 2
No período Helenístico, cresce a admiração pelas culturas
passadas, e os objectos artísticos assumem um valor histórico baseado
em critérios de raridade, exotismo e autoria.
Mas é na Idade Média que, os objectos passam a ser valorizados
pelo seu carácter sacro e sua funcionalidade de objecto litúrgico. Neste
momento, a Igreja utiliza a produção artística como recurso didáctico, no
intuito de propagar a sua ideologia aos fiéis.
No Renascimento, com o advento do Humanismo é retomado
o gosto pelo coleccionismo de objectos da Antiguidade, antes proibidos
2

, ORTIZ Renato. Românticos e Folcloristas.p.14.
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por serem considerados pagãos pela Igreja no período medieval. Estes
objectos vão expressar uma forma de poder económico e prestígio social,
como consequência da formação de “uma classe burguesa” detentora
de poder financeiro e novos valores culturais, que viam na produção
artística um aspecto comercial além do estético.
O coleccionismo aqui tem o seu ponto alto, pois juntamente
com os valores burgueses baseados no mercantilismo e o monopólio das
monarquias absolutas, cuja nobreza e o clero detinham o conhecimento
e a produção cultural, surge a figura do mecenas que, vai direccional e
patrocinar o fazer artístico com a instalação das Academias de arte, e
dos grandes museus europeus como: o Louvre, Galeria Uffizi, Vaticano,
etc...
Entretanto, foi no período Romântico marcado pelo surgimento
de novas ciências, a exemplo da Arqueologia, e do conhecimento de outras
civilizações como o Oriente; que levam as instituições museológicas
nascentes à penderem para duas vertentes ideológicas exemplificadas
pelo Louvre e o British Museum.
O museu francês sofreu influências do pensamento iluminista,
cultuando o passado á respeito das suas características exóticas e seu
aspecto de raridade e beleza, enfatizando o sentido estético das suas
colecções.
Seguindo outra linha de pensamento, o museu britânico revelava
preocupações mais didácticas na aquisição das suas colecções, devido
aos novos conhecimentos arqueológicos possibilitados pela descoberta
de Herculano e Pompéia; revelando um acervo basicamente de cunho
científico e para fins de estudo.
No século XX, os museus começam a se firmar como espaços
museológicos especializados, iniciando a sistematização dos seus acervos
e dos seus quadros funcionais, resultado do pensamento racional e
estruturalista de bases positivistas. A preocupação com a salvaguarda de
um passado para as gerações futuras, resulta na preservação da memória
colectiva de uma sociedade; ou seja:
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“...se a sociedade histórica destrói as bases da memória colectiva
espontânea, ela ao mesmo tempo desenvolve uma percepção
histórica que, diante do perigo de uma perda definitiva do passado,
começa recriar deliberadamente lugares de memória”. 3
Na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, sob o
patrocínio da UNESCO, é criado o International Council of MuseumsICOM , cuja primeira reunião aconteceu em Paris no ano de 1947, onde
fixou a sua sede. Nesta época, também surge novas tipologias de museu,
com características pertinentes a seus contextos; entretanto sem perder
de vista suas funções básicas de preservação, investigação e comunicação,
as quais são os elementos primordiais para estabelecermos a identidade
de uma instituição museológica, como sintetiza CHAGAS quando diz
que o museu :
“ não é apenas uma casa de preservação ou um centro de excelência
científica ou uma casa de espectáculos, mas a combinação
potencializada de todas estas tendências”. 4
A criação do ICOM, juntamente com o despontar de novas
correntes filosóficas e ideológicas dão um impulso a museologia e as
Instituições museológicas, tanto do ponto de vista técnico- estrutural
como do ponto de vista conceptual uma vez que, passa a reconhecer o
museu como um importante instrumento cultural.
A “evolução” conceptual da museologia, resultou das discussões
teóricas dos especialistas que buscavam sobretudo delimitar o campo
de actuação da “ciência” museológica e definir o seu objecto de estudo.
Estas discussões, levaram a elaboração de documentos importantes
para o crescimento da museologia enquanto disciplina científica como
por exemplo: a DECLARAÇÃO DE SANTIAGO em 1972 que, além
de ampliar o conceito de património, antes restrito aos bens tangíveis
3

, Edgar Salvadori de DECCA. Memória e Cidadania.p.131.

4

Mário de Souza CHAGAS. No museu com a turma do Charlie Brown.

p.65 e 66.
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e da necessidade de experiências interdisciplinares, contribuiu para o
entendimento de uma museologia integral da qual o homem é um ser
indispensável.
A DECLARAÇÃO DE OAXTEPEC em 1984, reconhece o
território como património e, revela as primeiras preocupações com a
inserção da comunidade no fazer museológico.
Já a DECLARAÇÃO DE QUEBEC, acontecida neste mesmo
ano ratifica as diversas tendências museológicas, dentre elas a museologia
comunitária, que vai centrar o seu foco de interesse na comunidade e seus
problemas sociais, em lugar de uma museologia chamada tradicional
que, norteia o seu estudo na cultura material.
Esta dicotomia no entendimento da museologia leva a instauração
de correntes conceituais antagónicas; definições como “nova” e “velha”
museologia surgem como modelos divergentes do pensar museal, que vão
reflectir na criação do Movimento Internacional da Nova Museologia
- MINOM - para assegurar estes novos posicionamentos acerca da
crescente ciência museológica e das suas instituições representativas - os
museus - agora mais voltados para as questões sociais e a problemática
humana.
Deste modo, podemos analisar que o amadurecimento das
conceituações teóricas no âmbito da museologia nos habilita de certo
modo, a acompanhar às inúmeras transformações sociais do mundo
actual e perceber as aspirações que cada época evoca:
“ Ao longo da história vê-se que as actividades dos museus se têm
adaptado às necessidades do sistema, apresentando uma praxes
e uma concepção teórica estreitamente ligadas ao da ciência,
á filosofia do desenvolvimento a moda e ao perfil cultural da
sociedade.” 5

5
gentes.

Fernando J.MOREIRA & César LOPES. Museus, cidades, lutas e
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Cada época aspira diferentes modelos e paradigmas sociais e o
museu como parte integrante do todo social não pode estar alheio à este
fato, ao contrário; deve estar preparado para responder à estas aspirações.

I.Preservação ou Acumulação?
A ideia de preservação e acumulação ao nosso entender estão
muito ligadas, uma vez que, a preservação de determinados aspectos do
nosso passado muitas vezes pressupõe um certo acúmulo de bens. Por
outro lado, temos consciência que o simples acúmulo patrimonial não
significa necessariamente um ato preservacionista, ainda mais quando
entendemos o património como nossa herança cultural - seja ela material
ou imaterial.
A concentração patrimonial coincide com o apogeu das
“grandes” nações, resultado de um imperialismo económico reinante que
possibilitou o domínio e extermínio de vários povos e/ou civilizações,
na tentativa de destruir e apagar os valores culturais de sociedades
consideradas “menores”, e supervalorizar o carácter nacionalista,
homogeneizador destas “ nações dominantes”.
Ao mesmo tempo, o conhecimento das civilizações distantes
despertou o gosto pelo desconhecido e pelo exótico, demarcando uma
fronteira entre o “mundo civilizado” e o “mundo dos selvagens”, instituíndo
assim os valores de exotismo, raridade e etc... nas colecções que vão ser
constituídas e adquiridas a partir deste momento. O objectivo era congelar
o passado, arquivar seus elementos de identificação como símbolos de
uma beleza morta, que podia ser cultuada mas nunca ressuscitada.
A atitude preservacionista difere da acumulação patrimonial no
momento em que, através dos bens patrimoniais procura resgatar uma
“memória” para o reconhecimento de uma identidade; pois é a partir
do auto- conhecimento que podemos estabelecer os nossos limites e
potencialidades.
Apenas a partir desta identificação com o nosso património
cultural, efectuado através do resgate histórico participativo, que
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desenvolvemos uma consciência histórica crítica e intervencionista:
“...a tarefa principal a ser contemplada em uma política de
preservação e produção de património colectivo que repouse no
reconhecimento do direito ao passado enquanto dimensão básica
da cidadania, é resgatar estas acções e mesmo suas utopias não
realizadas, fazendo-as emergir ao lado da memória do poder e em
contestação ao seu triunfalismo”. 6
A tarefa de preservar um património não é congelar os seus
aspectos passadistas, mas reflectir sobre o seu futuro, através da releitura
do processo social que se apresenta, como define LUCENA:
“...Nosso papel no social se define, se norteia a partir da consciência
histórica que temos da realidade. É a partir desta conquista que
nos sentimos desafiados á releitura crítica do passado e, a partir
das luzes resgatadas, mobilizamo-nos com vistas a criar um futuro
correspondente ás nossas aspirações”. 7
Em face a esta dialéctica acumulação versus preservação, que
se coloca as instituições museológicas na actualidade: não devemos nos
contentar com a simples acumulação de objectos quando convivemos no
nosso cotidiano com o descarte sistemático de bens materiais, entretanto
não podemos renegar o percurso histórico dos museus que remontam na
ideia da acumulação patrimonial e do coleccionismo.
No melhor das hipóteses, uma das saídas é fazer o uso útil deste
património, preservando apenas aqueles elementos que têm significação
no nosso espaço- tempo, permitindo deste modo o desgaste “natural” de
um património que é susceptível ao tempo.

6

Maria Célia PAOLI. Memória, história e cidadania: O direito ao

passado.p.27.
7

Célia LUCENA. Linguagens da memória.p.13.
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I.1. O Coleccionismo.
O coleccionismo à primeira vista, demonstra uma atitude de
posse e exclusivismo, reflexo de uma orientação ideológica baseada em
critérios mais quantitativos do que qualitativos; que vê na acumulação
de bens materiais uma demonstração de riqueza e prosperidade assim
ratificada por ARENAS:
“ El coleccionismo incide en la orientacción ideológica de la
cultura. Al estar em manos de un poder dominante ,econômica
y políticamente, controla, dirige y selecciona los objetos desde sus
gustos y critérios, que tiendem a ser más de valores anadinos que
de funciones “.8
Por este motivo, avaliamos que o desejo de constituir colecções é
uma característica inerente à espécie humana que; ao tomar consciência
da sua efemeridade enquanto sujeito histórico, adquire as noções de
perpetuação e continuidade.
Entretanto, ao longo dos tempos as colecções que antes eram
mantidas em “templos” particulares, ganham nova “morada” com o
surgimento dos espaços museológicos; pois inexoravelmente, a origem
dos museus está vinculada a história do coleccionismo; e é sob este ponto
de vista que os primeiros museus são criados. Estes espaços museológicos
é que vão permitir o acesso de um maior número de pessoas àquelas
colecções privadas.
As primeiras “colecções museológicas” são constituídas
basicamente de objectos de arte com grande valor financeiro e,
representava o poderio económico de uma “elite” financeira e intelectual.
Mediante estas considerações nos fica claro o porquê destes objectos,
passarem a ser considerados como: “objectos de museu”, pois deste modo
8

ARENAS, José. Introducción a la conservación del património y

técnicas artísticas.p.121.
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ratificavam o “status” de objectos de culto, cuja carga valorativa foi
acrescida de qualidades como: tradição, raridade, perpetuação.
Por esta razão, a colecta museal, além dos princípios norteadores
que qualquer outro tipo de colecta requer, enfatiza o percurso histórico
dos bens a serem adquiridos; isto é, o bem material quando adquirido
e posteriormente classificado como objecto museológico, assume cargas
valorativas que o identificam como testemunho material de uma época.
Porém, vale ressaltar que o nosso conceito de objecto
museológico/museal expresso por NASCIMENTO pode ser sintetizado
da seguinte forma:
“ O objecto 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, que através da modificação da natureza, cria
objectos no decurso da sua realização histórica”9
Convém salientar que, na transferência de um objecto material
do seu contexto original, este assume determinados cargas valorativas
pertinentes ao discurso ideológico que a instituição museal vai estabelecer
e delimitar, segundo os seus próprios critérios e as suas tipologias.
Logo, as instituições museológicas que surgem a partir deste
princípio - o coleccionismo - procuram através da selecção destes
elementos representativos da realidade - neste caso a cultura material transmitir as ideias e conceitos que deles emergem por meio desta mesma
imaterialidade, ou seja, buscam a musealização do património herdado.

9

Rosana. NASCIMENTO A historicidade do objecto museológico.p.11.
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II.A Preservação da Memória e o Reconhecimento das Identidades
no Processo Museológico
Entendendo o “bem cultural” como um testemunho de uma
dada realidade, percebemos a sua importância enquanto elemento de
registro e documentalidade do espaço- tempo histórico no qual ele foi
produzido e/ou modificado. Melhor dizendo, a percepção da nossa
herança patrimonial é o fato demarcador da nossa presença na sociedade,
e através deste referencial que nos reconhecemos e nos identificamos
como sujeitos históricos.
Envolto neste contexto é que, entendemos a identidade como
uma forma de (re)conhecimento do homem com a sua realidade; em que
esta realidade está fundamentada na história individual e/ou colectiva de
cada homem.
O reconhecimento da identidade todavia, perpassa pelas
referências que estes indivíduos e/ou colectividades acumularam ao
longo da sua trajectória histórica. Entretanto a afirmação ou negação de
uma identidade, só se efectiva quando em confronto com o desconhecido;
ou seja, é a partir da percepção da diferença que confirmamos ou não a
nossa própria identidade.
O museu como espaço institucional que, se preocupa basicamente
com a produção cultural da sociedade, deve potencializar as qualidades
referenciais que os seus acervos possuem para explicitar a diversidade
das identidades culturais e sociais do seu povo. Posto que, o museu é
um dos cenários onde a manipulação das identidades ocorre, devendo
por isto canalizar o seu poder manipulador para uma intervenção social
crítica e questionadora.
Quando falamos em reconhecimento de identidades, não
podemos nos esquecer que a memória é um elemento fundamental
neste processo uma vez que, só podemos (re)conhecer algo que fez parte
do nosso passado ou que tivemos contacto anteriormente. O passado
entendido sob esta óptica não procura ser (re)construído; mas (re)
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interpretado criticamente, cujo objectivo é a compreensão do momento
presente e a elaboração de um futuro vindouro; a exemplo da análise de
MENEZES:
“... a memória enquanto processo subordinado a dinâmica social
desautoriza, seja a ideia de construção do passado, seja a de
função de almoxarifado desse passado. A elaboração da memória
se dá no presente e para responder as solicitações do presente. É do
presente, sim, que a rememoração recebe incentivo, tanto quanto
as condições para se efectivar”10
Portanto, no nosso entender, preservar o passado não significa
“congelá-lo”, ao contrário, queremos referenciá-lo no presente para através
dele podermos reflectir sobre as nossas experiências sociais. Porém a
ideia de preservação neste contexto, nos remete ao reconhecimento das
nossas identidades, cujo “bem cultural” serve de espelho social onde estas
identidades se vêem reflectidas.
“ Identity as a part of the museological message becomes an element
of cognition of human existence, of the roots which extend to
different depths of the past time and space, of those structures which
are inherent in the human being, such as neighborhood, site, town,
territory...or any other form of formulated social counscioness”11
Todavia, é conveniente lembrar que, uma vez musealizado, o
“bem cultural” assume as propriedades de objecto museológico; isto é,
serve de veículo de comunicação á medida que intermédia a relação do
homem com o seu contexto. Esta relação é explicitada no discurso museal
como “facto museológico”, uma vez definido por RÚSSIO como sendo :

10

Ulpiano B. de MENEZES. A história, cativa da memória ?

11

Ivo MARCOEVI’C. Museum trainning to develop the social awareness

of cultural identity in a time of universalization.p.43.
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“ a relação profunda entre o homem, sujeito que conhece, e o
objecto, parte da realidade à qual também pertence o homem e
sobre a qual ele também pode interferir”12
Partindo deste pressuposto conceptual acerca da museologia,
a musealização destes elementos referenciais da nossa memória, têm o
poder de mediatizar o processo social e intervir no “status quo” vigente
contribuindo como elemento de coesão entre o presente, o passado e, o
futuro; justificando desta maneira a pertinência dos espaços museológicos
na dinâmica social.

III. Museus: espaços-cenários em constante transformação.
Durante muito tempo, os museus permaneceram alheios as
mudanças e transformações da sociedade moderna. Felizmente estas
mudanças, ocorridas principalmente neste século, trouxeram à baila
questões quanto a pertinência de determinados modelos institucionais;
dentre eles as instituições culturais.
Surge então a pergunta: As instituições culturais têm
desempenhado um papel relevante em um mundo que carece resolver
questões consideradas básicas, para a sobrevivência da sociedade ?
Em meio a este tipo de questionamento, as ciências sociais e seus
modelos institucionais, começaram a repensar o papel «que estavam
representando no mundo moderno, que a cada dia têm se mostrado mais
complexo e heterogéneo.
Sendo assim, as instituições museológicas não puderam ficar
alheias á este processo, e também se viram envoltas a necessidade de
redefinições conceituais que abrangessem a complexidade do mundo
moderno e respondessem às novas aspirações de uma sociedade
emergente.
O repensar destas instituições museológicas entretanto, foi
fruto das inúmeras discussões acerca do campo de actuação da ciência
12

Definição já consagrada por Waldisa Rússio como Fato museológico.
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museológica e consequentemente do seu objecto de estudo; o qual veio
a ser ampliado graças às novas conceituações no campo das ciências
sociais, nomeadamente da antropologia, quando passa a entender a
cultura como sinónimo do fazer humano, englobando neste conceito a
produção material e imaterial do homem, ou seja, alargando o conceito
de bem patrimonial segundo MOUTINHO:
“ O alargamento da noção de património, e 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 (....) são exemplos das questões decorrentes
das práticas museológicas contemporâneas e fazem parte de uma
crescente bibliografia especializada”13
Nesta perspectiva, o museu antes considerado apenas como
repositário de uma cultura material “morta”, assume um papel de maior
relevância no cenário social á medida que, passa a considerar o “fato
museológico” como uma premissa para o fazer museal.
Não é á toa que este fenómeno acontece; o mundo moderno
com os seus modelos e paradigmas sociais estão em crise, reflectindo
sobremaneira nos seus modelos institucionais; a exemplo dos museus, os
quais são profundamente afectados; isto é:
“Presentes no mundo em crise os museus também estão em crise, em
crise de identidade. Considerados como instituições consagradoras
dos bens culturais, conservadoras e preservadoras de fragmentos
ou representações de memória, os museus estão sendo colocados
diante do espelho social, e cada vez mais se compreende que os
interesses neles representados são aqueles de segmentos sociais
numericamente reduzidos, porém dominantes”14
13

Mário MOUTINHO. Sobre o conceito de museologia social.p.6.

14

Mário CHAGAS.Museália.p.94.
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A partir deste momento, o museu se vê ameaçado e, busca muitas
vezes através da sua reorganização estrutural responder os anseios que
a sociedade moderna impõe, dando espaço ao surgimento de novos
modelos museológicos, os quais utilizam os seus recursos materiais e
humanos á serviço da sociedade, como um instrumento de intervenção
social, capacitado para viabilizar as carências desta mesma sociedade.
Se o museu potencializa ou não os seus recursos é o cerne da
questão. De que vale a sua existência, se a sua noção de utilidade é
questionada? É compensadora para a sociedade uma instituição que não
desempenha um papel relevante no seu meio?
Estas são perguntas que sempre nos fazemos enquanto técnicos
de museus, quando nos deparamos diante da constatação que estamos
fazendo museus e/ou museologia para nós mesmos.
Muitas vezes nos perguntamos se esta atitude não seria resquício
do nosso “espírito de antiquário” que, colocava o objecto á frente do seu
produtor e que se preocupava mais em preservar a matéria que a própria
espécie humana.
Porém estas inquietações já não combinam mais com o momento
actual, o qual quer respostas para o “caos social” que têm se instalado
na contemporaneidade; segundo o entendimento de SUBIRATS a este
respeito:
“ (...) a modernidade é a figura de uma cultura crítica que tem que
constantemente questionar-se a si mesma; a modernidade só existe
como projecto emancipador por aqueles que hoje a negam em sua
opressora positividade”15
Isto não significa obviamente que, devemos ter estas respostas;
não seríamos presunçosos á este ponto, mas devemos estar preparados
para viabilizar estes questionamentos, ou não seria o grande desafio do
museu moderno possibilitar o exercício da cidadania e de uma consciência
crítica, que permita ao homem exercer uma acção transformadora através
do discurso dialógico.
15

Eduardo SUBIRATS Da Vanguarda ao pós-moderno.p.20.
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Conclusões.
No início do nosso trabalho nos propusemos a falar da museologia
no cenário contemporâneo, entretanto também deixamos claro que para
isto era preciso entendermos a sua trajectória histórica ,juntamente com
o surgimento dos primeiros espaços museológicos.
Embora por vezes tenhamos dado uma ideia de trajectória linear,
muitos foram os percalços e obstáculos que a museologia atravessou ao
longo destes períodos de construção e (re)construção da sua delimitação
teórica. Em meio a Guerras, Revoluções, e grandes transformações
políticas, a ciência museológica e suas instituições tiveram que se
adaptar a esta Nova ordem mundial 16 ,que urgia em quebrar com o
convencional e o estabelecido.
As novas tendências mundiais, levaram não só as instituições
museológicas a um novo pensar; os profissionais que lidavam e lidam
nesta área de actuação também tiveram que repensar o seu papel
enquanto profissionais e cidadãos.
Pois, a esta altura ,já podíamos detectar a impossibilidade de uma
neutralidade científica, colocando “em cheque” estes profissionais com as
suas teorias científicas, que muitas vezes entravam em contradição com
ás suas concepções ideológicas.
Embora seja difícil para nós assumirmos determinadas posturas
políticas, é premente termos consciência que é esta orientação ideológica
que nos leva a fazermos determinadas opções profissionais. Por isto,
não só os museus e a museologia estão em crise de identidade, nós
museólogos também estamos: queremos saber até onde vai o nosso papel
quando desenvolvemos as acções museológicas ; até que ponto estamos
exercendo a inter e multi-disciplinaridade, sem interferir no campo de
actuação de profissionais de outras ciências ; e se estamos fazendo restanos saber se estamos cometendo um “erro”.
16

Citação de Caetano Veloso na sua música HAITI.
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O quê ou quem demarca o campo de actuação destas ciências se
não nós, enquanto seres humanos ?
Com base em tantas indagações, cada dia que passa, nos
apercebemos o verdadeiro sentido da Nova ordem mundial: um texto
desalinhado, escrito com diferentes formas de letras, cuja pontuação está
permeada de interrogações e reticências, sem lugar para ponto final.
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As formas de ver as formas :Uma tentativa de compreender a
linguagem expositiva dos museus.

Daniella Rebouças Silva

Introdução
As coisas.
As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo
, forma, cor, posição, textura, duração, densidade,
cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno,
temperatura, função , aparência, preço, destino, idade,
sentido.
As coisas não têm paz.
Arnaldo Antunes.
Na tentativa de compreender as variadas linguagens expositivas
que habitam as salas dos nossos museus , que traçamos estas linhas.
Inicialmente, começamos por reflectir as sútis diferenças que
existem nas tantas formas que o olho humano, e porquê não os outros
sentidos , consegue captar o mundo á sua volta; o mundo das coisas
visíveis, o mundo das formas visuais.
Em meio a este percurso ficou-nos claro, que o mundo da
percepção está intimamente ligado ao mundo da memória, pois como
diria Arhein: “toda experiência visual é inserida num contexto de espaço
e tempo”(1).Isto significa que, o que conseguimos perceber á nossa
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volta hoje é o resultado de tudo o que vimos anteriormente; de todas
as experiências tidas com aquela(s) imagem(ens) ao longo da nossa
vida. Mas, o poder da memória não é só conferido àquele que vê o
objecto na sua forma final; o executor ou artista também se pauta nas
suas experiências do passado para conceber aquele objecto; ou seja, a
memória é o elemento presente tanto no momento de concepção, como
de apresentação da obra/objecto.
Mas afinal , de que é feito o objecto ?
Se entendermos o objecto, segundo a concepção formalista de
Gombrich, seria a conjunção de formas e cores ; o objecto por si só,
desvinculado do seu contexto. Por outro lado, a concepção iconológica
de Panofsky, nos atenta para o mundo dos significados que as formas
possuem; o seu conteúdo.
Sintetizando estas duas concepções, Arhein sabiamente nos
esclarece que: “A forma é determinada não apenas pelas propriedades
físicas de material , mas também pelo estilo de representação de uma
cultura ou de um artista individual”(2), e continua: “A tarefa de expressar
ou simbolizar um conteúdo universal através de uma imagem particular
é efectuada não só pelo padrão formal , mas também pelo assunto, se
houver”(3).Partindo deste princípio, os objectos não são apenas formas,
nem os seus conteúdos podem ser percebidos apenas por meio de uma
linguagem visual. Ao contrário, devemos transcender as suas qualidades
formais para compreender seus significados simbólico- contextuais.
Com base nestes pressupostos, que a Museologia enquanto
disciplina do conhecimento humano, deve utilizar o mundo das formas
visuais para comunicar com o seu “público”, através das linguagens
expositivas.
Entretanto, a maioria dos museus apesar de utilizar seus milhares
de peças numa exposição, não conseguem explorar as qualidades formais
que estes objectos possuem. O acervo museológico neste contexto, é
absolutamente dispensável como recurso expositivo, servindo apenas
para justificar a sua própria existência. E, é na tentativa de preencher
as lacunas de uma linguagem expositiva deficiente, que a técnica
museográfica tem utilizado como apoio a linguagem verbal, através dos
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textos e etiquetas informativas.
Por perceber a ineficácia e deficiência das linguagens expositivas
utilizadas até então, que alguns poucos museus foram buscar no campo
das Artes Visuais, Cenografia, Plástica, Design, etc...novas alternativas de
apresentação, que sobretudo ousasse ser questionadora, problematizante
e provocativa. A Instalação surge aí, como uma linguagem expositiva
alternativa para tentar solucionar o “quebra-cabeças museológico”. Restanos saber, se é esta a opção mais viável e eficaz.
A Instalação, enquanto linguagem expositiva, tem objectivos que
na sua forma de expressão artística ela desconhece. O artista concebe
a sua obra com fins individuais, e pode ou não, sensibilizar um(uns)
“público(s)”.O museu pelo contrário, deve partir do princípio que uma
exposição tem por objectivo principal comunicar, ou seja, atingir o seu
“público”. Mas para isto, este “público” deve estar preparado para perceber
este novo código de linguagem; ou haverá falha na comunicação.
Como exemplo ilustrativo destas análises, foi concebido por nós
uma Maqueta de uma Instalação imaginária, para a conclusão da cadeira:
Museografia, do Curso de Pós-Graduação em Museologia Social, da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, ministrada
pelo professor Mário Moutinho, com o intuito de nos desafiar enquanto
profissionais de museus, ao entrar no mundo das formas visuais, como
protagonistas.
A forma escolhida para ilustrar a nossa ideia, foi uma câmara
fotográfica; por percebermos uma estreita ligação entre a Fotografia e a
Museologia, ou melhor, entre a câmara fotográfica e o museu.
O percurso de construção da maqueta e suas etapas de
elaboração, serão explicitadas na Memória Descritiva, juntamente com
uma imagem fotográfica do seu resultado, que acompanham este texto.
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1.Percebendo o objecto de museu.

O que é ver ?
No nosso entender, ver é muito mais que usar apenas o nosso
sentido da visão; é sobretudo utilizar as nossas capacidades senhoriais,
perceptivas, cognitivas e intelectuais. O que implica o uso do raciocínio,
da inteligência, e da nossa sensibilidade.
Podemos ver o mundo á nossa volta de diversas maneiras, e sob
diferentes aspectos :
Podemos ver um carro passar na rua , mas observar os
passageiros deste carro, ou então admirar o seu modelo, conhecer a sua
marca, entender do seu funcionamento, reparar nos seus detalhes, nos
imaginar no seu volante, e sonhar um dia poder comprar um similar.
Todos estes verbos grifados por nós, se olharmos em um
dicionário da Língua Portuguesa, são sinónimos do verbo VER, e
se completam entre si. O que determina a diferença ou semelhança
entre todos estes sinónimos; ou entre todas estas formas de visão, é a
intencionalidade de quem o faz. Somos nós, enquanto seres humanos,
que decidimos: o quê, como, e quando ver....
Sendo assim, um artista, um cientista, um simples leigo, ou
uma criança, podem ver uma mesma forma de diferentes maneiras,
considerando que os seus percursos de vida e suas experiências estéticoperceptivas não são necessariamente coincidentes.
A percepção estética de um indivíduo, perpassa indubitavelmente
pelo acúmulo de experiências e vivências neste âmbito; tornando-o apto
(ou não) a entender e interpretar o sentido estético das formas. Melhor
dizendo, é o uso persistente das nossas capacidades perceptivas que
“treina” os nossos sentidos, deixando-os mais aguçados.
Da mesma forma, para perceber um objecto além das suas
características formais, utilizamos todo o nosso conhecimento prévio
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acerca do mesmo; ou seja, buscamos na nossa memória todas as possíveis
relações e/ou associações que este(s) objecto(s) têm com as nossas
referências individuais, como já descreveu Arhein: ”a interpretação
da expressão percebida é influenciada pelo que se sabe da pessoa ou do
objecto em causa , ou do contexto onde ela ocorre”.(4). Pois são as nossas
experiências visuais do passado, que nos permite o (re)conhecimento
dessas imagens hoje. Sendo assim , o elemento memória pode ser
compreendido como parte integrante do presente, influenciando o
observador no momento em que se depara com aquela(s) imagem(ens).
Mas o elemento memória, não está apenas presente na experiência
visual do observador. As formas visuais em si estão carregadas de
temporalidade; que representam um momento específico do tempo, e
expressam os valores e ideologias de uma determinada época. Em suma,
as formas visuais funcionam como um espelho, onde projectamos a nossa
existência ao longo da história, e nos reconhecemos enquanto sujeitos
históricos, produtores destas formas.
O museu enquanto espaço institucional reconhecido pela
sociedade, como guardião da nossa memória, vem representando
estas formas através dos objectos/peças integrantes dos seus acervos
museológicos; colocando-os á disposição da humanidade ao longo
dos tempos, como descreve Subirats na sua análise á obra de arte: “a
arte ordenou e purificou estas formas colocando-as sob o olhar de todos
os espectadores e para todos os tempos, em conceitos claros e efémeros. A
humanidade deleita-se e se sente a si própria nestas formas , e por esta
razão a elas aspira”.(5).
Entretanto, a compreensão da forma por parte dos seus
espectadores, passa pela compreensão do conteúdo que aquela forma
expressa; isto se entendermos a forma como a configuração visível das
coisas; pois, conhecermos o homem-produtor daquela forma/objecto
é pré-requisito para a percebermos enquanto elemento simbólico e
significativo da nossa realidade.
No nosso entender, a compreensão simbólica das formas vai ao
encontro com a Concepção Iconológica de Panofsky quando diz que:
“um método de interpretação que deriva mais da síntese do que da análise.
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E assim como a correcta identificação dos motivos é o pré-requisito da sua
correcta análise das imagens, histórias e alegorias é o pré-requisito da
sua correcta interpretação iconológica”.(6) , e descreve o objecto como
possuidor de: forma, ideia, e conteúdo; podendo o mesmo ser entendido
através de três diferentes níveis de percepção: o primário, o secundário,
e o intrínseco.
A princípio, captamos o significado primário da forma, quando
identificamos o seu aspecto estrutural, livre de quaisquer associações.
Em um segundo momento, conseguimos perceber a temática
que aquelas formas nos remetem, e por último é que estamos aptos á
compreender os seus significados intrínsecos. Isto é, o que aquelas formas,
através da expressão dos seus conteúdos simbolizam. Por esta razão é que
os objectos não podem ser percebidos apenas pelas suas características
formais, mas sobretudo pelas suas qualidades representativas e seus
conteúdos simbólicos.
O objecto museológico por sua vez, acima do que qualquer outro,
deve levar em conta as suas qualidades representativas e simbólicas,
na medida em que ao ingressar na instituição Museu assume o seu
valor documental de testemunho material da história da humanidade,
pensamento este defendido por Rússio: “Quando musealizamos objectos
e artefactos (...) com as preocupações de documentalidade e de fidelidade,
procuramos passar informações á comunidade; ora, a informação
pressupõe conhecimento (emoção/razão), registro (sensação/mensagem/
ideia) e memória (sistematização de ideias e imagens e estabelecimento
de ligações). É a partir dessa memória musealizada e recontada que se
encontra o registro e, daí, o conhecimento susceptível de informar a acção”.
(7).
Apesar disto, percebemos que o museu ainda não saiu do
primeiro nível de percepção descrito por Panofsy como primário, que
é a identificação das formas puras: em que os objectos são apresentados
pelas suas características formais apenas, sem a preocupação de
interpretá-los mediante o tema a que se propõe e aos conteúdos que
expressam; revelando através de uma linguagem expositiva pobre e
pouco palpitante a nossa inoperância museográfica. Este fato, torna
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claro a nossa incapacidade como profissionais de museus, em explorar as
potencialidades perceptivas e significativas dos objectos e, em um sentido
mais abrangente, em lidar com as dicotomias: forma/conteúdo, espaço/
tempo, afirmação/negação, etc... que a linguagem museográfica permite.
Enfim, a nossa incapacidade em lidar com os “problemas” formais
dos nossos acervos, explica de certo modo o porquê do uso sistemático
de uma linguagem expositiva predominantemente verbal, pautado em
um discurso afirmativo e positivista, onde os objectos assumem o papel
de repositários sagrados da nossa herança cultural.

2.Museologia X Museografia
A Museologia ao longo dos últimos anos, tem tentado
acompanhar as mudanças da nossa sociedade, adaptando-se aos novos
condicionamentos impostos pelos tempos atuais e, para isto tem
utilizado novas abordagens de comunicação com o seu público. Em
muitos museus, estas abordagens assumem um carácter eventual e/ou
superficial sem comprometer a instituição na sua essência, como é o caso
da implantação dos serviços pedagógicos-educativos, que minimiza todo
o potencial educativo do museu a um mero serviço.
Por outro lado, tem surgido novas tipologias de museu capazes de
responder a alguns anseios desta sociedade, a exemplo dos Ecomuseus e
dos Museus Comunitários; que trouxeram consigo formas alternativas
de musealização condizentes com seus objectivos museológicos; isto
é, estes tipos de museus buscam através das técnicas museográficas
elementos de viabilização para o reconhecimento das identidades e, o
posterior exercício da cidadania da sociedade contemporânea.
No que tange as novas propostas museológicas de exposição,
cabe-nos apontar a Exposição-processo como uma proposta museográfica
questionadora que, parte do universo social e de suas problemáticas,
ao invés de uma colecção preexistente, para a viabilização do(s) seu(s)
conteúdo(s). Neste caso, a constituição de um acervo ficará dependente
(ou não)do resultado de investigações propostas, as quais servirão de
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fonte geradora de novos conhecimentos.
Sendo assim, a exposição museológica como uma das formas
de musealização dos conteúdos, serve basicamente como veículo de
comunicação e problematização dos mesmos.
Todavia, independente da tipologia de museu/exposições
museológicas a que nos refiramos, ou aos avanços da Museologia enquanto
ciência, é patente que as concepções museográficas não seguiram este
mesmo percurso; ao contrário, insistem nas mesmas velhas fórmulas de
sempre, e assim acabam por ir de encontro muitas vezes com as novas
concepções de museu/museologia vigentes; uma vez que a museografia
não tem conseguido avançar no mesmo ritmo que a museologia. Segundo
Chagas: “O avanço das técnicas museológicas e museográficas está a exigir
conscientização de que o museu é a intersecção entre o passado e o futuro,
que ele não é uma ilha onde apenas alguns argonautas conseguem ancorar,
e para compreender o ritmo das transformações do mundo contemporâneo
(o seu) deve tornar claro e compreensível o seu discurso sobre o homem , e
deve investir-se, cada vez mais, de um carácter social e educativo”.(8).
Em relação as exposições museológicas de museus tradicionais,
o que podemos observar é o uso desmedido de uma infinidade de
colecções sendo expostas apenas, para justificar perante a sociedade a
existência das mesmas e por conseguinte dos museus que as abriga, e
confirmando assim cada vez mais seu aspecto coleccionista e elitista,
quando elege determinadas categorias de objectos, baseadas em critérios
de gosto, exotismo, raridade, etc... ou determinados tipos de “público”,
geralmente apreciadores e consumidores deste tipo de colecções.
No entanto, a verdadeira finalidade das exposições museológicas
que é comunicar, muito pouco são os museus que têm conseguido atingir
esta meta. Na sua maioria, os museus quando muito conseguem ser
informativos, ratificando assim a incapacidade deles em se assumirem
enquanto veículos de comunicação.
Desde algum tempo porém, algumas tentativas de comunicação
além das ditas exposições tradicionais vem sendo testadas no meio
museológico; é o caso das Instalações artísticas.
A Instalação como movimento artístico, está inserida no quadro
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das Vanguardas Artísticas, mais precisamente da Arte Conceptual; que
pretendia ultrapassar os limites da visibilidade pura adentrando no
campo da simbologia, quando defendia a manifestação da ideia e do seu
conteúdo simbólico como o verdadeiro sentido da Arte.
Para isto, os movimentos artísticos de carácter conceptual,
a exemplo da Instalação, vão se preocupar em ampliar os motivos e
recursos plásticos utilizados até então, privilegiando o uso de materiais
não convencionais, ou a desestruturação dos mesmos com o intuito de
conceber novas formas; expressivas o suficiente para chocar, intimidar
ou revolucionar a ordem estabelecida. Este tipo de movimento veio a ser
identificado posteriormente como arte engajada, devido ao seu interesse
e preocupação pela sociedade, e a proposta de interferir no “status quo”
vigente.
Sem dúvida alguma, e pelos motivos acima descritos, a
Instalação enquanto expressão artística de caracter conceptual tem o
seu valor principalmente, quando levamos em conta a sua possibilidade
de intervenção social, aliada ás novas soluções formais e o uso de novos
materiais em substituição aos tradicionalmente utilizados.
Mas, devemos ter em conta que a utilização de uma linguagem
artística como a Instalação, em lugar de uma linguagem museológica
já aceita, nos coloca em face a certos perigos , aos quais devemos estar
atentos para não corrermos o risco de repetir as mesmas velhas fórmulas
que julgamos inadequadas, com a diferença apenas de estarmos usando
uma nova roupagem.
Será que a Instalação, quando entendida como linguagem
expositiva museológica consegue realmente atingir o objectivo a que se
propõe, e não ser afirmativa ?
Se considerarmos que o executor desta exposição é o artista, o
museógrafo, ou qualquer outro especialista do museu, que de cima para
baixo define a temática daquela Instalação/Exposição; não vemos como
ela não ser de certo modo afirmativa, uma vez que, independente dos
questionamentos que levantemos, serão os nossos questionamentos
enquanto técnicos. Uma exposição museológica feita para alguém, no
nosso entender será afirmativa. Apenas quando fazemos uma exposição
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com alguém, é que ela pode vir a ser questionadora e provocativa, na
medida em que cada sujeito envolvido tem uma participação activa no
processo, e dispõe de “armas” para um auto-questionamento consciente.
Além disto, fica-nos a dúvida se uma exposição deste porte,
que muitas vezes renega os aspectos básicos da Museologia, como a
conservação , a inventariação , e a pesquisa , pode perdurar.
Existe um discurso consistente e fundamentado por detrás da
ideia proposta? ou é apenas um vazio? É uma exposição museológica de
facto, com todas as suas características peculiares?
Precisamos estar atentos para que, num intuito inovador este
tipo de linguagem museográfica não vire um Mega-espetáculo, em que a
Instalação assume o papel de uma enorme obra de arte, servindo muitas
vezes de recurso estratégico para promoção do artista-executor.
Acima de tudo, devemos ponderar se este tipo de linguagem
expositiva não acaba por vezes sendo sintetizadora demais na expressão
dos conteúdos propostos. Se por um lado o excesso de informações
confunde o espectador, a escassez delas pode ser insuficiente para a
compreensão da(s) sua(s) mensagem(s). Pois, ao contrário do que se quer
acreditar, uma exposição qualquer que seja o seu formato, não é universal
Ela tem códigos próprios, que determinam o tipo de público que se
pretende atingir e, sendo assim, este público deve estar familiarizado
com estes códigos e preparado para o tipo de linguagem que lhes vai ser
apresentada.
Isto significa que, a exposição museológica corre o risco de
não ser compreendida por determinados públicos que não dominem
o seu vocabulário específico; uma vez que, a nossa sociedade não foi
“alfabetizada” para compreender todos os tipos de linguagens do
universo formal .
Neste momento, o profissional de museu, deve estar preparado
para conviver com as diversas linguagens museográficas que lhes é
apresentada; ajustando-as conforme as necessidades que vão surgindo.
Apesar de termos apontado tantos perigos que uma exposição
museológica do tipo da Instalação pode sofrer, não queremos negar aqui
a sua importância ou o seu valor na abordagem museográfica; apenas
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gostaríamos de esclarecer que, por ser mais uma forma de linguagem
expositiva e não a única viável, é que devemos ter em conta todos estes
“perigos”, melhor dizendo: DESAFIOS - para que possamos avançar com
segurança neste caminho.

Memória Descritiva.

3. A Instalação proposta.

3.1.A escolha do tema.
A Instalação proposta por nós, a qual vai ser apresentada ao longo
desta explanação, é fruto das nossas muitas reflexões sobre as linguagens
expositivas museológicas, durante a Cadeira de Museografia do Curso
de Pós-graduação em Museologia Social, da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias, no ano de 1997, a qual esteve sob a
orientação do prof. Mário Moutinho.
Gostaríamos de esclarecer, que estas reflexões estão muito mais
povoadas de dúvidas e questionamentos, do que de certezas absolutas. E
, por este motivo, foi muito difícil para nós chegar a um consenso acerca
do tema/proposta apresentado. Ideias não faltaram, ao contrário, fluíam
a cada instante com soluções mágicas, capazes de resolver problemas tão
cruciais como a comunicação e/ou as exposições nos nossos museus.
Mas, querendo evitar propor quaisquer tipo de soluções, que tivemos
certo cuidado ao eleger o tema tratado e a abordagem que demos ao
mesmo, ao apresentarmos plasticamente para o nosso público .
Desde o início, tínhamos o firme propósito de explorar um tema
que, tivesse uma íntima ligação com a Museologia , mas que ao mesmo
tempo, fosse palpitante e com infinitas possibilidades de interpretação.
Pensando assim, optamos por explorar a própria Museologia; mas
não enquanto ciência ou disciplina, e sim o seu carácter institucional,
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representado pelo espaço- cenário denominado de museu; este subjacente
á organização institucional que o representa: o ICOM (International
Council of Museums).
Escolhido o tema, restava-nos naquele instante decidir como
iríamos apresentá-lo. Mais do que nunca, este foi o momento de maior
questionamento na concepção do nosso trabalho as dúvidas iam desde
a nossa incapacidade plástica para a execução da obra, aos materiais
apropriados para representar a nossa ideia, até a qualidade da sua
expressividade perante o público.
A dúvida que mais nos perseguia era: Nossa ideia será
compreendida?
Neste ínterim, veio à tona todos os nossos fantasmas e receios para
com os museus e a Museologia, tudo o que mais nos incomodava como
profissional de museu, e como público: o aprisionamento do momento
passado, desvinculado e descomprometido com a realidade circundante,
e completamente alheio ao dinamismo da sociedade contemporânea.
Este aprisionamento que tanto tem nos incomodado, por outro
lado, nos remetia à uma outra disciplina voltada para o registro histórico:
a Fotografia; nos possibilitando desta maneira estabelecer uma análise
comparativa com a Museologia.
Já a algum tempo, que temos observado mais atentamente as
semelhanças e diferenças entre estas duas disciplinas, mais precisamente
entre os seus elementos representativos : o museu , e a câmara fotográfica,
e com base nestas semelhanças, que escolhemos a câmara fotográfica
para expressar as nossas ideias acerca da referida instituição .
O ponto principal de semelhanças entre estas duas disciplinas
que mais nos chamava á atenção era que: tanto a Museologia quanto
a Fotografia se preocupam em captar momentos específicos no tempo,
registrando-os conforme “as ferramentas” que dispõe: seja por meio
de um negativo, no caso da fotografia, seja através de outros tipos de
elementos representativos da nossa sociedade, a exemplo dos objectos
tridimensionais, como é o caso da grande maioria dos museus.
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3.1.1.A relação da museologia com a fotografia.
Qualquer semelhança entre a Museologia e a Fotografia,
enquanto disciplinas, não é mera coincidência. É pura provocação.
A Fotografia ao longo dos anos sofreu inúmeras transformações,
modificações e inovações; mas não perdeu a sua função básica:
REGISTRAR.
A Museologia também sofreu inúmeras modificações e
transformações, mas não perdeu as suas funções, entre elas a de
REGISTRAR.
Mas, enquanto a Fotografia usa a câmara fotográfica como
instrumento/veículo para registrar o momento eleito; a Museologia
utiliza o Museu e seu acervo, para o mesmo fim; ou no melhor dos casos a
nossa herança cultural .Não nos cabe aqui distinguir a que tipo de museu/
câmara fotográfica, estamos nos baseando: sejam eles de diferentes
formatos, tamanhos, idades, etc... o que vai traduzir o sentido de cada
um destes elementos, é o homem que está por detrás conduzindo aquele
processo. É a mão do fotógrafo quando dispara o obturador da máquina.
É a mão do museólogo quando concebe uma exposição, quando elege
um acervo, ou define uma politica de actuação para o museu.
O fotógrafo neste momento, é quem vai definir e determinar o
objecto fotografado e, baseado nas suas capacidades técnicas vai escolher
a hora, o local, os personagens, o tempo, etc... manipulando o seu
instrumento de trabalho conforme os seus objectivos, explorando todas
as potencialidades que o instrumento oferece: o foco, a luz, o zoom. Mas
é claro que, o verdadeiro profissional deve levar em conta as influências
externas, que querendo ou não, estão diretamente ligadas ao seu trabalho:
as interpéries do tempo, as circunstâncias históricas, os personagens
envolvidos, e acima de tudo a sua capacidade técnica.
Com o museólogo não acontece diferente, pois ele também é
quem define o que quer musealizar/museificar, escolhendo o objecto
ou colecção que vai exibir, e tecnicamente determinando o suporte
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ou vitrine, o tipo de iluminação, as legendas e textos, e muitas vezes o
percurso. Mas, como no caso do fotógrafo, o museólogo deve estar atento
ás influências externas, ao mundo que pulsa fora das paredes do museu.
Já faz algum tempo, que estas semelhanças têm sido observadas
por nós; talvez por perceber que a fotografia (entendida agora como
suporte), é vista pelo senso comum com um elemento estático,
definitivo, e absolutamente verdadeiro; qualidades estas associadas aos
acervos museológicas expostos nas vitrines dos nossos museus. Melhor
dizendo: a fotografia e o objecto museológico transmitem a mesma ideia
de estagnação e afirmação, para o público de uma forma geral. Cabe a
nós enquanto profissionais no campo da investigação e registro social,
perceber e explorar as infinitas possibilidades significativas destes
elementos.
Deste modo, após algumas reflexões, observamos que a fotografia
e o objecto museológico por serem documentos de uma época, carregam
muitas vezes ,um valor de veracidade incontestável, nos colocando
em face á um grande perigo: nos tornar-mos mensageiros de verdades
inquestionáveis.
Tanto a fotografia como o objecto museológico, são testemunhos
de uma realidade vivida, porém apenas de um fragmento desta realidade;
e por isto estão sujeitos a diversas interpretações e manipulações. Isto é:
o objecto museológico quando transportado do seu contexto original,
ganha uma nova carga simbólica ao ingressar na instituição museu. Da
mesma forma, a fotografia quando retracta um objecto/ personagem/
episódio transmite a sua carga simbólica; visto que não é só a realidade
vivida que está presente no documento fotográfico, mas os seus signos .
Além disto, a fotografia e o objecto museológico têm o poder de
transformar o sujeito da acção em objecto; como explicita BARTHES
quando diz que: “ La fotografia transformaba el sujeto em objeto y inclus
, si cabe, em objeto de museo...”(9).Ou seja, os elementos fotografados
deixam de ser apenas realidade para se tornarem um registro do tempo ,
um documento histórico.
Por todas as razões acima apontadas relativas às semelhanças
e diferenças entre a Museologia e a Fotografia, que escolhemos como
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temática da nossa Instalação (exemplificada aqui por uma maqueta): uma
câmara fotográfica, a qual representa simbolicamente nossas ideias acerca
da instituição museu, e por conseguinte do órgão que esta instituição é
representado - o ICOM.
Para melhor entendimento do que viria a ser esta Instalação,
segue uma Ficha Técnica, com os seus detalhes.

3.2.Ficha técnica da instalação :
A) TÍTULO: sem título.
B) LOCAL DE EXPOSIÇÃO: Atrium do Pavilhão de congressos do
ICOM.
C) DIMENSÕES: 2,5 X 3,5 m.
D) MATERIAIS: papel cartão reciclável revestido com papel de textura
marmorizada, na cor rósea.
E) ELEMENTOS ADICIONAIS: holofote, e um dispositivo automático
servindo de obturador de disparo da câmara.
F) PÚBLICO ALVO: comunidade museológica e afins.
G) PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: disparo do obturador pelos
transeuntes, iluminando o recinto.

3.3.A Maquete:
A) As Etapas de Elaboração e Escolha de Materiais.
No primeiro momento, nos preocupamos com o tipo de câmara
fotográfica que iríamos confeccionar: se seria moderna ou antiga,
automática ou manual, complexa ou simples. Sendo assim, optamos por
uma máquina de estilo moderno e de funções manuais. Moderna para
representar o uso dos recursos tecnológicos que as instituições recorrem
no intuito da modernidade, ainda que cultivem modelos arcaicos de
actuação na sociedade; e manual para representar a necessidade da ”mão”
do homem na gerência de qualquer instituição, visto que sem a presença

418

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

humana as instituições não existem.
Quanto á sua complexidade, preferimos utilizar uma máquina
que não fosse muito complexa, porém que exigisse um certo grau de
capacitação técnica da parte de quem a manipulasse .Ou seja; um mínimo
de conhecimento do assunto que se pretende gerir, ao nosso entender é
necessário.
Quanto á sua estrutura, não quisemos ser muito rigorosos nos
detalhes por acreditarmos que, a simplicidade formal pode ser muito
mais expressiva que o excesso de informação visual. Fenómeno este muito
visto nos nossos museus , quando utilizam uma enorme quantidade de
objectos para expor uma ideia , quando na verdade , poucos objecto são
capazes de transmitir uma variedade de informações.
Ainda em relação a sua estrutura, consideramos interessante
o formato da máquina fotográfica, pois nos remetia a ideia de um
rectângulo, e em contrapartida de uma edificação, a qual poderia ser
um museu. O rectângulo , geometricamente é uma estrutura fechada,
compacta, e sólida; qualidades estas, reconhecíveis em muitas das
instituições museológicas contemporâneas.
No que diz respeito ao seu material estrutural, optamos pelo
papel cartão reciclável, devido ás suas características de flexibilidade e
mobilidade que permitem o livre manuseio da mão humana. Entretanto,
decidimos pelo papel reciclável, na tentativa de traduzir as mudanças
inevitáveis que a sociedade e seus organismos representativos, entre eles
as instituições, são submetidos.
Em relação ao seu revestimento, pensamos em diversos tipos de
papel: desde o mais comum até o papel marmorizado, o qual finalmente
optamos. A decisão de uma padronagem marmórea na cor rósea, tinha o
objectivo de imitar o mármore sem o sê-lo na verdade; isto é, queríamos
transmitir o ideal de beleza nobre e sofisticada, que muitos museus
cultuam como sendo qualidades imprescindíveis para uma instituição
museológica.
O mármore, além de “personificar” os ideais de requinte e
tradição, devido á consistência do seu material, emana as características
consideradas essenciais para o modelo padrão de um MUSEU renomado
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e acreditado por uma grande parcela da elite museológica: o ar limpo,
asséptico, impessoal, elegante, de perfil clássico, sóbrio e permanente.
Entretanto, estas qualidades quando representadas por um material
vulgar e pouco sólido como o papel, denotam a fragilidade que as
instituições museológicas, por mais consistentes que pareçam, podem
expressar.
Inicialmente a nossa câmara não teria nome, pois não queríamos
classificá-la ou identificá-la com nenhuma instituição museológica
específica; todavia ficou-nos patente que a existência de um nome
ajudaria a identificá-la melhor, e então elegemos o nome do ICOM como
marca registrada da nossa máquina uma vez que, este é o organismo
representativo das instituições museológicas, e o mesmo sintetizava e
veiculava muitas das aspirações e crenças das referidas instituições.
Como elemento complementar, tínhamos a ideia de colocar uma
cartela de negativos atravessando a máquina, no intuito de demonstrar
algumas qualidades eleitas pelas instituições museológicas tradicionais,
como pré-requisitos para um objecto ser considerado “peça de museu”. Ou
seja, em cada pequeno rectângulo da cartela, colocaríamos reproduções
fotográficas de alguns objectos representativos destas qualidades, a
exemplo do exotismo, da raridade, da beleza, etc... Entretanto, após muito
pensarmos, concluímos que estaríamos sendo afirmativos apontando
estas características, na medida em que estas eram observações
particulares nossas á respeito da museologia e dos museus. Deste modo,
estaríamos fechando um discurso, ao invés de abri-lo democraticamente,
o qual era o nosso objectivo primordial.
Nosso intuito desde o início do trabalho, era dar vazão ao
questionamento, era perguntar. Nós não queríamos respostas, e por este
motivo não colocamos o elemento acima mencionado, uma vez que este
poderia sugerir uma resposta.
Apesar de eliminarmos este elemento, com o passar das
apresentações das outras maquetas/Instalações, sentimos que faltava algo
á nossa maqueta para que esta tivesse um efeito mais chocante, quando a
mesma se convertesse em Instalação. Sentíamos que este elemento tinha
alguma relação com o “público”; afinal estávamos concebendo algo que
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seria exposto para alguém, e o nosso maior desejo era que este alguém
pudesse, de alguma forma participar e intervir na nossa proposta. Como
se tratava de uma máquina fotográfica, nada mais lógico que este “público”
pudesse se sentir um pouco como fotógrafo, e para isto colocamos um
obturador, o qual seria disparado pelos transeuntes quando passassem
pela Instalação, se lhes apetecessem.
Todavia, o gesto pelo gesto cairia no vazio absoluto. Era preciso
que este disparo tivesse um objectivo próprio, chamar á atenção, por
assim dizer. Neste momento, tivemos a ideia de substituir as objectivas
da câmara fotográfica, por um grande reflector que se acenderia
iluminando o Átrium, quando o transeunte disparasse o obturador.
O nosso objectivo então seria alcançado , quando as luzes do reflector
incidissem justamente na sala principal do Pavilhão de Congressos do
ICOM , em dia de encontro daquela comunidade museológica; servindo
provavelmente de alerta para àqueles profissionais, sobre o verdadeiro
papel deles na sociedade enquanto interventores sociais.

3.4. Apresentação e Explanação da Maqueta.
A apresentação desta maqueta e explanação do seu processo de
criação e execução, se deu nas aulas da Disciplina Museografia; cujo
objectivo era discutir os critérios de escolha das propostas, e os recursos
plásticos utilizados para sua apresentação final.
Nossa maqueta especificamente, foi apresentada na última
aula da referida Disciplina, por acharmos que as discussões dos nossos
colegas acerca dos seus trabalhos, só iriam enriquecer e amadurecer a
nossa proposta. O quê de fato aconteceu. Posto que, foi através destas
apresentações que percebemos nossa responsabilidade como uma das
poucas profissionais naquele curso, com formação básica em Museologia.
Deste modo, era quase uma “obrigação” para nós, abordar com
mais profundidade determinados problemas que a Museologia enfrenta
atualmente; entre eles a relação do Museu/exposição com o seu público.
No nosso caso particular, percebemos que as pessoas não
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entenderam muito bem a mensagem da nossa proposta, ao utilizarmos
uma câmara fotográfica como símbolo das instituições museológicas.
Entretanto, por outro lado, este não entendimento ratificava nossa
suposição acerca das linguagens museográficas, a qual nos referimos
anteriormente no texto que acompanha esta Memória Descritiva; isto é:
este tipo de abordagem museográfica ainda é pouco compreendida pelos
públicos que frequentam os nossos museus e as nossa exposições.

3.5. Conclusões da Apresentação.
A apresentação das maquetas durante as aulas da Disciplina
Museografia, foi extremamente enriquecedora ao nosso ver,
principalmente por termos tido a oportunidade de exteriorizar todos
os problemas que vínhamos enfrentando na execução das mesmas.
Problemas estes que iam desde a conceituação museográfica até as
soluções técnicas, como a escolha de materiais.
Entretanto, gostaríamos de sugerir que um projecto teórico
acompanhando este trabalho prático, no nosso entender, o tornaria
mais consistente, uma vez que, através da reflexão teórica podemos
amadurecer com mais segurança a nossa proposta conceptual.
Esta sugestão é fruto das nossas observações acerca de alguns
trabalhos que foram apresentados, e que reflectiam esta carência,
traduzindo uma pouca profundidade na abordagem da proposta
apresentada.

4.Conclusões Finais.
O desenvolvimento de um texto reflexivo referente aos aspectos
museográficos das colecções museológicas, para nós foi um enorme
desafio, considerando a nossa pouca vivência nesta área específica da
Museologia.
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Entretanto, este desafio de penetrar em um terreno tão fértil, e
ao mesmo tempo tão pouco explorado pela ciência museológica, nos fez
repensar as demais acções museais: conservação, pesquisa, educação,
etc.. as quais desencadeiam e/ou partem da exposição; independente
da linguagem expositiva utilizada: da mais tradicional até a mais
experimental.
A cada momento que nos deparávamos com uma folha de papel
em branco, imaginávamos quantas seriam as palavras para descrever
as nossas ideias, tantas eram elas. Por este motivo, quando tivemos que
expressá-las plasticamente através de uma maqueta, foi-nos de um certo
modo mais fácil; talvez pela intimidade do manuseio com as formas, ou
pelo simples aspecto lúdico da questão. O fato é que, apesar de todas
as nossas dificuldades já mencionadas na execução deste trabalho, tudo
aquilo que queríamos dizer em palavras, parecia que fluía mais fácil entre
os “cortes” e “recortes” da tesoura; ainda que para muitos isto não tenha
sido óbvio.
Vale lembrar, que a nossa maqueta pode não ter tido a solução
plástica ideal, que no nosso imaginário a Instalação teria.
Em suma, a realização concomitante de um texto reflexivo sobre
Linguagens Museográficas e a execução da maqueta, deu um sentido
de complementaridade ao nosso trabalho, que de outra forma não teria
acontecido.
O discurso teórico que desenvolvíamos alimentava o nosso
processo de construção do trabalho prático, e este, da mesma forma,
alimentava as nossas reflexões acerca da matéria.
É claro que, nem sempre houve esta sintonia de ideias; muito dos
nossos questionamentos ficaram por ser respondidos. Outros tantos se
tornaram mais consistentes, á medida que íamos amadurecendo nossas
reflexões. Mas, ao final deste trabalho pudemos perceber com mais
transparência a necessidade do “eterno jogo”: Praxes versus Teoria.
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“O Sonho do Museólogo.”
A Exposição: Desafio Para uma Nova Linguagem
Museográfica. *

Judite Santos Primo.
“Que a comunicação e a educação na exposição sejam
concebidas essencialmente como forma de alimentar a
capacidade crítica.”
ULPIANO BEZERRA DE MENEZES.

I. Idéia.
Julgamos que é um dado adquirido que na entrada dos
museus existe um número excessivo de proibições e, essa característica
na instituições museológica sempre foi algo que me incomodou
profundamente. Visitando durante um final-de-semana vários museus,
tornou-se assim mais evidente que em todos eles havia logo na porta
principal um cartaz que enumerava tudo que o visitante não podia fazer,
entre a listagem de proibições estavam: “não correr, não fotografar, não
comer dentro das salas de exposições, não tocar, não gritar”. Após o sexto
museu visitado, comentei com um amigo que o ideal de todo museólogo
era colocar o visitante dentro de uma vitrina, só assim conseguiriam
proteger seus acervos.
*

Museólogo em leitura brasileira, mas para um leitor português dever-

se-á ler “O Sonho do Conservador.”
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O que começou como uma simples brincadeira, acabou por se
transformar numa ideia para a construção do trabalho para a disciplina
Museografia e Arquitectura de Museus, no curso de Pós-Graduação
em Museologia Social da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias.
A ideia foi se fortificando à medida que percebia que o “Sonho
do Museólogo” não era algo que estivesse tão longe da realidade assim,
pois os nossos museus preocupam-se tanto em salvaguardar seus acervos
que esquecem porquê, para quê, e para quem estas instituições existem.
Com isso vários questionamentos começaram a palpitar: Será que
a sociedade ao associar os museus a coisa velha, empoeirada e antiga está
tão equivocada assim? Ou as nossas instituições museológicas realmente
reflectem esta inadaptação à sociedade contemporânea? Será que não
chegou o momento em que devemos buscar representar, discutir, atuar e
reflectir com a comunidade?
A discussão desse fenómeno popular de associar Museu a tudo
que é antigo e ultrapassado já foi levantada e analisada, por exemplo, no
texto: “Museu: coisa velha, coisa antiga”, no qual CHAGAS afirma que:
“ O objecto museológico (antigo, velho, precioso, raro e curioso),
de acordo com essa ideologia, deve ser preservado como forma de
confirmar a dominação. A dominação sobre o tempo(supostamente
dominável) sobre o espaço, sobre a riqueza, sobre os segmentos
sociais não dominantes, aos quais é dado o direito de aplaudir. (...)
Hoje em dia convivem com grande intensidade dramática, pelo
menos duas correntes museológicas, transformando o museu num
verdadeiro desafio: uma de cristalização do passado, de valorização
do objecto em relação ao homem/sujeito e outra de transformação
radical de valorização do homem/sujeito em relação ao objecto.
Nosso entendimento é o de que não se pode preservar e conservar
o passado pelo passado. O trabalho do museu, em todos os seus
segmentos, há que ser profundamente reflexivo e crítico, e estar
permanentemente atento para a ideologia do antigo e do velho.”
(CHAGAS, 1987).1
1

Mário CHAGAS. Museu: coisa velha, coisa antiga. 1987.
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Enquanto museóloga é altamente constrangedor ter que admitir,
que apesar dos avanços das ciências humanas, a prática museológica
continua bastante conservadora e os seus reflexos são percebidos nos
museus que em sua maioria continuam distante da realidade social, dos
seus problemas, conflitos e preocupações; sendo assim realmente tornase difícil que estas instituições dêem conta da sociedade contemporânea.
Desta forma continuamos a ter museus que reafirmam o comportamento
característico do século XIX, submissos à ideologia da elite dominante,
onde a valorização do passado, antigo e velho tem por base o elemento
decorativo e não a busca da compreensão e transformação da realidade
através da análise e da reflexão crítica e dinâmica do presente. O que
é igualmente verdade, se olharmos desse ponto de vista os museus que
enveredaram pela utilização “exibicionista” das novas tecnologias, ou
como diria Ulpiano Menezes, pela “disneylandificação” dos museus.

II. Processo da Idéia.
Tendo por objectivo mostrar o quão complexo e difícil pode ser
o processo criativo de uma exposição, optei por socializar um pouco das
minhas dúvidas, incertezas e apreensões.
O processo que decorreu da ideia inicial até a solução que me
pareceu a mais coerente para a concepção da exposição, foi marcado
por muita reflexão, onde a análise das soluções encontradas me levou
a descartar ideias, chegar a novas propostas e reencontrar soluções que
novamente passavam por questionamentos.
Considerando a troca de experiência algo de suma importância
para o crescimento pessoal e principalmente para o crescimento
profissional, visto que o museólogo é por excelência um profissional da
comunicação e educação, nada mais coerente que fazê-la através de um
trabalho tão pouco comum como este de colocar à prova o poder criativo
e a destreza artística do museólogo entendido também com interventor
social.
O objectivo deste trabalho é a construção do objecto museológico
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que parta da ideia para a forma, concebendo uma instalação/ exposição
que tenha a sua parcela de interferência na sociedade.
“Nestes termos o desafio que se coloca é o de introduzir no museu o
utensílio da forma (não herdada, mas construída 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 (ideias novas para
a maioria dos museus) e exige ter também o conhecimento, as
competências e as sensibilidades de poder construir essas formas.”
(MOUTINHO; 20, 1994). 2
Cria-se neste momento um desafio para todos os que procuram
desenvolver trabalhos na área da museografia: que é a possibilidade de se
trabalhar no contexto museológico com objectos não herdados, podendo
assim contribuir para o aparecimento de novas linguagens museográficas.
Vale ressaltar que todo objecto criado se constitui de três
elementos básicos: a forma, a ideia e o conteúdo e, somente com a união
destes três elementos acontece a percepção, experiência estética.
Segundo Panofsky, toda a “obra de arte” tem sempre uma
significação estética - seja ela criada ou não com a finalidade de ser
apreciada - e qualquer objecto (natural ou criado pela mão humana) está
sujeito a ser experienciado esteticamente. E mais, que os objectos criados
pelo homem sem o objectivo de serem analisados esteticamente, os
chamados objectos práticos, podem ser identificados como um veículo
de comunicação (aquele que pretende transmitir uma ideia) ou como um
instrumento ou aparelho (aqueles que procuram cumprir uma função);
e os objectos criados com o objectivo de apreciação estética também
podem ser identificados como veículo de comunicação ou aparelho.
“ No entanto, o elemento «forma» está presente em todo o objecto
sem excepção, pois todo o objecto consiste de matéria e forma e
2
1994: 20

Mário Canova MOUTINHO. A construção do objecto museológico.
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não existe alguma maneira de determinar com precisão científica
em que medida, num dado caso, o elemento forma recebe a ênfase.
Assim não se pode, e não se deve procurar definir o momento preciso
em que um veículo de comunicação ou um aparelho, começa a ser
uma obra de arte.” (PANOFSKY, 20, 1989)3
Outra questão discutida por Panofsky e que julgo de suma
importância para a análise do trabalho que me proponho a realizar é
a intenção dos criadores dos objectos. Segundo ele é esta intenção que
marca o limite de onde acaba o domínio dos objectos práticos e começa
o domínio da arte:
“(…) o modo como julgamos essas intenções é inevitavelmente
influenciado pela nossa própria atitude a qual, por seu lado,
depende das nossas experiências individuais, assim como da nossas
situação histórica. (…) Uma coisa no entanto é certa, quanto mais
a proporção da ênfase na «ideia» ou na «forma» se aproxima de
um estado de equilíbrio, com tanto mais eloquência a obra de arte
exibirá aquilo a que se chama «conteúdo».” (PANOFSKY, 21,
1989)4
Panofsky toca em dois pontos cruciais: a memória e o conteúdo
(entendido aqui como o elemento resultante da utilização equilibrada da
ideia e da forma). No primeiro é inegável que somente levando-se em
conta as referências pessoais e colectivas para a construção dos objectos
é que se dará o fenómeno da leitura e releitura, ou ainda conhecimento
e reconhecimento dos objectos. Já o conteúdo pode ser entendido nos
termos de Peirce, como tudo aquilo que o objecto criado revela mas não
ostenta.
O objectivo de se criar objectos que possam ser trabalhados no
contexto museológico não pressupõe a criação de objectos de arte, a ideia
é construir objectos portadores de significados, que possam servir de
3

Erwin PANOFSKY. O significado nas artes visuais. 1989:20

4

Erwin PANOFSKY. O significado nas artes visuais. 1989: 21
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ponte para a reflexão crítica da realidade social. Se durante o processo
de criação, o equilíbrio resultante da utilização da ideia e da forma
for aquele que resulte na criação de um objecto de arte, não alterará
significantemente o objectivo primeiro, que é o trabalho no contexto
museológico com objectos não herdados, mas sim objectos construídos
pelo homem, portadores de conteúdo e que sejam veículos de ideia e
comunicação, permitindo assim exercitar a reflexão crítica do presente.

III. O Processo Criativo da Instalação/ Exposição.
Este trabalho tem por base um desafio que me foi despertado
após a leitura de MENEZES, num dos seus textos sobre a exposição
museológica contemporânea no qual ele discute e apresenta as diferenças
entre o discurso museológico (exposição) e o científico (monografia). O
autor mostra que no primeiro discurso há o descomprometimento em
referenciar e justificar as opções metodológicas que foram sendo feitas ao
longo do processo de construção da linguagem museográfica:
“Mas por que a exposição, ao contrário do trabalho assinado, se
desobriga de colocar à vista as cartas que montaram seu jogo? E
por que não introduzir na exposição ( e não apenas no catálogo)
seu carácter contingente e não absoluto?
A dissemelhança básica a ser ressaltada, entre exposição e
monografia está em dois níveis. O primeiro é que, numa monografia,
os documentos (significantes), uma vez explorados na produção de
significados podem ser dispensados, sem precisar servir de suporte,
como na exposição, para formular (comunicar) esses mesmos
significados.(...) O segundo nível diz respeito à especificidade da
linguagem museológica que é essencialmente espacial e visual
-e não simples variação ou adaptação da linguagem visual.”(
MENEZES, 1993).5
5

Ulpiano Bezerra de. MENEZES. A exposição museológica: Reflexão

sobre pontos críticos na prática contemporânea. 1993
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Resolvi com isso, tomar o desafio de, ao menos tentar colocar à
vista as cartas que montaram o quebra-cabeças deste meu processo de
transformar a ideia em forma dentro do espaço museológico.

Primeira Etapa:
Para a construção da maqueta, inicialmente pensou-se em uma
vitrina como local onde o visitante seria colocado e separado do acervo.
Reflectindo um pouco mais, percebi que caso colocasse o visitante dentro
de uma vitrina, mesmo local em que estavam as colecções, poderia passar
a ideia equivocada de que queria expor o visitante, quando na verdade
o objectivo era separa-lo da colecção, evitando assim qualquer tipo de
contacto que não fosse apenas o visual. Surgia-me aí a primeira dúvida
mas também a primeira solução: o contacto visual era algo que eu
considerava importante e que deveria manter-se, desta forma o material
para guardar o visitante tinha que ser transparente.

Segunda Etapa:
Percebi que era melhor trocar a vitrina por uma outra forma,
um outro material. Várias ideias apareceram nesta fase da elaboração:
Utilizar espaços fechados que poderiam ter a forma por exemplo de uma
gaiola, ou de uma jaula, ou qualquer outra solução que nos remetesse
para situações de isolamento.
Mas por que não uma redoma? Resolvi nesta etapa, trocar a
vitrina, pensada inicialmente como a solução do problema, por uma
redoma. Assim deixava claro a minha intenção de marcar a diferença
entre o visitante e a colecção exposta.
A redoma além de marcar a diferença entre o visitante e o acervo,
ainda transmitiria outras ideias bastante interessantes para o trabalho:
distanciamento, opressão e até mesmo protecção.
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Terceira Etapa:
Chegava o momento de definir qual o visitante que eu gostaria de
representar na maqueta/ instalação.
Inicialmente, a questão que me pareceu a mais importante era:
Qual visitante poderia ficar mais chocado e incomodado em ficar dentro
de uma redoma, impedido de estabelecer contacto com as colecções do
museu?
A resposta inicial, mas também aquela que me pareceu a mais
fácil, foi colocar o visitante sendo representado por uma criança e, para
essa solução tinha algumas respostas:
a.) Os museus estão a cada dia trabalhando mais com o público escolar,
sendo assim a criança seria o público que melhor representaria a minha
ideia;
b.) A criança, por causa do seu espírito de liberdade ainda tão aguçado,
fica muito mais chocada com a repressão do “não poder fazer” que um
adulto;
c.) Para a criança, apenas o contacto visual não é suficiente para a
apreensão da informação e para a aprendizagem.
Até poderia achar muitas outras respostas que justificassem
a primeira solução de representação do visitante mas, a essa altura as
dúvidas já eram muitas:
Por que ao invés da criança, o visitante não poderia ser
representado por um adolescente? Nestes indivíduos o poder de
questionamento e a rebeldia são tão latentes que a repressão do “não
poder fazer” seria muito mais sentida que por uma criança.
Ou ainda, poderia ser representado por um adulto. Não seria um
pouco de preconceito achar que o poder de revoltar-se só é encontrado
no jovem adolescente e na criança? O ser adulto muitas vezes já está
moldado pela sociedade que impõe regras de comportamentos, mas isso
não impede das pessoas ficarem incomodadas com a opressão.
Se era preconceito, o que me havia impedido de buscar
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representar o visitante através da figura de um adulto, não seria ainda
mais preconceituoso não representá-lo como uma mulher, um negro,
um oriental, um velho ou qualquer outra figura que representasse uma
minoria social?
Sabia que ao escolher qualquer uma dessas figuras acima citadas,
encontraria uma resposta que justificasse a sua utilização no trabalho,
entretanto a solução mais fácil não me parecia a mais correcta e com
isso as dúvidas continuavam, pois as opções eram muitas e a solução
adequada ainda não tinha sido encontrada.

Quarta Etapa:
A questão voltava ao início: Qual o visitante mais adequado para
ser representado nesta maqueta? Percebi que na verdade eu gostaria
que um pouco de cada um deste acima citado estivesse representado no
visitante do museu do “museólogo sonhador”.
Sendo assim o que melhor me pareceu foi procurar uma figura
que fosse universal. Que não fosse nem só criança, adolescente, mulher,
adulto, velho ou oriental , mas um pouco deles todos.
Surgia-me aí um outro problema a ser solucionado: Que figura
seria capaz de representar essa universalidade? Teria que ser uma figura
sem idade, sexo, etnia, sem essas características que personificam um
ser. Neste momento surgia-me uma ideia: utilizar um bonequinho
de madeira que serve de modelo para desenhistas e artistas plásticos.
Pareceu-me ser a figura que eu estava procurando, pois ao mesmo tempo
que tem a forma de um ser humano, não possui nenhum elemento que o
personifique: é uma figura universal.
Uma questão no entanto continuava a me incomodar: até
que ponto um modelo utilizado por artistas plásticos e desenhistasprofissionais que procuram trabalhar a forma e a ideia pelo aspecto
sensível da “beleza”- poderia se considerado universal?
Reconheço que o boneco escolhido para representar o visitante
é um modelo e, como tal representa aquilo que num dado momento foi
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considerado “o prefeito”, “o ideal”. Quando muito este boneco poderá
ser aquele que busca representar o padrão do ser ocidental, pois não
representa, por exemplo o padrão do ser oriental, por ser um modelo
fruto dos tratados de proporções humanas produzido pelo homem
ocidental para se ver representado nas artes-plásticas.
Ainda pensei em construir um boneco, no entanto qualquer
ser que eu construísse não conseguiria ser “neutro”, visto que seria
a representação daquilo que sou, estou, acredito e percebo. Era um
momento em que eu tinha que arriscar pois, ao construir, o boneco seria
o resultado daquilo que sou e ao utilizar um boneco que já existe, seria
o resultado daquilo que em determinado momento foi considerado o
modelo do ser ocidental. Percebia o perigo que a minha escolha poderia
ter para a construção da minha instalação/exposição.
O que inicialmente foi chamado de universal, pode ser
considerado agora como o modelo das formas perfeitas do Ocidente,
entretanto não se pode retirar deste boneco características fundamentais
e que foram consideradas importantes no momento em que este foi
pensado para ser o a representação do visitante: o boneco possui a forma
de um ser humano ao mesmo tempo que não se pode definir aquela
características que o personifica, como por exemplo o sexo, a idade, a
cor, a nacionalidade.
Desta forma reconheço os problemas e os riscos com a opção de
utilizar um modelo, mas os assumo.

Quinta Etapa:
Descoberto que a melhor solução seria uma figura universal ,
percebi que outra questão importante era a posição do visitante dentro da
redoma. Isso era um factor que determinaria se o “Sonho do Museólogo”
- nome que neste momento já intitulava o trabalho expositivo, ao colocar
o visitante dentro da redoma objectivando salvaguardar a colecção e
evitar o contacto do homem com esta, tinha ou não sido atingido.
Nesta caso, a posição do visitante era a que definiria a questão: se
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ele estivesse por exemplo sentado, de pernas cruzadas, apreciando o estar
sendo trancafiado, o ideal do museólogo teria sido conseguido, pois o
visitante encontrava-se passivo, sem demonstrar qualquer tipo de revolta
com a situação. Mas, se ao contrário, ele estivesse representado numa
posição contorcida que indicasse uma certa pressão, um mal-estar, um ar
de desagrado, a ideia já seria outra. Era a resposta do visitante à opressão
do dito “ideal museológico”.
Esta situação pareceu-me bastante coerente, já que quando
brinquei com o meu amigo e me referi ao sonho de colocar o visitante
dentro de uma vitrina, na verdade era uma resposta descontente a tantas
proibições. Sendo assim, optei por representar um visitante que fosse
uma figura universal, dentro de uma redoma e que demonstrasse pela
sua posição que estava descontente.

Sexta Etapa:
Ao definir que o visitante deveria demonstrar descontentamento
por estar sendo trancafiado, outra ideia começava a brilhar: Por que não
colocar também algemas que segurassem mãos e pés, amordaças que
evitassem o pronunciamento de revolta, vendas nos olhos...? A ideia
parecia-me brilhante, entretanto um pouco mais de reflexão sobre o
assunto me levou a descartar a utilização exagerada de materiais e pôr de
lado tudo aquilo que tinha surgido como algo maravilhoso.
O objectivo era demonstrar o “Sonho do museólogo” através
de uma redoma na qual o visitante ficasse trancafiado. Sendo assim
qualquer outro elemento que não fossem redoma e visitante, era
supérfluo para exprimir a ideia. Essa ideia, teria que ser transformada
em elemento de comunicação apenas com a utilização de duas formas e,
a utilização adequada destas formas é que trariam outros elementos para
a discussão e análise do trabalho proposto. Deste modo, a ideia teria que
ser transmitida apenas com o essencial.
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Sétima Etapa:
Pensando um pouco mais sobre o trabalho que deveria fazer,
percebi que não bastava que apenas o visitante demonstrasse insatisfação,
era preciso que a própria redoma indicasse o poder opressor sobre a
figura ali representada.
Um visitante contorcido dentro de um recipiente intacto, davame a impressão de que novamente passaria uma ideia equivocada. Era
como se eu estivesse representando um visitante inconformado com uma
situação que até poderia ser normal e não opressora como poderia terme parecido a princípio. Assim sendo, outro problema aparecia: A forma
(posição) da redoma também era algo importante para determinar a
ideia que eu pretendia passar.
Neste contexto, a redoma já não poderia estar intacta, com seu
formato original mas sim representada de modo que sugerisse a sua
opressão do “não poder fazer”. tive duas ideias: a primeira seria quebrar a
redoma e a outra seria amassa-la.
Quebrando a redoma, estaria sugerindo que o visitante conseguia
fugir da “opressão” imposta pelo museólogo, ou ainda que essa força
opressora não era assim tão forte, pois até deixava uma brecha para
que o visitante escapasse. É inegável que mais uma vez poderia estar
entrando por um outro tipo de discurso e ideia equivocada, o que só vem
demonstrar as dificuldades que se tem para a elaboração de um discurso
coerente.
Já a segunda ideia, a de colocar a redoma amassada sobre o
visitante, parecia-me uma boa solução: o visitante continuaria preso
e, ainda teria como complemento a pressão exercida pela redoma, o
elemento neste trabalho que representa o sonhar do museólogo. Assim
sendo, estava justificada a posição incomoda do visitante trancafiado
dentro de uma redoma.
A percepção do objecto pode ser alterado com a deformação
na sua forma original, pois cria o aumento da tensão no campo visual e
diminui a simplicidade da forma:
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“ Uma deformação sempre produz a impressão de que foi aplicado
ao objecto algum impulso ou alteração mecânicas, como se ele
tivesse sido esticado ou comprimido, torcido ou quebrado. Em
outras palavras a configuração do objecto (ou de parte do objecto)
como um todo sofre uma mudança em sua estrutura espacial. A
deformação sempre envolve uma comparação entre o que é e o
que deve ser. O objecto deformado é visto como uma distorção de
alguma outra coisa.” (ARNHEIN, 248; 1994).6
Quando alteramos uma forma devemos estar atentos a duas
questões fundamentais: que estamos modificando a leitura e percepção
desta e, que as distorções nessa forma implicam também múltiplas
possibilidades de expressar uma ou mais ideia. Um perigo é a utilização
inadequada da deformação ou ainda, quando a sua utilização não é
cuidadosamente analisada, pois pode resultar na deformação pela
deformação podendo não servir aos propósitos daquele que a fez
e, provocando neste momento uma “deformação “ no processo da
comunicação.

Oitava Etapa:
Neste momento, já havia definido algumas coisas acerca da
maqueta, como por exemplo a existência de apenas dois elementos
(redoma e visitante), que o visitante ali representado deveria ser uma
figura universal, a utilização de uma redoma ao invés de uma vitrina e
que a redoma deveria ser em material transparente e estar torcida.
A situação parecia-me cómoda, mas algo fez-me perceber
que havia uma diferença entre a instalação/ exposição e a maqueta
que seria apresentada na disciplina. Para a maqueta as soluções foram
gradativamente sendo encontradas; faltava-me no entanto definir os
6

Rudolf ARNHEIM. Arte e percepção visual: Uma psicologia da visão

criadora. 1994: 248.
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critérios para a construção da instalação/exposição e, mais uma vez
sentia-me presa numa encruzilhada.
Inicialmente a minha ideia era colocar um ser humano dentro
de uma redoma, começava aí mais um problema: no momento que
percebi que a melhor representação para o visitante era uma figura
universal e optei por utilizar esta figura, automaticamente a ideia de
colocar um ser humano na instalação estava descartada, pois seria uma
contradição; qualquer pessoa colocada ali traria informações pessoais
que o caracterizaria, ou seja: nenhum ser humano jamais poderá ser
universal. Suas características pessoais como idade, sexo, tamanho, cor
de cabelo e etnia estariam presentes e já seriam mais que suficientes para
levar a outros tipos de interpretações.
No entanto, a simples ideia de colocar um ser humano dentro
de uma redoma era por demais tentadora para ser descartado sem um
pouco mais de reflexão sobre a questão. Imaginava o impacto que teria
uma instalação que apresentasse um ser humano se contorcendo dentro
de uma redoma amolgada, ainda mais se esta instalação fosse colocada
logo a entrada de um encontro de museólogos.
Mas a busca do impacto e do escândalo, que ao primeiro
olhar poderia ser o discurso mais fácil não deveria ser a solução
mais adequada e, busquei alento nas palavras de THÉVOZ
quando ele cita a luxúria do discurso provocador:
“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 a exposição 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
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estimulante: como dizia Gaston Bachelard, todos os caminhos
levam a Roma menos os caminhos do compromisso.” (THEVÓZ.
1984).7
No discurso museológico, tanto o que é muito óbvio como o que
é muito rebuscado acaba por não surtir o efeito esperado por aqueles que
o conceberam:
“Assim, tanto as formas populistas quanto as elitistas de comunicação
do museu com o seu público enfraquecem e mediocrizam esta
dimensão política que ele deveria responsavelmente assumir.”(
MENEZES, 1993).8
Tem-se aqui mais um desafio para os museólogos, encontrar a
forma mais coerente para o discurso expositivo; um discurso que não
deve cair no simples e banal, muito menos no rebuscado e elitista. Há
que ser um discurso que nos permita reflectir criticamente sobre ideias,
problemas, meios e formas. O caminho da busca do discurso óbvio,
que aparentemente pode nos parecer o mais fácil para a descodificação
imediata de uma mensagem, nem sempre é o mais coerente.
Com isso interiorizo que a solução mais adequada, por estar
pautada neste processo reflexivo, é fazer uma instalação utilizando
uma redoma no tamanho de 1,80m e colocar dentro desta um boneco
(modelo utilizado por artistas plásticos e desenhistas) em tamanho de
um ser humano médio (1,60).

7

Michel THÉVOZ. Esthétique et/ ou anesthesie museographique,

Objets Prétextes, Objects Manipulées, 1984:167.
8

Ulpiano Bezerra de MENEZES. A exposição museológica: Reflexão

sobre pontos críticos na prática contemporânea. 1993
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Nona Etapa:
Nenhuma exposição pode ser concebida sem que se defina a que
público ela se destina e, neste processo de reflexão para a construção de
uma instalação/ exposição isso também não poderia ser esquecido.
Acredito que neste trabalho em que o objectivo era mostrar o
“Sonho do museólogo”, nada mais justo e coerente que ter como público
alvo os próprios museólogos/conservadores.
A minha sugestão é que a instalação possa ser apresentada na
entrada de um Seminário de Museologia... A forma que se define o público
para uma exposição é um assunto muito importante, mas também muito
difícil e delicado e do qual não me proponho a discutir neste trabalho.

Décima Etapa:
Uma questão pouco esclarecida e, que me atormentou durante
todas as etapas era a utilização ou não de materiais existentes e/ou pré
fabricadas. Até que ponto a utilização ou reutilização de formas préconcebidas para outros fins era aceitável na construção do objecto
museológico.
Após algumas discussões com o professor que ministra a
disciplina, e algumas leituras chego apenas a conclusão que a linha entre
a possibilidade de utilizar e/ou reutilizar formas existentes, é bastante
ténue. O que irá definir o que pode ou não ser utilizado é a forma como
a ideia inicial é trabalhada e as soluções que vão sendo encontradas e
descartadas ao longo deste processo.
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Décima-primeira Etapa:
É chegado o momento de apresentar a instalação/exposição, em
forma de maqueta, para a apreciação da turma e do professor que ministra
a disciplina Museografia e Arquitectura de Museus. Vale lembrar que o
objectivo deste trabalho é a construção do objecto museológico -não
herdado-, que partindo da ideia para a forma resulte numa instalação/
exposição e que esta tenha sua parcela de interferência na sociedade.
Assim sendo, era o momento em que as pessoas tinham a
oportunidade de olhar, tocar, experienciar o objecto museológico da
forma que melhor lhe conviesse. Naquele primeiro momento tudo era
possível e a museóloga em questão não adoptou a prática do “não poder”,
até por que era justamente contra isso que eu estava tentando sensibilizar
as pessoas. A turma teve um período para falar sobre aquilo que lhes foi
exposto.
As primeiras opiniões giraram em torno de se colocar um ser
humano dentro de uma estrutura fechada e com deformações. Todos
perceberam que ao expor um ser humano contorcido dentro dessa
estrutura, haveria no discurso expositivo um elemento perturbador, o
que levava o observador a reflectir sobre o porquê das deformações e da
posição não estática do ser humano.
Num segundo momento foi-me pedido que tentasse explicar o
processo de construção do trabalho; inicialmente falei sobre as etapas,
mostrando os motivos que me levaram a construir uma exposição na
qual se discute “o sonho do museólogo”. Tecnicamente concordaram com
as soluções encontradas para a utilização dos materiais, com a tentativa
de não rebuscar em demasia o discurso, com a busca de exprimir a ideia
através de dois elementos, com a opção pelo boneco/modelo e com as
deformações na estrutura em formato côncavo.
A discussão tornou-se acirrada pelo fato de algumas pessoas
terem achado que a exposição poderia ser percebida como uma discurso
contra a utilização das vitrina nos museus e, consideraram que o discurso
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era muito restrito, pois na concepção do grupo o ser humano dentro
da redoma não deveria ter uma identidade, que ele tanto poderia ser o
museólogo preso no seu próprio discurso, como poderia ser o visitante
preso pela opressão da força exercida pelo museólogo no cenário
museográfico. Alertaram-me para o perigo de se restringir em demasia
um tema.
Percebi que não só quando expunha a ideia conceptual da
instalação/exposição, mas durante todo o processo de construção
da mesma, eu me sentia um pouco museóloga e um pouco visitante.
Acredito que estes momentos de assumida “parcialidade científica” foi
muito importante para a realização deste trabalho, pois consegui sair do
meu posto de profissional e tentei perceber um pouco dos sentimentos
do visitante do museu, algo que também sou.
Um outro questionamento, foi acerca da utilização ou não do
título na instalação/exposição. Por fim chegamos a conclusão que neste
tipo de trabalho, quando não pensado e discutido seriamente a utilização
de qualquer palavra pode servir para legendar a exposição. E por mais
que a legenda facilite a compreensão da mensagem, acredito que chegou
o momento de não mais utilizarmos o discurso fácil, é preciso que os
profissionais de museus e instituições culturais se proponham a arriscar
na utilização de novos discursos museográficos e acima de tudo é preciso
socializarmos os nossos discursos, preparando os nossos visitantes para
descodificar os diversos tipos de meios e formas de comunicação no
espaço museológico.
Reconheço a importância e a necessidade de trabalhos que
procurem aprofundar as discussões acerca da utilização das legendas no
discurso museográfico, mas este trabalho não se propõe a estabelecer este
tipo de aprofundamento teórico.
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V. Memória Descritiva.
TÍTULO: O sonho do museólogo
PÚBLICO: Museólogos/ Conservadores de Museus.
LOCAL: Entrada principal de um Seminário de Museologia.
ELEMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO DISCURSO: Redoma e o
visitante
FORMA COMO OS ELEMENTOS SÃO REPRESENTADOS: Redoma
em vidro e visitante representado através de um modelo utilizado por
desenhistas e artistas plásticos.
INSTALAÇÃO/ EXPOSIÇÃO: Redoma em vidro (1,80m Altura);
modelo em madeira( 1,60m).

V. Conclusões.
Com a exposição das etapas espero ter podido demonstrar
que ao longo do trabalho ideias foram surgindo, soluções foram sendo
encontradas, opções foram assumidas e decisões foram tomadas. Desta
forma é que todos os recursos e elementos utilizados, estão presentes
por uma razão lógica, previamente pensada, analisada e seleccionada em
meio de outras.
Espero assim ter podido demonstrar o quão árduo pode ser o
processo criativo, mas também o quão gratificante é poder perceber que
quando nos empenhamos em busca de respostas e não nos conformamos
logo com a primeira solução, o trabalho museológico ganha força para o
diálogo e a reflexão crítica do presente.
Ainda tentámos ir ao encontro e dar resposta às preocupações
enunciadas por Ulpiano Menezes, ou seja revelar de algum modo o
processo de construção do discurso museológico.
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Museus e Preservação Patrimonial
A Lagoa Escura da Memória - O Abaeté Imaginário dos
Moradores do Bairro de Itapuã*
Sidélia S. Teixeira**

Introdução
Inicialmente, agradecemos e registramos a nossa satisfação em
participar desta conferência, considerando-a, como uma oportunidade
de refletirmos acerca dos princípios que norteiam as ações museológicas,
nos mais diversos contextos dessa realidade tão complexa, que de uma
maneira bastante superficial, mas, historicamente aceita, foi definida
como América Latina. Aproveito para parabenizar a Secretaria de Estado
da Cultura de São Paulo, o Departamento de Museus e Arquivos e o
Comitê Nacional Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, bem
como o coordenador desta conferência - Dr. Carlos Alberto
Dêgelo e toda a equipe organizadora deste evento, tendo em vista as
dificuldades que encontramos para organizar congressos dessa natureza,
considerando a situação difícil que o nosso país atravessa.
O tema do presente trabalho versa sobre a problemática que
envolve a questão dos Museus e da Preservação Patrimonial. Sendo assim,
*
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optamos por trabalhar esses conceitos, de forma que os mesmos pudessem
se apresentar, operacionalizados a partir de uma narrativa referente a
um trabalho de extensão que estamos desenvolvendo no momento. No
entanto, apresentamos algumas reflexões iniciais, com o objetivo de
analisar determinadas questões, referentes à contemporaneidade, bem
como as perspectivas da Museologia diante deste contexto histórico.
A proposta de trabalho explicitada não apresenta-se concluída, e,
muito menos, contêm questões fechadas, mas, faz parte de um processo
que está sendo construído, tendo como princípio a realização de uma
ação museológica, baseada na produção do conhecimento, fundamentada
numa relação dialética que envolve teoria e prática, almejando assim, a
musealização e a socialização da produção cultural de uma comunidade.
Isto posto, convidamos a todos a navegar no mar da teoria
museológica, com a consciência de que enfrentamos mudanças de tempo,
tempestades, mas, mesmo assim, encontramos disposição para conhecer,
refletir, analisar e, quem sabe, descobrir novas terras e novos horizontes
museológicos...

Modernidade, Museologia, Museus e Preservação Patrimonial
O final deste século é marcado por significativas transformações
nas mais diversas sociedades. Discute-se sobre modernidade sob vários
pontos de vista muito diferentes, divergentes, no entanto, percebe-se
uma determinação muito clara no sentido de lutar por uma nova ordem
mundial, sem opressão sem exploração.
Segundo NÓVOA (1993:41) a modernidade é o ”tempo do
capitalismo numa dimensão mundial, planetária”. Observa-se uma
economia mundial e cada vez mais a interdependência das nações, ou
seja, o desenvolvimento de um sistema econômico, social e cultural
mundial. No entanto, a modernidade apresenta uma contradição básica
que diz respeito ao fato de técnica e economicamente termos condições de
fundar uma nova época, mas social e politicamente somos prisioneiros de
uma ordem. Isso significa que ao mesmo tempo que conseguimos inovar
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no plano técnico-econômico, não conseguimos resolver os problemas
das mortes por alimentação precária na infância e na adolescência, da
fome e das guerras. A modernidade pois, tem um sentido trágico, no que
diz respeito a existência da fome em meio à abundância, da existência
de armamentos e guerras que colocam em risco, sobretudo a existência
humana.
Verificamos assim, que o capitalismo, no seu estágio atual,
apresenta inúmeras contradições, difíceis de serem solucionadas, se
partimos do princípio de que as questões contemporâneas explicitadas
são contraditórias ao modo de produção capitalista. Entretanto,
vários teóricos propõem algumas abordagens acerca dos caminhos da
modernidade. Destacam-se nesse campo: Pierre Broué, Fréderic Mauro
e Pierre Fougeyrollas. O primeiro considera que as realidades sóciopolítica-econômica do Brasil e da Alemanha, apresentam problemas
difíceis de serem solucionados a partir das perspectivas neo-liberais,
apresentando portanto, elementos fundamentais para a organização
de uma nova ordem econômica e social. Fréderic Mauro, por sua vez,
defende a tese de que a reorganização do mundo ocorreria fundada sobre
sistemas territoriais, e que a condição do sucesso dessa ordem dependeria
do equilíbrio entre as unidades territoriais (equivalência das espécies,
das populações, dos níveis de vida, dos meios econômicos e financeiros).
Pierre Fougeyrollas trabalha com a perspectiva de que na formação dos
Estados Nacionais, a nação foi construída baseada numa certa superação
da comunidade étnica, para definir a identidade nacional, no entanto,
esse processo provocou uma degradação na qualidade de vida das
grandes concentrações urbanas, definindo então, no momento presente,
um movimento de retorno à terra, ou seja, a busca ou retorno às raízes
étnicas.
MAGNAVITA (1992:5) analisando a problemática da
modernidade afirma que esta:
“assume a heterogeneidade, a diferença; incorpora a
descontinuidade; admite o acontecimento; descarta a “origem”, o
“fim” e a utopia. Promove a contextualização; fragmenta o saber,

448

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

a verdade, em múltiplos saberes e verdades; reconhece na prática
do cotidiano e das manifestações da cultura popular significados
relevantes; assume a incerteza, o imprevisível, o paradoxo e
a interdisciplinariedade como normas de conduta científica.
Privilegia a representação, aimagem e o simulacro, em detrimento
do objeto real, com auxílio das novas tecnologias de comunicação e
da informação; introduz o princípio da alteridade; eleva o consumo
a condição de produção: produz consumo; estetiza o modo de vida
na valorização da auto-imagem; despolitiza a vida em relação
as grandes mensagens sociais da modernidade; valoriza a luta
de segmentos sociais discriminados (minorias étnicas, sociais,
etc); adota o terrorismo com prática política. Por fim, promove
e mobiliza as grandes massas para o espetáculo( a cultura como
espetáculo).
Em relação a esta problemática, verifica-se que as ações
museológicas desenvolvidas nas instituições museais , na realidade, com
raríssimas exceções, representam uma concepção unilateral, acerca da
complexidade dos diversos contextos sócio-culturais que integram às
sociedades. Isso significa que os museus, na América Latina, realmente,
se apresentam como aparelhos ideológicos do Estado, ou seja, são espaços
representativos de uma totalidade única, uniforme, que, normalmente,
é definida como memória nacional. Ora, este momento de integração
global tem acirrado as necessidades de afirmação dos particularismos
étnicos e culturais, implicando assim, numa redefinição do papel das
instituições de preservação patrimonial que hoje tem que conviver com
processos claros de afirmação da diversidade. Dessa forma cabe refletir
sobre os pressupostos teóricos que fornecem os suportes a uma prática
preservacionista capaz de incorporar a diferença.
O movimento pela democratização da cultura iniciado na
França, na final dos anos 60 e que teve repercussão em vários países,
representou um marco, no sentido de ter contribuído para uma série
de reflexões, referentes a função do museu na sociedade. Entretanto, é
importante salientar que tal movimento estava estruturado num conjunto
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de circunstâncias sociais, políticas, econômicas que não nos compete
analisar no presente momento, mas que forneceram o suporte necessário
para produzir um fenômeno dessa natureza. Em conseqüência disso,
podemos inferir que a dinâmica do processo histórico contribuiu, de
forma decisiva, para produzir um conjunto de considerações, relativas
ao papel da instituição museológica na sociedade. DESVALLEES (1989)
afirma que tais questionamentos tiveram origem no meio científico e
popular. Com relação ao primeiro, surgiu na Checoslováquia e conduziu
a uma expansão no campo museológico, já o segundo, deu origem
aos ecomuseus e a uma expansão da forma museal. Continua ainda o
referido autor, demonstrando que ambos se apoiaram numa concepção
antropológica de patrimônio que não admite limites, particularmente
estéticos que lhe eram geralmente impostos nos meios tradicionais.
Nesse sentido verifica-se que a base dessas discussões está
estruturada no conceito de patrimônio cultural, que, atualmente,
consideramos como o conjunto de elementos, dotados de valores,
pertencentes a um determinado grupo social. A análise de DURHAM
(1984: 30) é digna de menção:
”...devemos tentar definir o patrimônio em função do significado
que possui para a população, reconhecendo que o elemento básico
na percepção do significado de um bem cultural reside no uso
que dele é feito pela sociedade. Devemos conceber o patrimônio
cultural como cristalizações de um “trabalhador morto” que se
torna importante exatamente na medida em que se investe nele
um novo “trabalho cultural”, através do qual esse bem adquire
novos usos e novas significações”.
Essas reflexões contribuíram para uma ampliação no campo de
ação museológica, demonstrando assim, que a sociedades são realidades
complexas, diferenciadas e heterogêneas e, portanto, é necessário
considerar a diversidade sócio-cultural, sendo fundamental buscar uma
alternativa museológica, no sentido de se trabalhar com a realidade de
grupos sociais específicos.
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Sendo assim, o museu pode ser considerado como espaço de
manutenção da memória representativa ou identificada pelos grupos
sociais. Desta forma preservar relaciona-se a apropriação do patrimônio
cultural pelos sujeitos produtores dos seus respectivos bens culturais,
consequentemente, tem uma conotação política e, apresenta-se como um
instrumento para o exercício da cidadania. JEUDY (1990: 32) analisando
essa temática, afirma que:
“os sujeitos sociais são então convidados a uma interpretação ativa,
a um trabalho de simbolização que deveriam incitá-los a resistir
aos determinismos de uma história que exclui suas habilidades e
maneiras de pensar”.
Compreende-se assim, a memória como uma referência
fundamental para o entendimento acerca da realidade na qual os sujeitos
estão inseridos, e que segundo TODOROV (1983:77) deve ser entendida
como “o conjunto de leis, normas e valores que devem ser transferidos de
uma geração a outra, para garantir a identidade da coletividade”.
Preservar, portanto, relaciona-se a perspectiva de se trabalhar
com a memória, entendida como a essência da História, numa prática de
salvaguarda do passado para a sua utilização no presente. É nesse sentido
que LE GOFF(1984:47) afirma que: devemos trabalhar de forma que a
memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”.
Sendo assim, a prática preservacionista possui um cunho absolutamente
educativo, na medida em que através da mesma, os sujeitos podem
refletir, compreender e transformar a realidade na qual estão inseridos.
Tendo em vista as reflexões apresentadas, entendemos que a ação
museológica vincula-se a uma prática de pesquisa capaz de subsidiar um
processo de ação e reflexão, visando o reconhecimento das diversidades
sócio-culturais, e, a compreensão de como os diferentes grupos sociais
entendem, representam e se apropriam do seu patrimônio. Convém
acrescentar que não possui um sentido paternalista, na medida em
que, trabalhamos para instrumentalizar os grupos sociais a refletirem
criticamente, acerca das suas realidades, permitindo que eles próprios
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preservem a sua memória entendida como suporte para compreensão
das diversas identidades culturais.
A base desta perspectiva museológica é o desenvolvimento social,
sendo assim, todo trabalho deve servir para a construção de referenciais
fundamentais para a comunidade em questão. Nesse sentido RIVIERI
(1978:42) define um tipo de museu como: “ o espelho onde a população
se mira para reconhecer-se, espelho que o povo oferece a seus hóspedes
para que eles o conheçam melhor, no respeito por seu trabalho, por seu
comportamento, por sua intimidade.
É importante considerar que a Museologia apresenta-se como
uma disciplina que privilegia as diferenças sócio-culturais. Esse aspecto
é digno de menção, pois sempre a política cultural brasileira, procurou
uniformizar, homogeneizar a sociedade brasileira, provocando assim,
deturpações acerca da compreensão das identidades culturais existentes
no nosso país. Além disso esclarecemos que é impossível a aplicação
de um modelo sem a devida redução social. Cada realidade possui sua
especificidade, daí a inoportunidade de projetos que desconsideram as
peculiaridades do universo sócio-cultural que se pretende atingir.
Desta forma o objetivo central é produzir um tipo de ação
museológica capaz de se articular com os anseios das diversas
comunidades, buscando refletir sobre as desigualdades e diferenças de
modo a garantir a participação dos inúmeros segmentos da população
na construção efetiva da sociedade e de sua memória, através das práticas
preservacionistas.

O Museu Didático Comunitário de Itapuãuma experiência de preservação participativa
O Museu Didático Comunitário de Itapuã foi criado em 1993,
pela Prof.a. Dra. Maria Célia Teixeira Moura Santos, professora do Curso
de Museologia da Universidade Federal da Bahia e, funciona no Colégio
Estadual Governador Lomanto Júnior, no bairro de Itapuã, na cidade
do Salvador. A filosofia de trabalho objetiva a participação conjunta
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de professores, estudantes do 1º., 2º., 3º. graus e pós-graduação bem
como a comunidade do bairro de Itapuã, pretendendo através da prática
pedagógica, resgatar o seu acervo cultural, contribuindo assim, para
recuperação da sua memória social, para que esta venha servir de base a
um novo fazer cultural.
A nível estrutural o Museu Didático Comunitário de Itapuã
está constituído dos seguintes setores: documentação, comunidade, 1º.
grau, 2º. grau, magistério, coordenação, conservação e exposição. Existe
um grupo de trabalho cooperativo composto por professores, alunos
e ex-alunos da Universidade Federal da Bahia e do Colégio Estadual
Governador Lomanto Júnior e moradores do bairro de Itapuã. O
acervo do museu é dividido em duas categorias básicas: institucional
- documentos, depoimentos orais, fotografias, vídeos; operacional bairro, considerado como espaço de produção cultural.

O Bairro de Itapuã - Breve Trajetória Histórica1
Itapuã situa-se no norte da orla marítima da cidade do Salvador.
O vocábulo que dá nome ao bairro é de origem tupi e significa “pedra
que ronca”, associando-se ao fluxo das marés nos rochedos. Segundo
depoimento de moradores, Itapuã era habitado por índios, sendo que
por volta de 1552, foi considerado um posto fortificado com a função
de proteger o território baiano das invasões estrangeiras, tendo sido
progressivamente ocupado por colonos que se dedicavam a pesca da
baleia. Segundo (SILVA,1993:119)
“ A pesca da baleia fazia prosperar fortunas locais e estrangeiras.
Por volta de 1768, a cidade do Salvador era iluminada com óleo
retirado das baleias, que também era exportado para a Inglaterra,
a Espanha e Portugal. Em decorrência do processo de ocupação,
1

. Esclarecemos que as informações históricas apresentadas são ainda

bastante superficiais e genéricas, servindo apenas para fornecer um quadro de
referência básica e de indicação de questões a serem investigadas.
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Itapuã não demorou para se tornar um entreposto da pesca e centro
polarizador e exportador de mercadorias vindas do recôncavo,
além de ser um local para embarque e desembarque de escravos
vindos da África”.
A pesca era a atividade econômica fundamental. Na década de
40, Itapuã sofreu significativas transformações, em virtude do projeto de
construção do aeroporto 2 de Julho e da avenida litorânea que ligava o
bairro às áreas vizinhas. A partir daí, o bairro assumiu a função de área
de veraneio da cidade do Salvador. Sendo assim, o processo de ocupação
é intensificado, sobretudo na década de 60, com a construção de casas
de veraneio, loteamentos e uma grande quantidade de assentamentos,
tais como: Nova Brasília e Nova Conquista. O processo de ocupação é
acentuado em conseqüência da implantação do Pólo Petroquímico de
Camaçari e o Centro Industrial de Aratu.
Atualmente, o bairro caracteriza-se como um local residencial e
turístico. Segundo o relatório da Secretaria de Planejamento da Prefeitura
Municipal de Salvador, do ano de 1995, possui cerca de 36.275hab, numa
área de 1.122,92 km². Cerca de 47,41% da população apresenta renda
entre 0 e 3 salários-mínimo, 32,34% 3 e 8 salários-mínimo e 14,55% 8 e 20
salários-mínimo. Verifica-se que a população de maior poder aquisitivo
situa-se nas áreas litorâneas e os de baixa renda no interior do bairro.
Além disso os equipamentos de saúde e educação não são suficientes
para atender a população local.
No que diz respeito a organização comunitária o bairro possui as
seguintes associações: ( Associação dos Moradores de Itapuã, Associação
dos Moradores do Abaeté, Grupo Mantendo a Tradição, Itapuã Mulher,
Itapuã Dominó Clube, Associação Carnavalesca Malê de Balê e
Associação dos Barraqueiros).

454

Cadernos de Sociomuseologia Volume II

A Lagoa Escura da Memória - O Abaeté no Imaginário dos
Moradores do Bairro de Itapuã
No ano de 1995, iniciamos um trabalho no setor de comunidade,
procurando articular uma ação conjunta envolvendo alunos e professores
do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, bem como membros
da comunidade do bairro de Itapuã, numa perspectiva de produção de
conhecimento, baseada em aspectos da realidade desses sujeitos. Ao
assumirmos a chefia do setor de comunidade, fizemos uma série de
reflexões, em torno do que se poderia identificar como comunidade,
visto que a proposta do MDCI englobava várias categorias sociais com
realidades bastante diferenciadas, a saber: alunos que não moravam
no bairro, mas estudavam no colégio; moradores do bairro : alto
poder aquisitivo - habitam as áreas litorâneas; baixo poder aquisitivo interior ( áreas de difícil acesso). Sendo assim , definimos, inicialmente,
comunidade como o conjunto de pessoas que se identificam com um
determinado espaço. Ou seja, no caso do Museu Didático Comunitário
de Itapuã, o conceito de comunidade foi definido a partir das relações de
identificação que estudantes do Colégio e moradores do bairro de Itapuã
manifestam acerca deste espaço.
O trabalho foi sistematizado de maneira que no primeiro
momento, foi realizada uma consulta, através de questionários aplicados
com alunos, pais de alunos e moradores do bairro, objetivando detectar
assuntos vinculados aos seus interesses . Foi identificado como assunto
principal: “As Lendas da Lagoa do Abaeté”.
Esclarecemos que a Lagoa do Abaeté integra o cordão dunar
que se estende do litoral norte de Salvador até a cidade de Aracajú.
Local de beleza exuberante, mencionada por vários poetas baianos.
É conhecidíssima a frase de Dorival Caymmi : “O Abaeté é uma lagoa
escura arrodeada de área branca”. Além disso é um local consagrado
pelos cultos afro-brasileiros. O Abaeté associa-se diretamente a história
do bairro de Itapuã, visto que representa um espaço de referência, onde
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se desenvolve aspectos da vida em comunidade, a exemplo de atividades
de subsistência, lazer, cultos religiosos, etc.
Sendo assim, não é por acaso que existem uma série de estórias
que envolve sobretudo o pescador e a lavadeira, mas, que na realidade,
representam uma maneira de conceber ou compreender a realidade.
Demonstram o modo como as pessoas se relacionam com a natureza,
desta forma, o próprio nome Abaeté explicita isso 2 , ou seja, significa
terrível, disforme, espantoso e pavor. Contam os antigos, que o Abaeté
surgiu porque existia um índio belo e forte, noivo de uma jovem mulher.
Quando se banhava na lagoa, despertava a paixão da mãe-d’água, que,
ao saber do seu casamento, arrastou-o para o fundo das águas durante
uma destas ocasiões. O corpo nunca foi encontrado. A noiva, após o
desaparecimento, principalmente em noites de luar, sentava-se à beira da
lagoa para chorar sua perda. Segundo uma das versões para esta lenda,
teria sido a própria mãe-d’água que transformou o vestido e a grinalda
da noiva nas dunas que contornam a lagoa. Verificamos que além dessas
estórias as notícias de morte por afogamentos eram freqüentes, fato este
que estimulava o pavor das pessoas com relação à lagoa.
A questão que formulamos é porquê a escolha deste tema
ter surgido exatamente no período posterior à edificação de vários
equipamentos no entorno da Lagoa, tendo em vista a realização de uma
série de atividades culturais promovidas pelo órgão oficial de turismo
do governo do Estado e sua fundação cultural, fato este que alterou
significativamente a relação dos moradores com o local.
Decidimos assim, desenvolver uma ação nas 5ª e 6ª séries do
Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, baseada na pesquisa
sobre o referido tema, considerando-o, a princípio, como um patrimônio
cultural significativo para a compreensão e preservação da memória
do bairro de Itapuã. Contamos com a participação de duas estudantes
do Curso de Museologia, uma estagiária da Secretaria de Educação e
a outra, coordenadora do setor de 1º grau do museu, que ficaram
responsáveis pela disciplina Museologia. É importante registrar que a
2

. Edelweiss (19..?) apresenta outro significado para a palavra Abaeté -

“índio valente”, o que parece se associar à própria lenda da origem do local.
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referida disciplina faz parte do currículo básico do 1º grau.
A atividade está sendo desenvolvida com nove turmas
perfazendo, um total de 360 alunos. Inicialmente, foi ministrada uma
aula sobre cultura e patrimônio cultural, utilizando como referenciais a
vivência do aluno no bairro, em casa, no colégio, etc. Na etapa seguinte,
foi organizado uma excursão à lagoa do Abaeté, com o objetivo dos
alunos observarem o espaço a ser trabalhado, durante o curso. No final
da excursão, os alunos responderam um roteiro de observação sobre a
lagoa. Em seguida, foi realizada uma palestra pelo cartunista Paulo Serra,
que abordou aspectos históricos relacionados à luta pela preservação
da Lagoa do Abaeté. Posteriormente, os alunos, sob a nossa orientação,
fizeram entrevistas com membros da comunidade do bairro de Itapuã.
Foi elaborado um roteiro de entrevista, incluindo questões relacionadas
as lendas da lagoa do Abaeté e a importância sobre a preservação da
mesma. Finalmente, está previsto para a primeira semana do mês de
Novembro a realização de um seminário, coordenado pelos próprios
alunos, no auditório do colégio, envolvendo representantes do bairro,
alunos e professores. Pretende-se realizar no final do ano, uma exposição
que deverá incluir todas as etapas desse trabalho, na Lagoa do Abaeté.

Modernidade, o Museu Didático Comunitário de Itapuã e as Lendas
da Lagoa do Abaeté
Para encerrarmos, associaremos os conceitos de Modernidade,
Museologia com as lendas da Lagoa do Abaeté. Para tanto, verifica-se
que os princípios da Museologia, tal como vem sendo definida aqui,
se adequam perfeitamente às abordagens dos teóricos mencionados
no início do texto. Nesse sentido, as possibilidades e perspectivas da
Museologia dizem respeito a uma prática de transformação da realidade,
da atuação em um território, objetivando desenvolver ações conjuntas
com a comunidade, ao mesmo tempo que propõe a utilização da memória,
entendida como um referencial imprescindível para a compreensão
das identidades culturais, considerando o patrimônio cultural como a
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base fundamental para todo desenvolvimento do processo museológico,
almejando, em última instância o desenvolvimento social.
Consideramos que as dificuldades são muitas, sobretudo, se
destacarmos a interferência do Estado nas instituições museológicas.
No entanto, acreditamos que temos que agir comprometidos com a
realidade na qual estamos inseridos, procurando valorizar as diferenças
culturais, através de trabalhos sistemáticos de pesquisa, visando definir
processos de ação e reflexão com os grupos sociais, vinculados a seus
interesses, para que, juntos, possamos planejar e encontrar soluções para
os problemas de cada realidade especificadamente.
É com essa preocupação que estamos atuando no Museu
Didático Comunitário de Itapuã, considerando as lendas da lagoa do
Abaeté como um tema representativo da comunidade do bairro de Itapuã,
sendo portanto, um patrimônio cultural, carregado de significados
que explicitam aspectos da história de um conjunto social que sempre
enfrentou mudanças significativas, definidas muitas vezes, sem o seu
conhecimento, mas que alteravam relações, estruturadas e definidas
historicamente, e, que contribuiam significativamente para especificar
culturalmente esse grupo social.
Sendo assim, no momento em que perguntávamos sobre o
porquê da comunidade do bairro de Itapuã recorrer a sua memória para
explicitar uma série de estórias, até certo ponto, assustadoras, referentes
ao Abaeté, visto que existem uma série de programações definidas para
o lazer da comunidade, não compreendíamos muito bem qual a relação
que poderia existir, ou melhor, o que a comunidade estava querendo
dizer com isso, até o momento em que resolvemos coletar informações
com seus membros. Foi realizada uma entrevista com um pescador,
filho- de- santo, do terreiro de candomblé Ilé Iba Faromin. No momento
em que este foi perguntado a respeito da lagoa do Abaeté, seus olhos
expressavam uma tristeza profunda, e o mesmo disse: “Profª. tudo aqui
mudou. Antigamente, agente entregava os presentes para a mãe-d’água
na lagoa do Abaeté, agradecíamos a água porque ela era responsável pela
nossa sobrevivência, mas hoje, agente não pode botar nem uma flor na
água, que os policiais chegam, tiram agente daí e ainda dizem que nós
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estamos poluíndo a lagoa. Como é que agente vai destruir a lagoa que
representa a morada da nossa orixá mais querida ?”.
A proposta de desenvolver uma ação com os alunos da 5ª e
6ª séries do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, tem como
propósito promover uma reflexão acerca do Abaeté no imaginário
dos moradores do bairro de Itapuã, estabelecendo que os referenciais
construídos , a partir dessa prática participativa, deverão ser colocados
à disposição das pessoas para que as mesmas possam utilizá-los como
instrumentos para o exercício da cidadania. Assim, os problemas de
articulação entre a visão nativa de patrimônio e àquela expressa na ação
verticalista do Estado , tendo como alvo a indústria do turismo, revelam
a necessidade de um diálogo urgente entre o local e o global referenciado
pelo conjunto de significações que as coletividades emprestam ao seu
patrimônio, sob pena de vermos as especificidades que dão o colorido
especial e fundamental às identidades humanas desaparecerem em nome
de um suposto progresso reforçador de desigualdades. É como se o
Estado distanciado da sociedade construísse uma identidade para fora
que despreza a sua interior diversidade ou a incorpora como simulacro.
Preservação deve ser entendida como uma prática política por parte do
cidadaõs, no sentido de asseguar o direito às especificidades locais, que
também devem estar representadas nas instituições museológicas.
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