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APRESENTAÇÃO

A Rede de Professores e Pesquisadores do Campo da Museologia
em seus V e VI Encontros anuais, ocorridos em 2012 em Petrópolis e
2013 no Rio de Janeiro, respectivamente, idealizaram o Seminário
Brasileiro de Museologia – SEBRAMUS, que nasce com o desafio de
ser um espaço de construção solidária e dialógica da Museologia
no cenário nacional.Tem como objetivo se afirmar como locus
privilegiado de discussões acadêmicas, contribuindo para a
divulgação qualificada da produção científica dos professores e
pesquisadores da área.
O 1º Seminário Brasileiro de Museologia será sediado pelo Curso
de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, entre 12 e 14 de novembro de 2014.
O evento é aberto a todos interessados e abrange diversas áreas
do campo da museologia: perspectivas acadêmicas, patrimônio
e memória, história dos museus e coleções, museus e políticas
públicas; processos de salvaguarda e comunicação.
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REDE DE PROFESSORES E
PESQUISADORES DO CAMPO
DA MUSEOLOGIA

Instância de mobilização profissionais da Museologia que atuam
no ensino e pesquisa, a Rede de Museus, pela própria constituição fluída não tem amarras jurídicas. No entanto, tem representatividade, pelos atores com fins comuns que interagem solidariamente no grupo. Ao longo dos seis anos de sua existência,
se apresentou como um fórum eficaz no encaminhamento de
questões que afetam o ensino da Museologia. Contudo, frente às
experiências adquiridas e ao crescimento do campo museológico
no cenário nacional, os membros da Rede se deparam com um
novo desafio: fomentar a produção acadêmica da área.
É inegável o avanço do campo da Museologia no Brasil, nos processos de formação profissional nos cursos de graduação e na
pós-graduação stricto sensu, na ampliação das instâncias públicas oficiais, no corpo normativo legal e na diversificação dos locais de atuação. Apesar desses avanços, constata-se a carência
de um fórum permanente, de natureza acadêmica e específico da
área, no qual os pesquisadores atuantes nos cursos de formação
universitária e nas instituições de pesquisa, pudessem divulgar
suas produções científicas, tendo como interlocutores profissionais com interesses convergentes. Assim, a Rede de Professores
e Pesquisadores do Campo da Museologia se mobiliza para propor
e apoiar a realização iniciativas dessa natureza.
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AS ORIGENS E INFLUÊNCIAS DO
PLANO MUSEOLÓGICO BRASILEIRO
Janaina Silva Xavier
janaina.xavier@unasp.edu.br

O texto trata de uma retrospectiva a respeito das discussões sobre a
gestão dos museus e dos instrumentos empregados em outros países nas
últimas décadas com o objetivo de compreender melhor a trajetória percorrida, as semelhanças e diferenças entre os modelos aplicados e o contexto de adoção do Plano Museológico pelo Brasil, a partir de 2006, como
instrumento de gestão a ser construído por todos os museus brasileiros,
sendo considerada infração administrativa o seu descumprimento.

Palavras-chaves: Museus, Gestão em Museu, Plano Museológico.
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1. Introdução
Em julho de 2006, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), considerando a necessidade de gestão dos museus federais sob a sua tutela, dispôs uma portaria instituindo o Plano Museológico como ferramenta básica de planejamento estratégico. Essa iniciativa
foi a primeira manifestação legal brasileira de adoção de um instrumento de gestão padrão para
os museus federais (PORTARIA NORMATIVA, 2006).
Em 14 de janeiro de 2009, houve outro avanço na consolidação do Plano Museológico como
modelo para administração dos museus brasileiros. Através da lei nº 11.904, o Governo Federal
tornou obrigatório o Plano Museológico para todos os museus nacionais e determinou um prazo
de cinco anos para as instituições se adequarem. O Plano Museológico foi definido da seguinte
maneira:
Art. 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento
estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação
da instituição museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta
a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade (LEI FEDERAL nº
11.904/2009).

A lei ainda especifica que o Plano Museológico deve ser elaborado por um museólogo e contemplar as seguintes partes: um diagnóstico da instituição, a missão do museu e o detalhamento
de dez programas - Institucional, Gestão de Pessoas, Acervos, Exposições, Educativo e Cultural,
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Pesquisa, Arquitetônico e Urbanístico, Segurança, Financiamento e Fomento, Comunicação.
Finalmente, em 17 de outubro de 2013, o decreto presidencial nº 8.124 passou a considerar
infração administrativa por parte dos museus o deixarem de elaborar o Plano Museológico, sujeitando os infratores, a multa, perda de incentivos fiscais e financiamentos, impedimento de
contratos com o poder público e suspensão parcial de suas atividades (DECRETO nº 8.124/2013).
Diante do exposto, esse texto apresenta uma breve reflexão a respeito das origens e influências internacionais da gestão museológica com o objetivo de compreender melhor a trajetória percorrida, as semelhanças e diferenças entre os modelos aplicados e a perspectiva brasileira nesse
cenário.

2. Gestão Museológica: origens e propostas
Na década de 80 os museus passaram a envidar esforços na tentativa de se adaptarem aos
conceitos da Nova Museologia que advogava em favor do homem e não somente das coleções como
sendo o centro das preocupações dos museus. Para tanto, começaram a se preocupar mais efetivamente com as questões relacionadas ao gerenciamento dessas instituições culturais a fim de
melhor desempenharem seu papel na sociedade.
Paralelo a essa onda, o desenvolvimento das ciências museológicas, a ampliação do conceito de patrimônio e do papel do museu na sociedade, o aumento do número de museus e de
público e as dificuldades financeiras também levaram os museus a repensarem sua atuação (NEVES, 2003).
Esses fatores desencadearam o alargamento de metodologias de gestão em diversos países,
tornando-se aos poucos uma condição para o reconhecimento das instituições como museu. Não
houve, porém, uma unanimidade quanto à identificação desses instrumentos administrativos:
Programação ou Programa Museológico, Plano Diretor, Plano de Metas, Planejamento Estratégico,
são algumas das terminologias que podem ser encontradas na bibliografia.
Neves (2003, p. 35, 43 e 59) aponta o museólogo francês Georges Henri Rivière (1897–1985)
como um dos pioneiros nesta questão, quando já na década de 1930 defendia que o museu deveria
ter uma política geral e estrutural. Em sua obra La Muséologie selon Georges Henri Rivière, publicada após sua morte em 1989, o autor falava da necessidade do museu estabelecer um Programa
Científico que integrasse os programas de Educação, Cultura, Exposição, Pesquisa, Conservação e
Arquitetura. O autor apresentava ainda que esse programa deveria ser elaborado por um museólogo, amparado por outros profissionais envolvidos, como o arquiteto, os diretores e a equipe técnica.
Os arquitetos do Centro Georges Pompidou e do Museu d’Orsay, em Paris, Patrick O’Byrne
e Claude Pecquet destacaram, em 1979, a importância da construção de um programa para o museu, definindo-o como um instrumento de transmissão de informações e diretrizes resultante
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de estudos científicos. Esse programa ajudaria no estabelecimento das prioridades, auxiliaria na
continuidade da instituição e daria credibilidade ao museu (NEVES, 2003, p. 36).
Em 1984, J. Chatelain¹ publicou o manual Administration et gestion des musées: texts et
documents dando ênfase aos programas e procedimentos de organização interna e das coleções e
Jacques Sallois, diretor dos Museus da França, entre os anos de 1990 a 1994, afirmava a necessidade dos museus definirem sua vocação e seu perfil, tomando por base suas coleções, público,
local e profissionais (NEVES, 2003, p. 36).
É preciso considerar, no entanto, que essa chamada Programação Museológica estava inicialmente direcionada às questões relacionadas entre o museu e o seu projeto arquitetônico,
porém rapidamente as discussões se ampliaram dos problemas estruturais para as funções museológicas.
Com base nisso, o Ministério da Cultura francês passou a exigir que para a criação de um
museu fosse contratado um profissional especializado em museus, encarregado de elaborar o
projeto da instituição, fundamentando-se em quatro pilares: as coleções, o espaço, o público e os
funcionários. A partir do projeto eram estabelecidos os programas arquitetônicos e museográficos
(CHINCHILLA, 2005, p. 20).
No caso da Inglaterra foram adotados os modelos teóricos propostos por Gail Dexter Lord e
Barry Lord nas obras La Planification de nos Musées (1983), The Manual of Museum Management
(1997) e The Manual of Museum Planning (1999). Nesta última, os autores apresentaram reflexões
sobre planejamento, público, coleções e instalações físicas dos museus.
Outra referência inglesa foi Kevin Moore que publicou em 1994 o livro Museum Management: how can museums survive into the new millenium? Na obra o autor insistiu na necessidade
dos museus estabelecerem e manterem um plano definido e bem estruturado de acordo com as
possibilidades da instituição e as necessidades da comunidade onde ele estava inserido (MOORE²,
1994 apud CHINCHILLA, 2005, p. 21).
Com essas discussões em pauta, no ano 2000, foi criado o Conselho de Museus, Arquivos
e Bibliotecas do Reino Unido (Museums, Libraries and Archives Council - MLA)³ com o objetivo
de universalizar o acesso aos acervos e serviços, fortalecer as instituições e promover inovações
e mudanças. Uma das criações do MLA foi o Plano para Certificação de Museus que entre os requisitos para reconhecimento das instituições impunha à construção por parte dos museus de
um Plano de Desenvolvimento com uma declaração de propósitos, objetivos gerais, delimitação
do público alvo e objetivos específicos. Além desse plano era necessário à apresentação de um
planejamento orçamentário, um plano de emergência prevendo desastres, definição dos serviços
prestados aos usuários, as condições das instalações, o gerenciamento dos acervos e os recursos
humanos (SANTOS; SOUZA, 2004, p. 31).
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Esse modelo de certificação adotado pelo MLA não era novidade, ele já vinha sendo seguido
desde 1970 nos Estados Unidos e de 1996 na Escócia e a partir de então estava sendo introduzido na
Austrália, Alemanha, Grécia, Valônia Belga, Bulgária, Croácia, Romênia, Finlândia, Suíça, Irlanda, Dinamarca, Polônia, Países Baixos, Noruega, entre outros. Esses planos de certificação eram
opcionais aos museus, porém a não adesão os impedia de obter financiamentos junto ao poder
público. A validação da certificação era obtida por meio de avaliações periódicas feitas por comitês
regionais em visita aos museus e pelo envio dos relatórios (SANTOS; SOUZA, 2004, p. 117).
Em 2009, o MLA publicou Leading Museums: a vision and strategic action plan for England’s
museums 4 onde a excelência dos museus foi definida pela qualidade dos serviços prestados e dos
benefícios sociais e culturais gerados para a sociedade como resultado das ações da instituição.
Os resultados que foram observados nos países que adotaram o Plano de Certificação foram
à elevação dos padrões, o reconhecimento e o aumento da credibilidade e confiança do museu, o
acesso às verbas, um melhor entendimento da missão, métodos de avaliação mais adequados,
compromisso com a preservação da cultura, programas de treinamento e aperfeiçoamento (SANTOS; SOUZA, 2004, p. 128).
Semelhantemente, Portugal vinha refletindo sobre a sustentabilidade de seus museus. De
14 a 16 de maio de 2001, em Setubal, realizaram o I Seminário Internacional sobre a Programação
Museológica, onde o professor Henrique Coutinho Gouveia, da Universidade de Évora, apresentou a comunicação “Programação Museológica – Terminologia e Conceitos”. Também discutiram a temática Maria Olímpia Lameiras Campagnolo, Carlos Mendonça e João Oliva Monteiro que
expuseram o exemplo da Programação Museológica do Mosteiro de Alcobaça, onde reforçaram
o conceito de que a programação museológica favoreceria a gestão sustentável. Joaquim Pais de
Brito, por sua vez, falou da Programação do Museu Nacional de Etnologia, destacando a ideia de
que a programação museológica deveria ser uma articulação de todos os setores do museu e de que
a instituição precisaria ser um lugar que se repensasse continuamente (NEVES, 2003, p. 41).
Além disso, em 2004, a Lei-Quadro dos Museus Portugueses, em seu artigo 86, passou a exigir que para a criação ou fusão de museus seria preciso a execução de um programa arquitetônico e
museológico constituído dos seguintes elementos: objetivos, caracterização do acervo e temática,
formulação de estratégias relacionadas ao cuidado com o acervo, sua exposição e educação, identificação do público, indicação das instalações físicas e suas condições e os recursos financeiros e
humanos (Lei Quadro dos Museus Portugueses nº 47, de 19 de agosto de 2004).
Em instância internacional, o Código de Ética do Conselho Internacional de Museus (ICOM)
finalizado na 21ª Assembleia, em Seul, Coreia do Sul, em 8 de outubro de 2004, estabeleceu as
normas mínimas para os museus e seus profissionais determinando que a autoridade de tutela do
patrimônio teria a responsabilidade de assegurar que o museu tivesse um estatuto, um regimento
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ou outro documento oficial, conforme a legislação nacional em vigor, estipulando o estatuto, a
missão, a permanência e o caráter não lucrativo dos museus. Ao tornar-se membro do ICOM,
os países se comprometem na adoção das orientações desse documento (CÓDIGO DE ÉTICA DO
ICOM, 2010, p. 15).
Ainda em 2004, o ICOM publicou um documento intitulado Running a Museum: A pratical
Handbook. Em um dos artigos, Gary Edson, então diretor do Museu da Universidade de Tecnologia
do Texas, discutiu a respeito da estrutura de gestão dos museus, o trabalho em equipe, estilos de
liderança dos diretores e outros funcionários da administração, a construção de uma declaração
de missão, a gestão financeira, o planejamento de um orçamento, os museus, a ética e a gestão, o
processo de planejamento e a avaliação.
Nesse artigo Edson (2004, p. 143) afirmou que o planejamento eficaz deveria ser uma atividade global que levasse em consideração a história do museu, sua missão, coleções, recursos
humanos, instalações, financiamento, apoio da comunidade, público, estatuto político, ameaças
locais e regionais, potencialidades ambientais e sociais. Para o autor, o planejamento não serviria
para decidir as ações futuras, mas sim para definir o que precisava ser feito no presente para se
alcançar o futuro desejado.
Edson (2004, p. 143) descreveu ainda o processo de construção do planejamento, incluindo
os seguintes aspectos: planejamento financeiro, as necessidades da comunidade e o seu envolvimento, o planejamento de recursos humanos, a organização/estrutura, a comunicação/marketing/ visibilidade, as contribuições para as agendas nacionais e a eficácia do serviço. A avaliação
desse planejamento seria feita pelo método SWOT (sigla em inglês que quer dizer Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Na Espanha, as últimas décadas foram marcadas por vários estudos no campo da museologia abordando entre outros assuntos a temática do planejamento. De Aurora León temos El Museu
Teoria, Práctica y Utopia (1978), de Alonso Fernández, Museologia y Museografia (1999), de Francisca
Hernandez, Manual de Museología (1994) e de J.C. Rico, La difícil supervivencia de los Museos (2003).
Podemos destacar ainda a obra de David Roselló Cerezuela, publicada em 2004, com o título Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales. Nesse livro Roselló (2004) faz uma distinção entre
plano, programa e projeto. Plano, segundo o autor, seriam as orientações estratégicas gerais com
base numa avaliação global, conceitual, filosófica e política da instituição, com metas a médio e
longo prazo. Já o programa trabalharia com aspectos específicos, como por exemplo, programa
de conservação. E por fim, o projeto seriam as ações concretas sob a forma de atividades, uma
exposição, por exemplo.
A legislação espanhola também tem imposto a necessidade do Plano Museológico (PM) para
o reconhecimento das instituições como museus através da Lei dos Museus nº 4, de 26 de março
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de 2003. Para ajudar os museus no cumprimento da lei, em 2005, o governo espanhol publicou
o manual Criterios para la Elaboracion del Plan Museologico5 com um modelo de tal forma prático
que passou a ser usado de maneira generalizada. O PM sugerido pelo governo espanhol previa
os seguintes programas: institucional, de coleções – aquisição, documentação, pesquisa e conservação, arquitetônico, de exposição, divulgação e comunicação, segurança, recursos humanos
e econômicos. A elaboração do plano devia ser feita com base em uma avaliação prévia (CHINCHILLA, 2005).
Na América Latina um dos documentos mais importantes produzidos no campo da museologia foi a Declaração de Santiago, no Chile, em 1972. A carta apresentou orientações aos museus
que para serem observadas demandariam mudanças radicais na gestão das instituições, entre
elas, a necessidade dos museus trabalharem de forma interdisciplinar, intensificarem seus esforços para ampliar suas coleções e torná-las acessíveis ao público, modernizarem suas técnicas
museográficas a fim de estabelecerem uma comunicação mais eficiente sem, contudo, onerar as
instituições gerando desperdícios, avaliarem a eficácia de suas ações e desenvolverem estratégias
para qualificarem seus profissionais. Quanto às exposições, tanto no meio rural quanto nas cidades, os museus deveriam trabalhar com temáticas mais adequadas as necessidades do público
e estimular o desenvolvimento tecnológico e científico das comunidades. O documento apontava
ainda o imperativo de criação de um setor educativo em cada museu que atuasse em parceria com
as escolas.
Posteriormente, em 1984, em Quebec, foi redigida uma nova proposta ao ICOM solicitando o
reconhecimento de uma nova museologia, fundamentada nas experiências dos ecomuseus e museus comunitários e o auxílio para essas tipologias de museus se desenvolverem de forma mais
plena e eficiente.
Finalmente em 1992, em Caracas, representantes do setor museológico da América Latina,
da UNESCO e do ICOM discutiram a situação do setor e entre os aspectos debatidos, as questões
relacionadas à gestão dos museus foram definidas como uma das prioridades. Apontou-se a necessidade de gestão e administração eficiente para a consecução dos objetivos dos museus e para
isso era preciso adotar modernas estratégias em relação à otimização dos recursos humanos, técnicos e financeiros. Para alcançar tais propósitos a carta de Caracas recomendou que os museus
definissem claramente sua missão, sua estrutura administrativa, métodos de avaliação permanente, que elaborassem planos e programas modernos baseados em um diagnóstico com metas a
longo, médio e curto prazo e que determinassem suas políticas orçamentárias buscando recursos
públicos e do setor privado. Com relação aos governos eles deveriam promover políticas culturais
coerentes e estáveis garantindo a gestão dos museus, implementar cursos internacionais de capacitação em gestão museal e se pautarem por princípios éticos na gestão dos museus.
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Percebemos então, que por diversos caminhos os países passaram a se preocupar com a
gestão de seus museus impondo a eles a criação de instrumentos administrativos com diferentes
nomenclaturas, mas que em comum previam a necessidade das instituições de forma participativa identificar sua missão e seu público e traçar estratégias e metas para as áreas administrativa,
de coleções, arquitetônica, exposições, comunicação e recursos humanos e financeiros. O Brasil
também seguiu por essa linha adotando as experiências e métodos estrangeiros e as orientações
das cartas elaboradas na América Latina.

3. A gestão dos museus brasileiros e o Plano Museológico
Um dos primeiros instrumentos de gestão para museus divulgados no Brasil foi o Plano Diretor de Stuart Davies, produzido originalmente na Grã Bretanha, em 1996, com o título original
Producing a Forward Plan e traduzido pela Universidade de São Paulo (USP) em 2001.
O Plano Diretor sugestivo deveria conter seis partes: Definição da missão, Diagnóstico da
situação atual, Metas estratégicas, Objetivos atuais, Indicadores de desempenho e Apêndices, redigidos com a participação do maior número possível de pessoas envolvidas com o museu e de
forma estratégica, integradora, sucinta, realizável e coerente (DAVIES, 2001).
Em 2003, Timothy Mason, diretor do MLA, esteve no Brasil expondo o Plano de Certificação
do Reino Unido. Em seu seminário no Brasil, Mason (2004, p. 56) apresentou os passos para a
elaboração do Plano de Desenvolvimento: A definição da missão, a elaboração de um diagnóstico,
a definição de objetivos estratégicos e em seguida os objetivos específicos, ou seja, as metas para
alcançar as estratégias, e os indicadores de avaliação.
Porém, o modelo de gestão escolhido em 2006 pelo Governo Federal brasileiro foi o Plano
Museológico espanhol e desde então a legislação vem reforçando essa prática e divulgando o instrumento através de oficinas, palestras e minicursos em todo o país. Comparando os três modelos que foram divulgados no Brasil – Plano Diretor, Plano de Certificação e Plano Museológico
– percebemos que o Plano Diretor e o Plano Museológico são muito próximos e a sua construção
e implementação dependem mais da iniciativa do museu, já o Plano de Certificação é mais complexo e exigente, demandando uma fiscalização periódica por parte da esfera governamental sobre os museus, o que requer uma infraestrutura de avaliação permanente.
Dados do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) na última pesquisa respondida por 1.500
dos 3.025 museus brasileiros identificados no Sistema Brasileiro de Museus (SBM) apontaram que
27,6% deles já haviam construído seus Planos Museológicos, o que nos sugere um índice de adesão
ainda pequeno e a necessidade de investir mais na qualificação dos museus a fim de que estes se
sintam preparados para empreender tal tarefa (MUSEUS EM NÚMEROS, 2011).
Finalmente ao descortinarmos o cenário museológico internacional foi possível perceber
que nas últimas décadas houve uma forte corrente em direção à adoção de instrumentos de gestão
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que fortalecessem as ações dos museus e qualificassem seus serviços. O próprio ICOM em 2004
em seu Código de Ética impunha a necessidade de seus países integrantes estipularem um instrumento de gestão a ser implantando pelos museus. A determinação do Plano Museológico, portanto, não foi uma iniciativa brasileira, pelo contrário tratou-se apenas de equilibrar o país com
o que já vinha sendo seguido em outros países em termos de gestão museal. No cenário museal
brasileiro, o desafio tem sido entender e aplicar o Plano Museológico, adequando-o à nossa cultura
museológica, o que já é muito. A complexidade está no caráter de profissionalização das instituições e o eterno enfrentamento com a formação de equipes competentes. Essa é a escalada para
uma melhoria qualitativa e um novo reenquadramento institucional em face da sociedade.

NOTAS
¹ CHATELAIN, J. Administration et gestion des musées: texts et documents. La documentation
française, Paris, 1984.
² MOORE, Kevin. Museum Management: how can museums survive into the new millenium? Londres: Routledge, 1994.
³ O MLA foi originalmente estabelecido como uma Comissão Permanente de Museus e Galerias,
em 1931, e em 1981 passou a se chamar Comissão de Museus e Galerias.
4

MLA. Leading museums: a vision and strategic action plan for England’s museums. London:

Museums, Libraries and Archives Council, 2009.
5

Manual Criterios para la Elaboracion del Plan Museologico Disponível em: http://www.mcu.es/

museos/MC/PM/ Acesso em 04 de julho de 2014.
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A Documentação em museologia
na Fundação Joaquim Nabuco:
Formatos e Padrões
Albino Barbosa de Oliveira Junior
albino.oliveira@fundaj.gov.br

Este artigo analisa os sistemas de documentação museológica adotados
na Fundação Joaquim Nabuco, do Ministério da Educação, entre 1977 e
1997, e que resultaram na atual base de dados do Museu do Homem do
Nordeste. A partir de pesquisa bibliográfica e documental – informações
coletadas no arquivo do museu – levantamos, descrevemos e analisamos
os projetos desenvolvidos pela instituição para catalogação de acervos
museológicos e para criação do banco de dados do museu, na intenção de
apresentar uma ação bem sucedida na esfera da administração pública
federal, que, recebendo os devidos ajustes, poderá continuar sendo usada
como base informacional do acervo, assim como servir de modelo para
outras instituições museais.

Palavras-chave: Museu, Documentação Museológica, Museu do Homem
do Nordeste.
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Introdução
Os museus são instituições dedicadas à preservação, à investigação e à exposição de bens
culturais voltados para a construção de memórias. Podemos dizer que, no imaginário coletivo, os
museus são guardiões de memórias que residem nos objetos preservados em seus acervos. Nesse
sentido, os testemunhos da cultura e do meio ambiente são suportes de informações, representações de memória, que justificam sua preservação, pesquisa e exposição (CHAGAS, 1996, p. 90).
Os objetos são poderosos portadores de informações que necessitam de mecanismos de
gestão da informação, exigindo não só o trabalho com o potencial direto que eles fornecem, mas
também com dados associados, de modo a ampliar seu universo de significados.
A documentação em museologia está diretamente ligada à gestão dos museus, e tem como
finalidade gerir o acervo desde sua entrada na instituição até a sua exposição, transformando-se
em fonte de produção de conhecimento. Base para grande parte das atividades museológicas, a
documentação é uma tarefa complexa que exige um sistema padronizado, estruturado com padrões técnicos especializados e uma série de convenções.
Para Camargo-Moro (1986, p. 41) um bom sistema de documentação exige regras escritas,
estudos e pesquisas eficientes sobre o objeto e muita disciplina e atenção no trabalho. Regras e
rotinas bem definidas são as garantias do fácil acesso e manutenção do sistema, e devem estar
prescritas em manuais de serviços.
De forma geral, a documentação em museologia é muito desigual entre as instituições e
raramente está integrada a um sistema complexo, tornando-se um campo que até hoje envolve
grandes discussões em torno das metodologias sobre seu exercício. Uma das razões desse problema reside na diversidade tipológica dos acervos dos museus, dificultando a padronização de
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instrumentos de catalogação dos objetos, gerando uma multiplicidade de procedimentos que cada
museu utiliza.
Mesmo muitos países já tendo avançado na padronização e compartilhamento da informação
gerada em seus museus, o campo da documentação em museologia não está consolidado, sendo
até hoje uma preocupação do Conselho Internacional de Museus (ICOM) e do seu Comitê de Documentação (Cidoc), a normalização documental - categorias, classificações e terminologias - para
a gestão dos acervos. A normalização não só aumenta a eficiência dos sistemas de documentação,
como estimula o intercâmbio e a cooperação em nível institucional, nacional e internacional.
Apesar de o Brasil ocupar certa posição confortável no aspecto da uniformização terminológica (GRANATO, 2010, p. 5), uma vez que temos trabalhos de indexação para acervos históricos, científicos, de cultura popular e de cultura material indígena, ainda temos um controle muito
precário sobre os acervos de um modo geral, seja pelas oscilações das políticas públicas de cultura,
que em alguns momentos relegaram os museus a um segundo plano, seja pela falta de aprofundamento da pesquisa científico-acadêmica voltada para a documentação.
Levando em conta que quase 70% dos museus no Brasil são de natureza administrativa
pública, este trabalho foi desenvolvido na perspectiva de demonstrar que, apesar das dificuldades
enfrentadas no campo da documentação em museologia, no âmbito do governo federal existiu
uma ação pioneira na década de 1970 que resultou na atual base de dados informatizada do Museu
do Homem do Nordeste (Muhne), da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), do Ministério da Educação (MEC).

1-Breve relato sobre a formação da Fundaj e seus acervos museológicos
Criada em 1949, como Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS), através de um
projeto de lei parlamentar apresentado ao Congresso Nacional pelo então deputado federal constituinte, o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, a Fundaj é uma instituição de ciência, cultura e tecnologia, cujo projeto original contava com a criação de um museu que ilustrasse aspectos
da cultura da Região Nordeste.
A primeira unidade museológica do IJNPS foi o Museu de Antropologia, inaugurado em 1964.
Dois anos depois o Instituto incorporou o Museu de Arte Popular que havia sido desativado pelo
Governo do Estado de Pernambuco. Com dois museus em sua estrutura, surgiu a necessidade de
definirem-se linhas de trabalho visando o pleno funcionamento dos mesmos. Desta demanda
surgiu, em 1972, o Departamento de Museologia.
Em 1977 o Museu do Açúcar foi transferido do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)
para o IJNPS, ficando os três museus unidos sob o Departamento de Museologia até 1979, ano em
que o IJNPS é transformado em Fundaj e que é criado o Museu do Homem do Nordeste.
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Fruto da integração dos três museus, o Muhne foi organizado pelo viés socioantropológico e
conta com um acervo abrangente e diversificado, a saber:
1) Peças de artes decorativas: mobiliário pernambucano do século XIX e estilo
Beranger, colonial brasileiro, rústico;
2)

Cristais: franceses, opalinas, belgas e vidraria;

3)

Porcelanas: francesas, chinesa, brasileira;

4)

Pratarias: inglesa, portuguesa e brasileira;

5)

Ourivesaria: peças orientais, penas de ouro e prata;

6) Joalheria: pulseiras, brincos de prata e ouro;
7)

Tapeçaria de Gobelin;

8)

Azulejaria francesa, inglesa e portuguesa, cerâmica hidráulica brasileira;

9)

Arte Sacra: Imaginária portuguesa e pernambucana;

10) Arte popular de Pernambuco e outros estados;
11) Armaria;
12) Artes Visuais;
13) Etnografia indígena com a representação do Toré e a arte plumária;
14) Objetos da etnografia das religiões afro-brasileiras como o Xangô, Candomblé, Catimbó, Jurema;
15) Artefatos variados como maquetes de engenhos, equipamentos tecnológicos da indústria açucareira, do fumo, das comunicações, de iluminação, dos
transportes, da habitação, da cozinha;
16) Coleção de numismática e heráldica (CPM, 2007, p. 11).

2-Origens da sistematização da documentação em museologia na
Fundaj
Em 1976, o MEC, então responsável pelas políticas públicas de cultura no Brasil, divulgou
documento estabelecendo as metas e diretrizes orientadoras de uma Política Nacional de Cultura,
no qual enfatizava a preocupação com a promoção de estudos e pesquisas sobre o homem brasileiro e com a valorização dos museus. Dois objetivos que sempre estiveram presentes na missão
da Fundaj, que, desde sua origem, estuda, documenta e registra os fenômenos culturais em seus
mais diversificados aspectos.
No ano seguinte, segundo Projeto denominado Atividades no campo da museologia, encaminhado pelo IJNPS à Fundação Nacional de Arte (Funarte), sua ação no âmbito da cultura,
àquela época, era acionada, sobretudo, através do Departamento de Museologia que contava com
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duas divisões – Museografia e Pesquisas Museológicas – e ao qual estavam vinculados três museus¹ - Antropologia, Arte Popular e Joaquim Nabuco. Ao Departamento, cabia a realização de
exposições, em âmbito mais interno, e a formação de uma consciência museológica brasileira, em
um âmbito mais largo.
O referido projeto situava-se dentro das prioridades estabelecidas pela Política Nacional de
Cultura e propunha a realização de um trabalho de longo alcance envolvendo três atividades interligadas: 1) cursos de treinamento de pessoal de museus; 2) levantamento dos acervos dos museus
do Norte e Nordeste; e 3) assessoramento aos museus sediados no Norte e Nordeste. Entendendo
que o IJNPS, ao executar tais atividades, alinhava-se plenamente com a Política Cultural do MEC,
o projeto correspondia às necessidades detectadas pelo então Departamento de Museologia do
IJNPS – a de pessoal com o mínimo de capacitação, capaz de dar aos museus as condições mínimas
de funcionamento; a de registrar um acervo da maior importância e significação para a memória
nacional, em sua maioria quase desconhecido.
Com o propósito de reafirmar as preocupações do MEC, naquela época, quanto à importância
de se desenvolver trabalhos voltados para o levantamento dos acervos dos museus brasileiros,
abrimos um parêntese para citar um projeto contemporâneo a este do IJNPS que Fernanda de
Camargo-Moro² apresentou junto ao Ministério, mas que não foi realizado:
Em fins de 1976, num projeto para o Ministério da Educação e Cultura (Brasil) estudamos uma amostragem de estruturas para fichamento básico para os acervos brasileiros,
baseados no levantamento dos acervos que vínhamos fazendo desde 1971. A ideia que
já havíamos proposto em 1975 (Diagnóstico dos Museus Brasileiros) era testar diversas
categorias de fichas para uso nos nossos museus, inicialmente de acordo com dois tipos básicos de especialização: 1- os objetos feitos pelo homem; 2- os objetos não feitos
pelo homem. Depois de testadas, as fichas seriam confeccionadas pelo MEC em grande
quantidade, distribuídas nos museus federais, e colocadas à venda no órgão especializado, a preço de custo, o que facultaria a todos os demais museus públicos e privados sua
aquisição. Seriam fichas básicas glossários correspondentes, e que provocaria de forma
simples e democrática uma sistematização geral (CAMARGO-MORO, 1986, p. 208).

Infere-se que a preocupação com a documentação em museologia era uma constante no
âmbito da Política Nacional de Cultura então em vigor.
Voltando à proposta do projeto apresentado ao MEC pelo IJNPS, para aquele ano de 1977,
pretendia-se realizar cursos em Fortaleza, Maceió e Aracajú e, paralelamente, iniciar os trabalhos
de levantamento dos acervos dos museus das capitais do Nordeste, atividade que daria origem ao
Sistema de Informações Museológicas (SIM).
O levantamento dos acervos tinha o objetivo de se tornar uma fonte de referência e estudo
da cultura brasileira e seria executado em duas etapas. Na primeira, seria realizado nos museus
de Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Maceió (AL), envolvendo um total de 23 instituições.
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Na segunda etapa, seria procedido o levantamento nas cinco capitais restantes (IJNPS. DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA, 1977, p. 15).
Segundo o projeto, a atividade, no seu todo, vinculava-se aos Cursos de Preparação e Treinamento de Pessoal de Museus ministrados pelo IJNPS. Ao pessoal de museus participantes dos
cursos, após receberem o treinamento e orientações, caberia a execução dos trabalhos de levantamento dos acervos que se seguiriam (IJNPS. DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA, 1977, p. 16).
Quanto às atividades de levantamento, ficava sob responsabilidade do Departamento de Museologia do IJNPS: elaborar o modelo da ficha catalográfica; elaborar o respectivo manual de instrução
para preenchimento da ficha; realizar reuniões com os diretores dos museus em cada capital, para
informar sobre o objetivo da atividade, fazer a entrega da ficha catalográfica e do manual e prestar
outros esclarecimentos necessários ao bom desempenho dos trabalhos; processar as informações
obtidas de modo a compor uma relação geral dos acervos dos museus, atendendo, assim, ao objetivo proposto; acompanhar e assessorar os museus durante o período de execução das atividades.
Aprovado o projeto, o IJNPS, através do Departamento de Museologia e do Centro de Processamento de Dados, executou todos os cursos de treinamento, elaborou a ficha catalográfica e organizou o Manual de Levantamento de Acervo Museológico, que descrevia toda a atividade envolvida
no levantamento do acervo a ser realizado pelos museus, apresentando-o como uma obra pioneira que viria contribuir para o levantamento imediato dos museus do Norte e Nordeste, auxiliando
estudiosos “à procura de material museológico” (IJNPS, 1977, p. 7).
Findado o ano de 1977, segundo relatório de atividades manuscrito (INJPS, 1977), o projeto
havia catalogado 11.699 objetos, em 13 museus nas cidades do Recife, Natal e João Pessoa.

3-SIM – Sistema de Informações Museológicas
A experiência adquirida através do Projeto de atividades no campo da museologia, e, mais especificamente, pela ação de levantamento dos acervos, incluída nos objetivos do projeto, mostrou
a viabilidade de um sistema unificado para o exercício da documentação museológica sobre tipologias de acervos diversas, uma vez que entre os museus encontravam-se alguns de arte popular,
de ciências naturais, de antropologia, de arte sacra, de imagem e do som, de história, além de
coleções ecléticas. Esta amostragem diversificada resultou em uma rica experiência que culminou
por indicar os melhores caminhos para uma reestruturação do projeto que veio denominar-se Sistema de Informações Museológicas, embasado em um programa de informática para arquivamento e
acesso das informações, naquela época, recém implantado na Fundaj.
Segundo dados colhidos em relatórios do Arquivo do Muhne, a falta de uma bibliografia de
apoio, a carência (ou quase inexistência) de material publicado relativo a experiências semelhantes, fez com que o Departamento de Museologia, responsável pelo projeto, adotasse “uma linha
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pioneira, mas empírica, em suas investigações”.
Com o programa de informática pronto, iniciaram-se as fases de teste do recém criado SIM.
Estes testes foram realizados com o acervo do extinto Museu Joaquim Nabuco – um museu biográfico, de pequeno porte que se encontrava sob orientação do Departamento de Museologia da
Fundaj e que havia sido recentemente reorganizado, e seus objetos catalogados no Projeto de 1977.
A implantação do SIM no Museu Joaquim Nabuco, pelo Departamento de Museologia, tinha
a intenção de buscar respostas sobre algumas questões que surgiam na esteira da introdução das
novas tecnologias:
Seria possível o registro e a classificação de um museu sem a utilização do Livro de Tombo, pelo menos em sua forma tradicional? O registro do acervo não poderia ser feito diretamente através do computador? O Livro de Tombo não poderia ser vantajosamente
substituído? (CHAGAS, QUEIROZ, 198?, p. 7).

O acervo foi registrado e arquivado em meio digital e depois impresso como formulário de
saída de dados e transformado em Livro de Tombo, o qual se encontra arquivado no Muhne (IJNPS.
DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA, 1979).
O SIM era um software livre, aplicável ao cadastramento e controle do acervo de museus de
diversas especialidades. De formato modular, tinha capacidade de absorver futuras implementações sem sofrer grandes modificações, o que garantia um longo tempo de vida para o Sistema,
motivo pelo qual foi escolhido. O modelo da ficha de cadastramento tinha o mesmo conteúdo da
ficha de 1977, com algumas alterações na disposição dos campos.
Feito o cadastramento do objeto, o SIM permitia a emissão de cinco tipos de relatórios:

1) Emissão de números de sequência , acompanhados de um dígito verificador, para
maior segurança, com a finalidade de simplificar a codificação da peça durante o cadastramento;
2) Listagem de museus por ordem de codificação ou em ordem alfabética, selecionadas
pelos estados da Federação. Esse relatório tinha a finalidade de fornecer uma panorâmica
dos museus pertencentes ao Sistema;
3) Listagem das tabelas de ordem numérica ou alfabética, que permitia a consulta às
diversas tabelas do Sistema;
4) Listagem do acervo cadastrado, que possibilitava a seleção dos objetos segundo as suas
características;
5) Ficha cadastral, que permitia a impressão individual da ficha (FUNDAJ, 1981, p. 16).

Inovador para a época, o SIM colocava à disposição do usuário do programa os recursos da
informática na consulta do acervo, projetando na tela do computador os dados de cada objeto,
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além da emissão de relatórios.
O arquivo do Muhne conserva as fichas catalográficas dos museus participantes do Projeto
desenvolvido em 1977, contudo não encontramos documentos que comprovem que estas fichas
foram inseridas no SIM. Nas fontes pesquisadas³ encontramos apenas informações que comprovam o processamento das informações do Museu Joaquim Nabuco, e depois a retomada dos trabalhos, em 1984, a partir do cadastramento do acervo do Muhne, depois da unificação dos registros dos acervos dos três museus que o formaram.
O SIM manteve a intenção proposta no Projeto de 1977, de se constituir como uma ação no
âmbito da Política Nacional de Cultura, oferecendo um modelo de banco de dados que permitiria o
intercâmbio entre os museus do país. Entretanto, não há nenhuma evidência de que o SIM tenha
sido implantado ou sequer ter havido negociação sobre algum tipo de parceria com outros museus para a sua implantação. Seu uso se deu somente nas unidades museológicas da Fundaj, mais
especificamente no Museu Joaquim Nabuco e, posteriormente no Muhne, tornando-se a base do
sistema de documentação utilizado até hoje.

4-Aspectos da documentação museológica do Muhne
A documentação museológica do Muhne está diretamente ligada ao SIM e ao Projeto desenvolvido em 1977. Até o ano de 1990, encontramos no arquivo do Muhne os relatórios de atividades
do museu com referências aos trabalhos de documentação do acervo, sempre citando o SIM. A
partir de 1991, não encontramos mais referências sobre o sistema de documentação e as alterações ocorridas.
Como o Muhne conta hoje com uma base de dados desenvolvida sobre o software MicroIsis,
que também é utilizado pela Biblioteca Central Blanche Knopf, pertencente à Fundaj, decidimos
que o melhor caminho para a nossa pesquisa, na tentativa de se buscar informações sobre as
mudanças ocorridas no sistema operacional do banco de dados do Muhne, seria estabelecer uma
conexão com as atividades desenvolvidas pela Biblioteca.
Segundo documento pesquisado na Biblioteca (GASPAR, 2003), de 1988 até 1991 as bases da
biblioteca ficavam armazenadas em um mainframe4 (Unisys-A-9-BR), utilizando-se o software
Texttrieve II da Unisys e podiam ser acessadas através da Rede Nacional de Pacotes – RENPAC, da
Embratel. Com o advento do PC (computadores pessoais), as bases foram disponibilizadas em
microcomputadores, adotando-se então o software CDS/ISIS (Computarized Documentation System
– Integrated Set for Information Systems), mais conhecido como MicroIsis, desenvolvido pela Organização da Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), em meados de 1970.
Em 1992, as bases foram convertidas para a versão DOS (antigo sistema operacional da
IBM – empresa dos Estados Unidos voltada para a área da informática) do MicroIsis e, em 1997, a
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Fundaj passou a utilizar o WinIsis, uma versão do CDS/ISIS com interface gráfica para o sistema
operacional WINDOWS, que é o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais
no mundo, que revolucionou a relação do usuário comum com os computadores, tornando-os
acessíveis e mais fáceis de serem utilizados. É importante frisar que na mudança da versão DOS
para a versão WinIsis, a Unesco preservou os recursos instalados na versão DOS, não tendo sido
necessário procedimentos de conversão, uma vez que os arquivos de parâmetros e os dados obedeciam ao mesmo formato.
O CDS/ISIS mais conhecido como MicroIsis foi desenvolvido pela Unesco, que autorizou o
seu uso sob licença, sem custo e com o compromisso de não ser utilizado comercialmente. Suas
versões são distribuídas gratuitamente a todos os países. No Brasil, o distribuidor oficial é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), órgão vinculado ao Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq).
Analisando o percurso realizado pela Biblioteca central Blanche Knopf, podemos inferir que
o SIM ficava armazenado no mainframe até 1991, e que, em 1992, os dados do SIM foram convertidos para a versão DOS do MicroIsis até que, em 1997, passaram para o WinIsis, seguindo as mudanças promovidas pelo setor de informática da Fundaj.
Hoje, o acervo catalogado do Muhne encontra-se na base de dados WinsIsis e pode ser consultado nos computadores da Divisão de Museologia.
A Divisão de Museologia vem executando desde 2011 o Projeto de Inventário do acervo museológico do Museu do Homem do Nordeste. O Projeto consiste na realização de um inventário sumário
do acervo a partir da conferência e registro fotográfico de cada objeto. Este trabalho permite a
elaboração de um guia de localização do acervo, um banco de imagens dos objetos e, consequentemente, um maior controle e gerência sobre esse acervo. A consulta diária ao banco de dados tem
nos mostrado que existem vários ajustes a serem realizados.
O objetivo deste trabalho de inventário é fazer um cruzamento com os dados da base MicroIsis, na intenção de atualizar as informações do acervo disponíveis na base e avaliar as mudanças
necessárias à sua disponibilização na Internet, incluindo a possibilidade de mudanças no sistema
operacional.

Considerações finais
Atividade básica na gestão de museus, a documentação é um campo que envolve grandes
discussões em torno das metodologias sobre seu exercício, visto a dificuldade de se estabelecer
instrumentos de catalogação capazes de abarcar a diversidade tipológica dos acervos conservados
nos museus. Nesse sentido, destacamos o pioneirismo da Fundaj, quando, em 1977, executou um
projeto piloto com o objetivo de desenvolver um sistema de documentação museológica que pudesse ser utilizado por todos os museus brasileiros. Situado dentro das prioridades estabelecidas
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pela Política Nacional de Cultura estabelecida pelo MEC, o projeto correspondia às necessidades
de dotação mínima para o funcionamento de um museu – capacitação de pessoal e registro de
acervo.
O Projeto Atividades no campo da museologia (1977) não atingiu seu objetivo principal, mas
tornou-se a base do sistema de documentação do acervo do Muhne. Sua execução mostrou a viabilidade de se desenvolver um sistema unificado para o exercício da documentação sobre variadas
tipologias de acervos.
Inovador para a época, o Sistema de Informações Museológicas da Fundação Joaquim Nabuco era um modelo de banco de dados informatizado para consulta do acervo que permitia o cruzamento de informações e a emissão de relatórios, transformando-se na atual base de dados do
acervo do Muhne.
Os desafios para a solução dos problemas da documentação dos acervos nas instituições
brasileiras de um modo geral são imensos e, assim como nossos colegas que estavam à frente
do SIM, enxergamos na experiência adquirida pela Fundaj uma alternativa que poderá ampliar o
leque de possibilidades para a sua solução, auxiliando no progresso do campo museológico.
É certo que hoje, com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, 2011), que regulamenta o
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas dos órgãos que integram os
três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Munícipios, mais do que nunca, os museus de
natureza administrativa pública deverão ter os dados relativos a seus acervos organizados e disponíveis. Portanto, não podemos abrir mão de um trabalho realizado dentro das normas técnicas
da museologia, por museólogos, numa instituição pública federal de tradição como a Fundaj. E
nós, como servidores públicos imbuídos na busca pela eficiência e eficácia dos serviços prestados
à sociedade, devemos envidar os ajustes necessários à atualização de um sistema de documentação museológica que poderá ser partilhado com outras instituições, diminuindo o atraso tecnológico vivenciado por grande parte dos museus brasileiros.

NOTAS
¹ O Departamento de Museologia da Fundaj foi inicialmente criado na década de 1970 para
abrigar o Museu de Antropologia e o Museu de Arte Popular. Ao longo de sua trajetória foi responsável pela criação do Museu Joaquim Nabuco e mais tarde vem abrigar o Museu do Açúcar, do
extinto IAA. Posteriormente foi encarregado em organizar o Museu do Homem do Nordeste, fruto
da junção dos Museus de Antropologia, de Arte Popular e do Açúcar. O Museu Joaquim Nabuco foi
extinto e seu acervo transferido para o Muhne.
² Graduada em Museologia e doutora em Arqueologia, Camargo-Moro trabalhou no Conselho Internacional de Museus (ICOM) sob a orientação de Yvonne Oddon, Paulette Olcina, GeorgeHenri Rivière e Hugues de Varine, personalidades atuantes da museologia e do ICOM que estiver-
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am à frente do Comitê Internacional de Documentação do ICOM (Cidoc). Com quase três décadas,
seu livro, Museu: Aquisição-Documentação, continua sendo referência no Brasil para o trabalho
de documentação em museus. Ele analisa o processo que vai da aquisição dos bens culturais até
sua difusão, documentação, manutenção, conservação e segurança, nos seus mais diferentes aspectos.
³ No arquivo do Muhne podem ser consultados: o Projeto de atividades no campo da museologia, o Manual de Levantamento de Acervo Museológico, as fichas catalográficas preenchidas em
1977, o relatório de saída dos dados dos objetos do Museu Joaquim Nabuco (pensado para substituir o de Livro de Tombo), manual do SIM, as fichas catalográficas improvisadas dos objetos com
numeração a partir dos anos de 1980, os relatórios de saída para conferência das informações do
acervo do Muhne.
4

Mainframe é um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento

de um volume grande de informações. eles são capazes de oferecer serviços de processamento a
milhares de usuários através de milhares de terminais conectados diretamente ou através de uma
rede. Os mainframes têm a capacidade de executar diferentes sistemas operacionais.
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Um museu feito para nós,
por nós: uma análise sobre a
participação como fundamento
da acessibilidade em museus
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Esta comunicação tem como objetivo contribuir para a discussão sobre
as políticas públicas de acessibilidade em museus a partir da análise do
projeto “Um museu fei-to para nós, por nós”, realizado no Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), entre janeiro e julho de 2014. Posicionando-se no campo da Sociomuseologia e orientando-se pelas diretrizes dos movimentos em prol dos direitos da pessoa com deficiência,
o projeto propôs a participação como fundamento das ações inclusivas,
organizando-as em torno da educação museal. As avaliações feitas pelos partici-pantes do processo revelaram que o principal resultado dessa
opção foi a promoção do seu protagonismo cultural na apropriação dos
acervos e linguagens que são ob-jeto do MIS.

Palavras-chave: Acessibilidade, Educação museal, Participação; Protagonismo cultural, Sociomuseologia.
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1. Acessibilidade em museus: ainda um desafio
A acessibilidade pode ser definida como uma forma de conceber ambientes que considera
o uso por todos os indivíduos, “independente de suas limitações físicas e sensoriais” (SARRAF,
2008, p. 38). Esse conceito afina-se com as abordagens da deficiência que configuram os modelos
social e baseado em direitos (HARRIS e ENFIELD, 2003). Segundo tais modelos, a deficiência não
se situa no indivíduo, mas resulta da sua interação com um meio social que impõe barreiras de
natureza física, atitudinal e institucional e tem como consequência a privação de seus direitos
fundamentais. Portanto, sob essa perspectiva, promover a acessibilidade em museus não se reduz
à adaptação de espaços, mas envolve a remoção dos diferentes obstáculos (ambientais, sensoriais,
comportamentais e legais) ao pleno exercício dos direitos por todos os cidadãos, o empoderamento das pessoas com deficiência, isto é, sua participação ativa na definição de todas as ações relativas ao seu interesse e, no caso das instituições públicas, a responsabilização pela implementação
das políticas de inclusão, com transparência, qualidade e abrangência.
O tema da acessibilidade emergiu na pauta dos museus brasileiros há mais de duas décadas
(cf. SARRAF, 2006, p. 82 e TOJAL, 2010, p. 11) e tem dado ensejo ao desenvolvimento de programas
de excelência em algumas instituições (citados em KASTRUP e VERGARA, 2012; SARRAF, 2008,
p. 40; TOJAL et al, 2010 e TOR-RES, 2012) e a uma produção acadêmica crescente desde os anos
1990. Contudo, ainda carece ser suficientemente explorado, tanto do ponto de vista teórico-metodológico (cf. IBRAM, 2014, p. 11) quanto prático, visto que as iniciativas de inclusão de pessoas
com deficiência nesses espaços não alcançam uma porcentagem significativa dos estabelecimentos constantes no Cadastro Nacional de Museus (SARRAF, 2006, p. 82 e 2008, p. 41).
No âmbito das políticas públicas, os direitos culturais preconizados na Declaração Universal

113

dos Direitos Humanos (ONU, 1948, art. 27), na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006, art. 30) e na Constituição Federal (BRASIL, 1988) encontram-se longe de serem
plenamente atendidos e somente no século atual começam a ser traduzidos em diretrizes concretas. As primeiras sistematizações oficiais a esse respeito foram elaboradas durante a Oficina
Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas com Deficiência. A
reunião, ocorrida entre 16 e 18 de outubro de 2008, na cidade do Rio de Janeiro, foi promovida pela
Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SID/MinC), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-cruz), do Ministério da Saúde, e contou com a participação
ativa de artistas, gestores, pesquisadores e agentes culturais da sociedade civil, “representativos
do campo da produção cultural das pessoas com deficiência” (AMARANTE e LIMA, 2009, p. 11).
Como resultado, o grupo publicou a Carta do Rio de Janeiro, defendendo que “as políticas, ações
e comportamentos devem pautar-se pela compreensão e pelo acolhimento das pessoas em suas
identidades múltiplas e diversificadas, sempre contemplando sua dimensão humana e cidadã e
nunca a deficiência” (idem, p. 27); que o marco legal existente é amplo e avançado, devendo fazerse cumprir; e que as políticas públicas devem ter como pressuposto a participação e a representatividade da pessoa com deficiência no setor cultural, para além do fomento e da difusão de suas
atividades. Graeff, Fernandes e Closs (2013) registraram criticamente o longo processo de incorporação da acessibilidade às políticas culturais, consolidadas no Plano Nacional de Cultura, instituído em 2010 (BRASIL, 2010, capítulos II, III e IV). Presente desde 2009 no Estatuto dos Museus
(BRASIL, 2009, art. 35), o tema foi contemplado no Plano Nacional Setorial de Museus (BRASIL,
Ministério da Cultura, 2010), sendo ainda debatido como eixo programático nas consultas públicas
para a elaboração do Programa Nacional de Educação Museal (IBRAM, 2014).
Tendo em conta esse cenário, o presente artigo vem discutir as possibilidades de desenvolvimento de programas e projetos de acessibilidade em museus sob a perspectiva da Museologia Social: quais os seus requisitos e especificidades? Que conceitos e metodologias permitem
atendê-los? Com que resultados? Toma-se como pressuposto que os já citados modelos social e
baseado em direitos afinam-se com as exigências da Sociomuseologia, em especial o princípio da
participação da comunidade na gestão do patrimônio integral e no desenvolvimento do processo
museológico (SANTOS, 2002a, p. 113) – cuja natureza é, também, educativa (SANTOS, 2002b). A
questão será examinada por meio da análise preliminar do projeto “Um museu feito para nós, por
nós: acessibilidade comunicacional aos acervos do Museu da Imagem e do Som de Campinas”,
implementado em 2014, que propôs a participação como fundamento das ações inclusivas, organizando-as em torno da educação museal. Espera-se alimentar o debate das políticas, reflexões e
práticas de acessibilidade empreendidas para museus de porte e recursos limitados.
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2. “Nada sobre nós, sem nós”: a participação como fundamento da
inclusão
Sassaki (2007) conta que foi necessário percorrer um longo caminho de lutas até que as
concepções historicamente dominantes sobre a deficiência pudessem ser revistas. Desde a Antiguidade, o medo, a incompreensão e a ignorância a respeito das pessoas com deficiência deram
origem a atitudes de aniquilamento, violência e exclusão. Embora na virada do século XX figuras
proeminentes como Helen Keller e Anne Sullivan já demonstrassem que não existem limites para
as conquistas intelectuais e sociais das pessoas com deficiência, suas primeiras décadas ainda
foram marcadas pelas práticas de segregação e pela postura caritativa. O esforço pela integração
social ganharia espaço no pós-guerra, quando milhares de soldados retornaram dos campos de
batalha com sequelas e mutilações, desenvolvendo o conceito de acessibilidade. Nos anos 60
começam a se fortalecer os movimentos pelo reconhecimento dos direitos civis das pessoas com
deficiência e de sua capacidade de viver com autonomia e se pronunciar sobre os assuntos que lhe
dizem respeito. A ONU reconheceu essa ideia pela primeira vez na Declaração dos Direitos das
Pessoas Deficientes [sic], aprovada em 1975, e a legitimou anunciando 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, sob a legenda “Participação plena e igualdade”. Nos anos 90,
essa luta seria traduzida no lema “Nada sobre nós, sem nós”¹, significando que a deficiência não
é questão de saúde e bem-estar, mas de dignidade, direitos humanos e desenvolvimento. Emerge,
então, o conceito de inclusão, e aquela frase passaria a sintetizar os objetivos do movimento pelos
direitos das pessoas com deficiência em todo o mundo: desconstruir as sociedades incapacitantes
e eliminar as barreiras à participação em todas as esferas da vida.
É também sobre o princípio da participação que a identidade do Museu da Imagem e do Som
de Campinas tem-se constituído ao longo dos anos. Sua criação em 1975, por decreto municipal,
resultou, dentre outros fatores, da mobilização de um grupo de fotógrafos e cineclubistas, interessados na difusão do audiovisual e na preservação da memória local (VASCONCELLOS, 2012). As
ações educativas, voltadas para a apropriação das linguagens da fotografia e do cinema, e desde o
início descentralizadas, tiveram como precursor o Serviço de Cinema Educativo, realizado entre os
anos 50 e 70 por Henrique de Oliveira Júnior, um dos fundadores do museu (OLIVEIRA, 2000). O
serviço daria origem, nos anos que se seguiram à criação do MIS, ao “Cinema de Arte”, programa
responsável pela formação de gerações de cinéfilos, influenciando ainda, a partir dos anos 90, a
concepção dos programas de História Oral (em que inúmeros projetos de documentação foram
concebidos em parceria com comunidades e grupos da sociedade civil) e Pedagogia da Imagem
(SIQUEIRA, 2009). Como horizonte, tais atividades pretendem criar oportunidades para o cidadão
“dizer a própria palavra”, expressando seus interesses e sua realidade por meio do audiovisual.
Nesse processo de empoderamento, os sujeitos se alçam, de meros consumidores, a produtores
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culturais e protagonistas do espaço do museu, na medida em que os resultados das ações educativas constituem novos acervos e programações. A missão do museu se projeta, então, para além da
reunião, preservação e comunicação de acervos, em direção à apropriação do patrimônio audiovisual como meio de desenvolvimento humano e social – o que posiciona a instituição, complexamente, no campo da Sociomuseologia. Foi precisamente essa identidade, pautada pelo princípio
participativo e pela essência educativa do fazer museológico, que se buscou transpor na concepção
do projeto “Um museu feito para nós, por nós: acessibilidade comunicacional aos acervos do MIS
Campinas”.

3. “Um museu feito para nós, por nós”: acessibilidade no MIS Campinas
O MIS é o primeiro museu público municipal de Campinas a desenvolver um projeto de acessibilidade, tornado possível graças à parceria com o Centro Cultural Louis Braille de Campinas e
ao Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAC), responsável pelo seu
financiamento. Devido às característi-cas do edital, a proposta abrangeu apenas a acessibilidade
comunicacional, isto é, voltou-se para o atendimento de pessoas surdas, cegas e de baixa visão. O
objetivo principal foi prover a acessibilidade à exposição de longa duração do acervo, favo-recendo
a apropriação global do processo museológico e tornando o MIS conhecido entre as pessoas com
deficiência sensorial como um local inclusivo.
O ponto de partida para sua implementação foi a realização de consultas a pessoas cegas e
surdas, que, em visita ao MIS, interagiram com os acervos e indica-ram as adequações necessárias
no ambiente. O passo seguinte foi promover a for-mação da equipe, abrangendo questões conceituais, políticas e comportamentais, noções de audiodescrição, cultura surda e Língua Brasileira
de Sinais (Libras). Com base nas indicações dos consultores cegos e surdos, foi elaborado o plano
de sina-lização da exposição de longa duração, que incluiu: instalação de piso podotátil num percurso que cobre todas as salas expositivas e compreende objetos expostos que podem ser tocados
pelos visitantes, desenvolvimento e disponibilização de ma-teriais multissensoriais, produção de
legendas e folhas de sala em Braille, vídeo-guia em Libras e áudio-guia com audiodescrição e informações históricas. Ao final do projeto, foram realizados dois workshops, no MIS e no Museu
Histórico e Peda-gógico Prudente de Moraes, em Piracicaba, destinados a educadores e profissionais de museus e centros culturais, para compartilhar experiências e aprendizados.
Mas, a ação central do projeto e que mobilizou maiores esforços consistiu no desenvolvimento de um processo educativo cujo objetivo era pôr em interação pes-soas surdas, cegas e de
baixa visão, mediadas pelo patrimônio compreendido no MIS, para que pudessem produzir, coletivamente, uma exposição itinerante. A equi-pe de educadores foi formada por três profissionais
do museu (das áreas do audio-visual, da música e do teatro), uma voluntária (da dança), uma ar-
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tista plástica e uma intérprete de Libras com formação em fotografia. Foram realizados dezesseis
encon-tros, com duas horas de duração cada, às terças e quintas-feiras à tarde, entre os meses
de março e maio, com vagas para 20 participantes. Ofereceu-se lanche e transporte gratuitos. As
pessoas interessadas puderam inserir-se livremente nas oficinas, frequentando-as conforme seu
interesse e disponibilidade. Em duas oca-siões em que a proposta de trabalho comportava, foram
atendidos grupos de qua-renta integrantes. Ao todo, o projeto acolheu 100 pessoas de idades entre nove e setenta e três anos, vindas da Região Metropolitana de Campinas, Jundiaí e São Paulo.
Cada encontro tematizou um aspecto específico do patrimônio do museu e da cidade: o Palácio dos Azulejos, sede do MIS, e os sentidos do patrimônio; Hércu-les Florence e a descoberta do
processo fotográfico; a vida de Aristides Pedro da Silva, o V8, e a preservação da memória fotográfica de Campinas; as transforma-ções urbanas; a relação do grupo com o espaço da metrópole; a
história do MIS, do Cinema de Arte e a preservação do patrimônio audiovisual; o protagonismo
cultural por meio da comunicação; a linguagem audiovisual; a música popular brasileira e a música
feita em Campinas; a inclusão pela música; a dança e a relação com o cor-po; o patrimônio natural e o patrimônio imaterial; as políticas de preservação e o meio ambiente; percepção e identidade; história de vida e história oral. As ações foram propostas segundo núcleos que, sem rigidez,
buscavam articular diferentes linguagens (fotografia, cinema, audiovisual, música, dança, artes
visuais), aborda-gens do patrimônio (histórico, cultural, natural, material e imaterial), temporalidades (passado, presente, futuro) e relações (sujeito, coletividade). A metodologia de traba-lho
foi variada e privilegiou a experimentação criativa, a interação direta com o pa-trimônio e a multiplicidade de estratégias comunicativas (audiodescrição, multis-sensorialidade, uso de Libras),
conjugando as perspectivas sensível, lúdica e crítica. As atividades incluíram produções em artes
visuais, criação de fotogramas, carta-zes, móbiles, intervenções de arte urbana, elaboração de
vídeo-reportagens, dança, audição e produção de música, passeios e visitas a projetos inclusivos
e pontos de cultura. Os fundamentos foram buscados na Educomunicação (SOARES, 2002) e na
Infoeducação (PERROTTI e PIERUCINI, 2008).
O último encontro foi reservado para a avaliação do processo pelos participantes, por meio
de um grupo de discussão. Os depoimentos transcritos a seguir, mantendo o sigilo sobre os autores, todos adultos, foram gravados com a sua auto-rização e demonstram que os objetivos pretendidos no projeto foram alcançados.
Amanhã vai fazer dez meses que eu perdi a visão. E, durante sete meses, eu achava que
eu não ia fazer mais nada na minha vida. Achava que eu não podia fazer mais nada
porque eu não “tava” enxergando. Só que depois que eu comecei a frequentar o Braille
e frequentar o museu, o Braille é mais assim: eles te ensinam a leitura, te ensinam ali
a informática, então é mais assim, é uma escola mesmo, é reabilitação. Aqui não, aqui
nem quando eu enxergava eu imaginava que eu ia, sei lá, fazer um desenho de areia no

117

meio de uma praça. Eu não imaginava que eu ia montar um fotograma, nunca! E aqui eu
fiz isso, aqui eu, vamos dizer assim, eu expus os meus sentimentos, aprendi muita coisa,
coisas que eu não imaginava, que eu nunca ia fazer, eu fiz aqui, hoje eu sei que sou capaz
de fazer, e capaz de fazer muito mais. Então assim, [...] você acha que você não pode fazer
mais nada, e aqui [...] você vê que sim, que você pode, e você pode cada dia ir mais longe,
pode alcançar qualquer objetivo que você tem na vida, porque [...] sinceramente, eu me
sinto uma artista aqui [...], eu faço desenhos, eu monto peças, eu faço as coisas assim,
como se eu fosse realmente uma artista [...] e ainda sabendo que vai ter uma exposição,
que vai expor todos os nossos trabalhos, nossa, isso dá mais ânimo ainda de continuar...
Foi um aprendizado. [...] Eu sei que qualquer museu ensina. Nunca tinha ido em um museu [sic], essa é a primeira vez que eu venho [...] Vou levar para o resto da vida.

A educação museal propiciou a esta participante o fortalecimento de sua subjetividade. Ao
ter contato com o patrimônio por meio de atividades de criação artística, pôde reconstruir a sua
identidade – posta em xeque quando se tornou cega – não como era antes, mas potencializada,
como alguém que conhece melhor suas capacidades e descobre dimensões até então ocultas – de
artista, protagonista cultural. Outra participante reforça essa perspectiva, quando afirma:
Pra mim, são conhecimentos novos. É como a [... (suprimimos o nome da participante)]
falou, ela “tá” se sentido artista, mas nós somos artistas. Apenas “tava” adormecido dentro da gente. E a gente “tava” precisando das pessoas para dar só uma forcinha. E eu
gostei muito. Foi uma experiência muito importante para mim.

O aprendizado propiciado pelo museu, a que os participantes se referem, não é o da transmissão de conteúdos, mas algo que se pode levar para a vida – o esforço feito pelo próprio sujeito,
na interação com as situações propostas, de se constituir. O tema do protagonismo reaparece em
diversas falas, evidenciando que ele se realiza quando, empoderado, o sujeito diz a própria palavra:
No caso de eu ser repórter [referindo-se à oficina de vídeo-reportagem] contribuiu muito
também porque daí a gente pode se expressar. [...] Foi muito bom ser repórter.

A importância de se desenvolverem processos educativos continuados (em vez de ações
isoladas), criando um vínculo com o museu, é revelada por meio da fala destes participantes, que
demonstram sentirem-se acolhidos e à vontade:
E o que eu achei muito legal foi que cada dia a gente tinha um passeio diferente, uma
coisa diferente, uma atividade diferente. [... E reproduzindo um diálogo entre os participantes:] “Hoje tem museu. Você vai no museu hoje? [sic] Você também vai?” “Eu vou.”
É um motivo de alegria.

O museu é tudo, é como a casa da gente, é onde a gente se expressa mais, [...] a gente se
sente como artista...
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As oficinas continuadas desempenharam, ainda, um papel de estímulo à sociabilidade, na
medida em que promoveram o convívio com novos sujeitos e a ampliação de laços e referências.
Isso é um dos fatores relevantes para a redução da vulnerabilidade social das pessoas com deficiência, considerando-se que as oportunidades de fruição cultural e educação para esse grupo são
mais restritas. O museu se torna, então, espaço para conexões que expandem seu universo conhecido e diversificam suas experiências. O tema da novidade é recorrente nas falas.
O museu assim seria mais uma integração com as pessoas, [...] uma amizade, conhecer outras pessoas.
O museu pra mim é um lugar onde a gente se reúne, fazendo integração, conhecendo
os fatos e relíquias históricas, coisa que a gente nunca conhe-ceu, ou coisa que a gente
conheceu antigamente, mas talvez não se lembrava [sic]. É realmente muito bom. [grifo
nosso]

Pra mim tudo que é diferente é bom. Você sai um pouquinho da monotonia, é legal, eu
gosto. [...] Tudo o que a gente aprendeu aqui a gente não sabia.

Geralmente o museu você vem pra conhecer coisas velhas, aqui eu vim, conheci coisas
novas, [...] conheci pessoas novas. Não via a hora de chegar terça-feira e a quinta-feira
pra vir aqui.

A consciência sobre o papel do museu e a importância da preservação do patrimônio, de
modo que gerações futuras possam usufruí-lo, não ficou em segundo plano e foi tangenciada em
vários depoimentos, dos quais destacamos:
Hoje em dia, nós não temos lá fora um piso [...bate o pé no chão, produzindo barulho] de
madeira, lá fora já não tem mais isso [referindo-se a elementos construtivos do Palácio
dos Azulejos]. E aqui no museu a gente encontra essas coisas, que isso aqui era de antigamente. Mas “tá” aqui, o que era de antigamente está aqui, que é um museu. E aquele
que a gente viu lá, de tirar foto, de antigamente também, que deu pra gente ver muito
bem, apesar de ser cego, tateando lá deu para ver muito bem, a gente presenciou, e usou
as fotos para colar também, [...] então tem muita gente que nunca viu um negócio desse
aí, nem sabe que existe isso, pelo amor de Deus! Só que também não tira os seus cinco
minutos, dez minutos, para dar uma passadinha no museu, entrar e sair. Ele prefere ficar
lá fora, vendo um carro de luxo, uma coisa qualquer, menos museu. Porque hora que fala
museu: “ah, vou lá ver coisa velha?” Não é que eu “tô” cansado de ver coisa velha. Essas
coisas velhas aqui foram coisas antigas que aconteceram e que “tá” sendo preservada
[sic]. [grifo nosso]

A dimensão crítica sobre a história foi ressaltada em outros depoimentos:
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Basta a gente visitar o museu que nós ativamos nossa ideia. Nós ativamos a nossa
memória, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. [...] Eu só tenho a agradecer
pelo muito que eu aprendi aqui.

Muitas vezes a história é aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer acreditar
que ela existiu. Puxa, que existiu escravo, que existiu a fazenda Roseira, tantas e tantas
coisas que muitos de nós conhecíamos, mas muitos não tinham conhecido.

O processo fez aflorar a consciência sobre o papel dos sujeitos no museu e na sociedade: não
um público passivo, mas co-criadores em ação, cuja presença transforma o significado do museu
e do patrimônio e se torna, ela própria, história:
Aqui agora o museu está sentindo vivo. A hora que nós sairmos daqui ele não sente esse
vigor de vivo, como está com nós aqui agora [sic]. O próprio museu, quando fala do museu, ele sente essa diferença se tem alguém prestigiando o museu ou se o museu está
totalmente esquecido.

O museu nos remete [...] à história [...] de tudo o que existe aqui. A nossa passagem aqui,
daqui a dez, quinze, vinte anos vai ser uma peça de museu também, não é? Porque a
nossa marca, eu acredito [...] o museu não será mais o mesmo. Porque tudo isso que aconteceu aqui vai ficar registrado, não é? Vai ficar registrado: grupo de pessoas deficientes
[sic] auditivos, visuais passaram por aqui. Isso é muito importante, o resgate da história.
[...] A [... suprimimos o nome da participante] falou: “eu me senti uma artis-ta”. A marca
dela ficou registrada aqui. Isso fez um diferencial pra ela. [...] A gente tem que saber que
dentro da gente a gente tem um artista mesmo. A gente é capaz de fazer diferente, é capaz de somar na história, e não deixar que esses trabalhos nossos fiquem esquecidos não.
É um marco que nós deixamos aqui pro museu de Campinas, pra Campinas, pro Brasil,
quiçá para o mundo, né? Pessoas que venham visitar aí, vejam esses trabalhos feitos pela
gente. É muito bom.

Eu acredito que depois desse projeto vai haver assim, um pequeno despertar, depois de ler
os jornais, a cidade, vai haver um pequeno despertar da sociedade em visita ao museu.
Eu não sei, é uma imaginação que eu tenho e essa imaginação é bem cabível que possa
acontecer.

O participante tinha razão sobre o impacto social da exposição coletiva, amplamente divulgada pelos meios de comunicação locais e regionais. Vinte dias após o encerramento dos encontros, em 27 de maio, ela foi inaugurada no MIS, com a participação de seus autores, sob o título
“Um museu feito para nós, por nós”. Prevista para durar um mês, foi prorrogada duas vezes,
ficando em cartaz até o final de agosto. Ocupando toda a área de exposições temporárias no piso
superior, e con-tando com recursos de acessibilidade, a exposição traduziu, com sensibilidade,
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be-leza e dignidade, a leitura complexa de um museu plural, elaborada a partir das ex-periências
das pessoas com deficiência no contato com o museu e seus educado-res. Trazendo à luz os produtos elaborados durante as oficinas, ela pôs à mostra não apenas as diferentes facetas do processo
museológico, mas a contribuição crí-tica das pessoas com deficiência na produção de seus significados. Ela é, propria-mente, o MIS-processo que, juntos, construíram.

4. À guisa de conclusão
Considerando a questão central proposta neste artigo (o que implica desen-volver um projeto de acessibilidade na perspectiva da Sociomuseologia?), a discus-são dos fundamentos das
políticas públicas de inclusão, o breve relato do processo educativo desenvolvido no MIS Campinas e o exame das avaliações realizadas pelos participantes apontam pistas importantes para novas investigações.
Em termos conceituais, o entendimento da deficiência sob as abordagens social e baseada em direitos afina-se com os princípios da Sociomuseologia, na medida em que, para ambos,
o desenvolvimento humano e social se funda no princípio da participação. Sob esse prisma, os
programas, projetos e ações de acessibilidade em museus precisam ir além de adaptações e se
comprometer com a remoção das barreiras ao protagonismo e ao exercício dos direitos culturais
das pessoas com deficiência. Abordagens como a Educomunicação (que enfatiza a gestão participativa dos processos educativos) e a Infoeducação (que privilegia o paradigma da apropriação,
em lugar da conservação ou difusão cultural) fornecem valiosa contribuição.
O projeto de acessibilidade comunicacional do MIS Campinas traduziu o princípio da participação na opção por desenvolver o processo educativo dialógico como principal estratégia de
inclusão, e por promover a adequação do espaço expositivo empregando a comunicação multimodal, com consideração às recomendações feitas por pessoas com deficiência visual e auditiva.
Os resultados alcançados com esse posicionamento podem ser verificados a partir das avaliações feitas pelos participantes do processo educativo. O museu emerge, ali, como ecossistema
vivo, onde o passado é revisto criticamente, o patrimônio se põe a serviço do presente e do futuro
e a experimentação propiciada pelo contato criativo com diferentes linguagens faz aflorar sujeitos
produtores de cultura e história. Referência para a construção de saberes (que se leva para a vida) e
laços sociais, o museu amplia as possibilidades de compreender e intervir no mundo. Dispositivo
aberto de apropriação cultural, favorece o empoderamento, oferecendo meios necessários para se
construir e projetar o próprio discurso. Da participação coletiva nasce um museu-processo, acontecimento no aqui-agora, “feito para nós e por nós” – o que, por sua vez, torna a acessibilidade
em museus um fazer perma-nente.
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NOTAS
¹ Sobre a origem da expressão, ver Bohman (2012, p. 171).
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Apresenta a Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro enquanto
política que objetiva ampliar o acesso aos acervos dos museus do estado
através da disponibilização deste e de suas imagens no portal Web da
Rede. Discute as potencialidades da Web para os museus como meio de
alcançarem um público mais amplo e necessidade de considerá-la nas
políticas museológicas. Mecanismos de cooperação e fomento da Rede
são descritos e a sua plataforma tecnológica – um sistema de base de
dados Web compartilhada, voltado para a disponibilização de acervos e
suas imagens, e para sua gestão, é apresentada. Futuros desenvolvimentos da Rede, como organização e a criação de novas funcionalidades para
o sistema, como exposições e aulas virtuais, são apresentados.
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1. Introdução
A Web é cada vez mais onipresente nas atividades humanas, sejam elas educacionais,
econômicas, políticas, sociais ou culturais. Naturalmente que a Web não deixaria de influenciar os
museus e a maneira como desenvolvem suas atividades.
Estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Museus e Serviços de Biblioteca dos EUA em
2008 sobre a utilização de museus e a Internet (http://interconnectionsreport.org/), concluiu que
“the amount of use of the Internet is positively correlated with the number of in-person visits
to museums.” Assim, pode-se esperar que a Web, por si só, represente um incremento na visitação e divulgação dos museus. Mas a Web tem um potencial muito maior para as instituições de
preservação da memoria e cultura e para os museus em especial.
A Web e os formatos digitais de conteúdos tornam os museus e seus acervos acessíveis a
um público muito mais amplo do que seria possivel num museu presencial. A Rede vem se tornando um instrumento sem precedentes para a disseminação desses acervos, a um público cada
vez muito mais amplo, a qualquer hora, de qualquer lugar, através de dispositivos como computadores convencionais até “smartphones” (HSI, 2002). A Web pode contribuir assim para democratizar o acesso a estes conteúdos, antes só disponíveis ao público presencial. A possibilidade de
disseminarem seus acervos através da Web amplia os papeis e justificativas sociais, educacionais
e culturais dos museus. Hoje se torna cada vez mais necessário que os museus levem em conta a
Web e suas possibilidades em suas políticas.
A Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo ampliar o acesso aos
acervos dos museus do estado através da disponibilização de seus acervos a partir do portal Web
da Rede (http://www.museusdoestado.rj.gov.br/). Neste sítio usuários podem consultar os acer-
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vos de diferentes museus do estado através de palavras-chave digitadas num formulário de busca.
São recuperadas fichas das peças que correspondam às palavras-chave, juntamente com uma ou
mais imagens das peças. A plaforma tecnológica da Rede, o SISGAM – Sistema Web de Gestão
de Acervos Museológicos -, é uma plataforma colaborativa que permite aos museus membros da
Rede compartilharem uma base de dados comum, disponibilizarem seus acervos na Web e gerenciarem os acervos de cada museu, utilizando padrões e metodologias comuns. Fichas de cada objeto catalogado podem ser associadas a imagens digitais do mesmo. Uma vez catalogadas as pecas
e suas imagens podem ser consultadas a partir do portal.
Este trabalho tem como objetivo apresentar a Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro enquanto política para viabilizar a cooperação entre museus do estado para ampliar o acesso
aos seus acervos dos museus através da Web. O trabalho está organizado da seguinte maneira: na
seção 2 é discutida a importância da Web e a necessidade destes considerarem a Web na formulação de suas políticas; na seção 3 é apresentada a Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro,
sua proposta, seus objetivos e seus instrumentos; na seção 4 são apresentadas as funcionalidades
da plataforma Web da rede; por fim, na seção 5, são apresentadas as considerações finais e os desenvolvimentos futuros da Rede.

2. Museus na Web
Como o estudo mencionado anteriormente confirma, a Web aumenta a visitação aos museus. Ferramentas como Facebook e Twitter permitem hoje aos museus terem milhares de “seguidores” e divulgarem assim suas atividades e muitos museus, de fato, já as veem utilizando.
Contudo, a possibilidade de alcançar um público muito mais amplo que o público presencial é a
maior potencialidade trazida pela Web. Esta potencialidade vem sendo explorada, a exemplo do
que já existia para outras instituições de memória e cultura como as bibliotecas, por exemplo, para
criação de catálogos “online” dos acervos e também, exposições virtuais.
Catálogos museológicos na Web são ferramentas de busca que contêm registros de objetos da coleção do museu. Podem contemplar a coleção inteira ou estarem segmentados por subcoleções ou exposições específicas. Além disso, na maioria das vezes, entradas dos catálogos são
acompanhadas de imagens dos objetos, permitindo a experiência com coleções museológicas a
um público muito mais amplo.
Variantes dos catálogos “online” são as exposições virtuais, sobre temas ou coleções específicas. No momento em que este trabalho estava sendo escrito uma pesquisa aleatória com
o tema “virtual museum” na ferramenta de busca Google permitiu identificar: “Online Tours”,
British Museum, (http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours.aspx); “Online Tours”,
Louvre, Paris, (http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne); Virtual Tour do National Museum of
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Natural History, EUA, (http://www.mnh.si.edu/panoramas/); exposição do escultor americano
Alexander Calder, na National Gallery of Art, Washington, EUA, (http://www.nga.gov/exhibitions/calder/realsp/room1-enter.htm), as “Online Exibits” do Museum of the History of Science
(http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/).
A Web também trouxe a possibilidade e o novo conceito de Web museus, aqueles que não
têm uma existência física e só realizam suas atividades através da Web. Estes museus reúnem
coleções de imagens de objetos específicos, como o The Virtual Diego Rivera Web Museum (http://
www.diegorivera.com/), o Museu da Pessoa (http://www.museudapessoa.net/pt/home), ou, o
que é bastante inovador, fichas e imagens de objetos que pertençam a diferentes museus num
único sítio Web; exemplos são o Web Museum (http://www.ibiblio.org/wm/) e a Web Gallery of
Arts (http://www.wga.hu/).
A Web também amplia a capacidade dos museus se comunicarem entre sí e articularem
suas atividades. Várias redes de museus articulam-se através da Web, com finalidades diversas,
como projetos educacionais conjuntos (The Museumnetwork, http://www.museumnetworkuk.
org/elearning/), busca de oportunidades de fundos e financiamento (NEMO – Network of Museums Organization, http://www.ne-mo.org/), cooperação técnica (Spectrum, http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum), cooperação internacional (Ibermuseus – Rede de Museus da Iberoamerica, http://www.ibermuseus.org). Um projeto que se assemelha à proposta da Rede Web de
Museus do Estado do Rio de Janeiro é o catálogo coletivo Artefacts Canada, de acervos de museus
canadenses, mantido pelo CHIN - The Canadian Heritage Information Network –, http://www.
pro.rcip-chin.gc.ca/artefacts/index-eng.jsp.
Juntamente com novas possibilidades a Web traz também novos desafios para os museus,
ampliando as perspectivas profissionais e necessidades de capacitação para enfrentar estes desafios. Tópicos como arquitetura de informação de sítios Web de museus, digitalização e registro
fotográfico de acervos, curadoria e preservação dos novos acervos digitais, são demandas cada vez
mais urgentes a serem incluídas na agenda de formação e capacitação dos profissionais de museus. Desafiante também é a possibilidade trazida pela Web e pelas tecnologias da assim chamada
Web semântica, de integrar acervos de instituições arquivísticas, bibliotecas e museus (RINEHART, 2003), (AUTOR, 2012).
As potencialidades que a Web traz para os museus vêm sendo discutidas sistematicamente
no evento anual “Museums and the Web” (http://mw2014.museumsandtheweb.com/). O evento
ocorre sistematicamente desde 1997 e este ano ocorreu sua 18ª. edição.

3. A Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro
Como foi visto o advento de novas tecnologias de informação transformaram a forma de
comunicação do museu com seu público. Depositários de privilegiados aspectos do passado, mu-
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seus são levados a procurar os novos caminhos oferecidos pelas tecnologias Web para se fazer
representar ou realizar seus programas em um ambiente virtual, integrando-os com um público
novo, acostumado à velocidade quase instantânea e à realidade virtual, através de redes e sistemas integrados.
Ao lado das novas funcionalidades de integração com o público o museu continuou a realizar
o tratamento técnico de seu acervo, documentando-o e tratando adequadamente as suas informações, atividades fundamentais para o gerenciamento e segurança desses acervos, facilitando a
sua disponibilização, acesso e disseminação.
Em consonância a essa nova realidade e atentos a necessidade de um controle eficaz de seus
acervos, em 2008, a Superintendência de Museus da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de
Janeiro (SEC) e a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), desenvolveram o projeto REDE DE MUSEUS.
Com o patrocínio da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio do PRODERJ¹, o projeto REDE DE MUSEUS teve como principais propostas: interligar através da Web os acervos das
unidades museológicas vinculadas a FUNARJ/SEC, acessíveis através de um navegador comum,
migrar para um novo sistema de gerenciamento de acervos museológicos e atualizar a base de
dados de suas unidades disponibilizando-a através de sua página institucional.
Essas propostas visaram ampliar, utilizando as facilidades da Web, o potencial cultural,
artístico e educativo dos acervos dos museus, tornando os seus conteúdos informacionais acessíveis a um público mais amplo. Além disso pretendeu otimizar o controle e a segurança das
coleções desses museus.
O SISGAM, plataforma de gestão e registro de acervos, desenvolvida neste projeto, foi o responsável pela interligação das unidades museológicas vinculadas à SEC, através de um sistema
comum, utilizando normas e padrões que permitiram um melhor gerenciamento de seus acervos.
Em novembro de 2013, a SEC, recebeu novamente recursos da OI, através da Lei de Incentivo
à Cultura, para dar prosseguimento ao Projeto Rede de Museus, agora denominado Rede Web de
Museus. O novo projeto visa estabelecer uma política estadual integrada e colaborativa para os
museus do Estado do Rio de Janeiro facilitando o compartilhamento e gerenciamento de informações relativas aos acervos destas instituições.
Em 21 de maio de 2014 foi criada oficialmente, a Rede Web de Museus do Estado do Rio
de Janeiro, através da Portaria no. 513 da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio
de Janeiro (FUNARJ). A Rede tem como principal objetivo oferecer uma infraestrutura gerencial,
tecnológica e de padronização que permita dinamizar a gestão cooperativa sobre os acervos dos
museus do Estado, tendo em vista a ampliação do acesso, a oferta dos serviços integrados e a presença na Web. Para isso, dispõe de um conjunto de instrumentos normativos, metodológicos,
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tecnológicos e gerenciais e do portal unificado de consulta pública para disponibilizar aos seus
colaboradores.
A política e o fomento implícitos na proposta da Rede partem do pressuposto que, com
seus próprios recursos, a presença de um museu na Web envolve tecnologia, expertise e custos
bastante significativos. Ao fomentar estes recursos e torná-los disponíveis aos museus do estado, a Rede se constitui num instrumento político para fomentar a ampliação do acesso a estes
acervos, a oferta de serviços integrados e a presença na Web desses acervos. Iniciada em 2008 a
partir dos museus pertencentes à SEC/RJ, hoje a Rede inclui mais de 40.000 peças, com suas imagens, de acervos de museus do estado. Museus como o Museu das Telecomunicações Oi Futuro, um
museu privado, o Museu Histórico da Cidade (MHC), pertencente a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, o Museu Casa Scliar, de Cabo Frio, o Museu Internacional de Arte Naif (MIAN) e Centro de
Documentação da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro são alguns dos museus que estão
em negociações para ingressarem na Rede.
A adesão à Rede de Museus poderá ser feita de duas formas: colaborativa e plena. A adesão
colaborativa destina-se às instituições que possuem um Sistema próprio de documentação, mas
que passam a integrar de forma COLABORATIVA a Rede Web de Museus. Os dados dos sistemas
dessas instituições – um conjunto básico de campos de catalogação e suas imagens - são migrados
para o SISGAM e passam a ser disponibilizados no portal da Rede. Membros colaboradores participam da Rede e agregam seus acervos ao portal, permitindo a pesquisa integrada nas coleções
suas a partir da ferramenta de busca do portal, proporcionando assim novas opções de curadoria,
de pesquisa e de geração de conhecimento.
A adesão plena destina-se às instituições que não possuem sistema próprio de documentação e gerenciamento de acervo, que passam a integrar de forma plena a Rede, como usuárias
do SISGAM, utilizando não somente sua ferramenta de busca sobre a base de dados coletiva de
acervos, mas também suas funções de acesso restrito, destinadas ao gerenciamento de acervos.
A Rede se baseia em normas comuns de tratamento de acervos museológicos. Um conjunto
de 28 campos, vários dos quais são repetitivos, compõe a ficha de descrição dos objetos museológicos no SISGAM. Além destes 28 campos, cada ficha pode incluir uma ou mais imagens de cada
peça.
Imagens digitais das peças e o registro sistemático de informações sobre as mesmas, como
são proporcionados pelos campos descritivos do SISGAM, além de viabilizarem a disponibilização
dessas imagens através da Web, contribuem também para a segurança dos acervos e para sua
preservação. Hoje muitos museus interessados em participar da Rede, não têm ainda seus acervos, ou pelo menos seus “destaques”, digitalizados. O Instituto Getty prevê e recomenda um
padrão mínimo de campos de descrição de peças museológicas, denominado Object ID (http://ar-
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chives.icom.museum/objectid/about.html), que permite identificar inequivocamente uma peça,
incluindo também uma ou mais imagens da mesma. O Object ID é uma iniciativa que visa evitar
roubos e o comércio ilegal de objetos roubados, inventariando e catalogando peças que pertençam
ao patrimônio cultural de diferentes museus e países. Os 28 campos descritivos do SISGAM incluem todos os campos previstos no Object ID.
Outro instrumento chave usado para compatibilizar a descrição das peças dos diferentes
museus da Rede é o Thesaurus de Acervos Museológicos, desenvolvido por Helena Dodd Ferrez e
Maria Helena Bianchini (1987) em projeto financiado pelo Ministério da Cultura/Fundação PróMemória. O Thesaurus é um dicionário de termos que designam as peças dos diferentes acervos
museológicos, termos estes organizados em grandes categorias e subcategorias, como 02 ARTES
VISUAIS/CINEMATOGRÁFICAS (subcategorias 02.2 DESENHO, 02.3 ESCULTURA, etc.), 12 OBJETOS PESSOAIS (subcategorias 12.1 ACESSÓRIOS DE INDUMENTÁRIA, 12.3 ARTIGO DE TOALETE,
etc.). As categorias do Thesaurus, ao serem empregadas na classificação/descrição das peças dos
diferentes museus da Rede, têm um papel fundamental ao agregarem registros de peças de diferentes acervos; vários museus do estado possuem acervos de objetos de arte, ou de objetos de pessoais, ou de mobiliário, por exemplo.
A perspectiva da incorporação de novos museus na Rede torna necessário expandir o Thesaurus. Esta em desenvolvimento no âmbito da Rede, com esta finalidade, um projeto que criará
três categorias adicionais para o Thesaurus: Vestuário, Ciência e Tecnologia e Documentos; no
mesmo projeto também será expandida e reformulada a atual categoria do Thesaurus de Artes
Visuais, de modo a dar conta das novas manifestações de arte contemporânea como instalações,
arte digital, Web art, etc., não previstas no Thesauros.

4. A plataforma tecnológica da Rede
A plataforma tecnológica da Rede, o SISGAM, é um sistema que oferece dois conjuntos básicos de funcionalidades. Em primeiro lugar o sistema se constitui num mecanismo de busca sobre
a base de dados de acervos museológicos onde estão armazenados fichas de objetos museológicos,
associadas a uma ou mais imagens das pecas correspondentes. Esta base de dados é separada por
acervos de cada museu, permitindo assim que a base seja compartilhada por acervos de vários
museus. Através de uma ferramenta de busca a base pode ser pesquisada por palavras-chave que
correspondem ao conteúdo de todos os campos da ficha museológica, como tipo de objeto, titulo,
autor, material, técnica, descrição, data, etc. Muitos dos campos tem seu conteúdo controlado,
através de tabelas do sistema, como: tipos de objetos, autores, materiais, técnicas, etc.
A interface de busca do SISGAM pode ser vista na figura seguinte.
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O SISGAM também possui um conjunuto de funcionalidades voltado para a gestão de acervos museológicos. Estas funcionalidades esta disponíveis somente para acesso restrito, isto é, aos
usuários cadastrados no sistema. Existe um conjunto de funções para manutenção do cadastro de
usuarios. Sao 4 tipos de usuários, com diferentes direitos de acesso às funções do sistema: administrador, com direito de acesso a todas as funções e a todos os museus; administrador de entrada
de dados de um determinado museu, que supervisiona o registro das fichas das pecas, controla
a qualidade dos dados entrados e libera a ficha de uma peça para acesso externo atraves da Web;
catalogador, que registra as fichas das pecas de um determinado museu; e pesquisador externo,
que pode consultar todos os museus, emitir relatórios, mas não tem permissão de alterar nenhum
dado registrado no sistema.
Através das funcionalidades de acesso restrito curadores, museólogos e documentalistas
tem a sua disposição funções como registro das pecas, manutenção das tabelas de padronização
do sistema, registro das transações ocorridas em cada peca, emissão de relatórios diversos.
A base de dados do SISGAM esta dividida em dois tipos de registros: registros de fichas de
objetos e, vinculados a estes, registros de transações ocorridas numa determinada peça. O sistema
prevê a possibilidade de registrar, para cada ficha museológica, as transações ocorridas no objeto.
Estão previstos os seguintes tipos de transações: avaliação do estado de conservação, avaliação
monetária, conservação/restauração, empréstimo, participação em exposições, baixa do acervo.
As diversas transações ficam agregadas à ficha do objeto, permitindo ao gestor registrar e consultar todas as ocorrências relecionadas à peça ao longo de sua vida.
Complementam a base de dados tabelas com valores para padronizar o registro das peças.
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Existem tabelas para autores, atividades dos autores, materiais, técnicas, forma de aquisição,
classe genérica e específica (retirado do Thesaurus de Ferrez e Bianchini), etc.
As funções para gestão de acervos do SISGAM, de acesso restrito, podem ser vistas na
seguinte figura.

Estão previstos futuros desenvolvimentos na plataforma SISGAM, no sentido de facilitarem
o acesso aos acervos dos diferentes museus da Rede e potencializarem seu uso cultural e educativo. Por exemplo, a atual interface de busca por palavra-chave não permite tirar partido de todas
as potencialidades de agregação de acervos proporcionadas pelas categorias e subcategorias do
Thesaurus, uma vez que a estrutura de categorias e subcategorias do Thesauros vêm sendo usada
somente internamente, para o classificar as fichas dos objetos museológicos; o usuário externo
que acessa a Rede através da Web, não tem visibilidade sobre estas categorias e subcategorias
sob as quais os diferentes acervos estão classificados. Planeja-se complementar a ferramenta de
busca do portal da Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro, fornecendo aos usuários a
opção de “navegação” pelas categorias do Thesaurus. Seriam incluídas no portal a hierarquia de
categorias do Thesaurus, a exemplo das estruturas de “navegação” por categorias como as disponíveis no sítio do Victoria and Albert Museum, http://collections.vam.ac.uk. Com isto usuários
poderiam “navegar” por estas categorias, escolher uma categoria e recuperar fichas de peças correspondentes, disponíveis em acervos de diferentes museus.
Às facilidades de recuperação de informações proporcionadas pela ferramenta de busca
do portal da Rede planeja-se também agregar facilidades de salvar informações sobre um tema
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especifico, recuperadas no portal da Rede e a possibilidade de usá-las para a criação, por parte
de curadores ou professores, de exposições, ou aulas “virtuais”. Conjuntos de fichas sobre temas
específicos e suas imagens salvas seriam identificadas através de um titulo, teriam um “link”
permanente e poderiam ser posteriormente acessadas, a partir de uma lista existente no portal
da Rede. O público em geral ou estudantes poderiam assim “percorrer” a exposição ou aula “virtual”. Às fichas de uma exposição ou aula “virtual” poderiam ser agregados também comentários
ou textos elaborados pelo curador/professor, enriquecendo assim o seu potencial educativo e potencializando as sinergias existentes entre os acervos dos diferentes museus da Rede.

5. Considerações finais
A Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro esta em fase de implantação e institucionalização. Pretende-se que a Rede tenha mecanismos e fóruns próprios de gestão. Assim a
Rede ampliará suas oportunidades de se desenvolver, de desenvolver projetos e de obter mais
fomento para os museus do estado.
Fomentando a cooperação, a adoção de padrões, a plataforma tecnológica, a hospedagem da
base de dados e a presença na Web, a SMU/RJ, através da Rede, vem contribuindo efetivamente
para que museus do estado que, por seus próprios meios, levariam muito tempo e despenderiam/
duplicariam recursos, possam fazer sua transição para o uso da Web como mecanismo para disseminarem seus acervos de forma segura e suave.
O trabalho cooperativo em rede é uma experiência nova no Brasil. A Rede abre caminho para
que os museus explorem todas as potencialidades e sinergias do trabalho cooperativo e tirem partido das oportunidades trazidas pelas tecnologias de informação.

NOTAS
¹ PRODERJ, Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, http://
www.proderj.rj.gov.br/.
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O artigo apresenta considerações preliminares a respeito do projeto de
pesquisa sobre políticas públicas para a área museológica no Brasil, mais
precisamente o programa Mais Museus, implementado pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram). Lançado em 2007 e atualmente na sua
quinta edição, o programa estimula a implantação de museus em municípios que ainda não possuam instituição desta natureza. A partir da
sua descrição e problematização, são apontadas algumas ponderações
sobre a importância do estabelecimento de parâmetros para a avaliação
dos processos e resultados decorrentes de tal programa, com vistas a garantir a qualidade das instituições museológicas por ele fomentadas.
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Mais Museus, Avaliação.
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A ausência e a instabilidade marcam a trajetória das políticas culturais no Brasil (CALABRE,
2009; RUBIM, 2009). Por certo, as políticas voltadas especificamente para a área museológica –
foco de interesse do presente artigo - padecem do mesmo diagnóstico.
Pode-se afirmar que os últimos dez anos (2003-2013) registraram avanços significativos no
sentido da institucionalização do campo da cultura no conjunto das políticas públicas do país. Em
efeito, diferentes autores sinalizam que a nomeação de Gilberto Gil para o Ministério da Cultura
(MinC), em 2003, deu inicio a um intenso processo de reorganização institucional, a partir da articulação de um amplo debate a respeito do papel do Estado na arena cultural (BARBALHO, 2007;
BOTELHO, 2007; CALABRE, 2009; RUBIM, 2009).
Com relação ao setor museológico, o discurso veiculado pelo Ministério da Cultura passou a
reconhecer o importante papel social e cultural desempenhado pelos museus, sendo identificados como “agentes de transformação da sociedade e espaços de encontro e diálogo entre os mais
diversos grupos sociais” (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010, p. 8).
O lançamento da Política Nacional de Museus (PNM), em maio de 2003, representou um
importante marco no processo de estruturação de uma política pública específica para o setor.
Organizada a partir de sete eixos temáticos¹, a PNM impulsionou uma série de desdobramentos,
como a criação do Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu), dentro do âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), bem como a instauração do Sistema
Brasileiro de Museus (SBM)², do Cadastro Nacional de Museus (CNM), do Estatuto de Museus (EM)
³ e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)4.
Uma das orientações postuladas pela PNM determinou a implementação de um programa de
formação e capacitação de recursos humanos, a partir da ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação em Museologia5. Por outra parte, no intuito de aumentar a participação da
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sociedade civil na construção das políticas e diretrizes do setor, foi estabelecido o Fórum Nacional
de Museus, evento bienal e de abrangência nacional, organizado pelo Departamento de Difusão,
Fomento e Economia dos Museus (DDFEM/Ibram)6. A sistematização dos dados existentes relacionados à realidade dos museus do país, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), permitiu a elaboração de publicações,
como o “Guia dos Museus Brasileiros” e o “Museus em números”, que oferecem importantes subsídios à realização de estudos sobre o panorama museológico brasileiro.
De modo paralelo, a PNM possibilitou novas formas de fomento para o setor, principalmente
por meio da publicação de editais específicos, que resultaram no incremento dos recursos destinados aos museus. Como é indicado no Relatório de Gestão 2003-2010, “a seleção de projetos por
meio de editais conferiu um caráter mais democrático ao processo de aplicação de recursos públicos, inclusive quanto à sua descentralização por todas as regiões do país” (IBRAM, 2010a, p. 74).
Tais investimentos visam tanto à modernização e ampliação de instituições museológicas
já existentes, quanto à criação de novos museus, com especial foco nas localidades alijadas dos
grandes centros, permitindo, assim, o incremento do número desses equipamentos culturais no
país.
Em 2010, o lançamento do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) representou um importante desdobramento no sentido da consolidação de uma política pública específica para o
campo museológico brasileiro. O PNSM prevê o estabelecimento de uma agenda estratégica para
a área, com vigência de dez anos, representando “um marco de regulação de longo prazo para as
políticas públicas do setor” (IBRAM, 2010b, p. 23).
**
A partir desse breve panorama, é possível perceber os avanços no sentido da institucionalização do campo museológico no Brasil, através da estruturação de políticas específicas voltadas
para a área. No entanto, embora se reconheçam tais esforços, cabe ressaltar a urgência no desenvolvimento de estudos sistemáticos que busquem acompanhar e avaliar tais políticas, tanto no
que diz respeito aos seus processos quanto aos resultados alcançados.
É justamente nesse sentido que o presente artigo pretende contribuir. A partir da descrição
e problematização do programa Mais Museus, implantado pelo Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) em 2007, procura-se delinear algumas considerações sobre a importância do estabelecimento de parâmetros para sua avaliação, com vistas a garantir a qualidade dos processos museológicos por ele fomentados.

Programa Mais Museus: “um museu para cada município” 7
Segundo dados apresentados no Relatório de Gestão 2003-2010, publicado pelo Ibram em
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2010, “do total de 5.564 municípios existentes no país, somente cerca de 20% possuem museus”
(IBRAM, 2010a, p. 88). Com o propósito de diminuir as discrepâncias regionais e incrementar o
acesso aos museus em todo o território nacional, foi lançado, em 2007, o programa Mais Museus.
Por meio de edital público, o programa seleciona projetos para a implantação de museus em municípios de até 50 mil habitantes, que não possuam equipamento cultural dessa natureza8.
Não obstante, para além de uma perspectiva quantitativa – como o próprio nome ‘Mais Museus’ sugere – o programa se estrutura a partir da ideia de qualificar essas instituições e processos
museológicos, impulsionar uma maior articulação e intercâmbio institucional e democratizar o
acesso aos museus criados em todo o país (IBRAM, 2010a, p. 88).
Os interessados em obter recursos financeiros para implantação de museus devem apresentar projetos elaborados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado sem fins lucrativos, excetuando-se aquelas vinculadas à estrutura do Ministério da Cultura (MinC). Tais projetos devem compreender a realização de ações estruturantes que abarquem os seguintes campos:
adaptação de espaços físicos de imóvel; elaboração e implementação de projetos para execução de
obras e serviços; elaboração e implementação de planos museológicos ou projetos museográficos;
serviços de instalação e montagem de exposições; serviços para manutenção e conservação de
bens imóveis; e laboração de projetos para execução de obras e contratação de serviços9.
Quanto aos critérios para avaliação e seleção dos projetos, são considerados: clareza de justificativa e coerência do projeto; razoabilidade de custos; impacto sociocultural do projeto, inclusive
quanto à geração de emprego e renda; e desconcentração dos recursos, levando em consideração a
diversidade regional do país10.
Como mencionado, a primeira edição do Mais Museus foi lançada em 2007, ainda dentro
do âmbito do Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu/Iphan), e contou com aporte
financeiro no valor de R$1.597.955,09. Dos 386 projetos apresentados, 24 foram classificados. Na
edição de 2009, o valor executado foi de R$1.890.068,99, e 13 dos 262 projetos inscritos foram
selecionados.
A partir de 2010, com a criação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), e a extinção do
Demu/Iphan, o processo de licitação passou a ser de responsabilidade dessa autarquia, por intermédio do Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus (DDFEM). Os valores relativos à terceira edição do programa foram de R$1.194.703,00, sendo selecionados 8 de um total de
219 projetos (IBRAM, 2010a, p. 88-89).
Atualmente na sua quinta edição, o Mais Museus mantém praticamente o mesmo formato11.
Sua principal fonte de financiamento é o Fundo Nacional de Cultura (FNC), por meio do Programa
Museu, Memória e Cidadania. Os projetos classificados formam um banco de projetos que recebem apoio financeiro, mediante conveniamento, de acordo com a disponibilidade orçamentária
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do Ibram para o ano em questão12.
Na edição de 2011, o aporte financeiro foi de R$ 3.050.000,00 e beneficiou 17 projetos. O edital de 2013 contemplou 16 projetos, e o valor de aporte previsto foi de R$ 2.010.000,00 13. A Tabela
1, a seguir, apresenta a relação de projetos selecionados/projetos inscritos e o aporte financeiro
disponibilizado em cada uma das cinco edições do programa.

De acordo com os dados levantados, tem-se um total de 78 projetos classificados até o momento através do Mais Museus. A fim de se ter um panorama de seu alcance em termos regionais,
o Gráfico 1, a seguir, demonstra a distribuição por região dos projetos habilitados

Os números apresentados demonstram os esforços por parte do governo federal, através do
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Mais Museus, no sentido de incentivar a criação e disseminação de museus no Brasil, em vistas a
suprir os “vazios museológicos” (DUARTE CÂNDIDO, 2013) que marcam, principalmente, as localidades do interior do país, permitindo a preservação e valorização dos patrimônios locais.
Embora o propósito do programa seja bastante pertinente, uma vez que visa minimizar assimetrias regionais e dificuldades de acesso que caracterizam a realidade museológica brasileira,
é preciso atentar para alguns possíveis riscos inerentes à sua implantação. Aquele considerado
mais relevante diz respeito à qualidade das instituições que estão sendo fomentadas a partir desse
apoio. Dentro dessa perspectiva, uma questão se faz pertinente: a criação de mais museus assegura a presença, dentro dessas instituições, das discussões teórico-metodológicas produzidas no
campo da Museologia?
O incentivo ao surgimento de museus - seja em grandes cidades como em pequenas localidades - não garante, necessariamente, a constituição de instituições qualificadas em termos
museológicos. Dito de outra maneira: não é possível assegurar a qualidade em museus a partir da
sua simples existência. A qualificação nesse campo decorre da verificação dos procedimentos de
salvaguarda e comunicação desempenhados pelos equipamentos culturais, da formação continuada de seu quadro técnico, do estabelecimento de parâmetros de planejamento e avaliação e, por
certo, do estabelecimento de intercâmbio continuado com centros responsáveis pela produção
teórica e metodológica da disciplina Museologia (DUARTE CÂNDIDO, 2013).
No entanto, ao tratar da realidade museológica brasileira, a museóloga Manuelina Duarte
Cândido constata um descompasso entre os museus e a Museologia, que representa um risco para
a qualidade desses equipamentos culturais: “quando se fala em descompasso, afirma-se que há
instituições que sequer realizam com qualidade a gestão de seu patrimônio, a salvaguarda e a
comunicação, (...) ações básicas da Museologia/museografia.” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 48).
Tal descompasso acarreta na conformação de “museus sem Museologia”: instituições que
se estruturam a margem dos temas debatidos nos campos da produção do conhecimento museológico, sem uma missão clara, sem planejamento, limitando sua prática a “cuidar, arrumar e
manter aberto um espaço que abriga uma coleção.” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 45).
A concentração de informação museológica em alguns centros, notadamente nas capitais, a
inexistência de um corpo funcional capacitado – que faz com que a gestão se concentre na mão de
um único profissional –, aliada à falta de planejamento e mesmo às expectativas dos gestores locais (DUARTE CÂNDIDO, 2013), são fatores que contribuem para a permanência dessa defasagem
entre a prática museológica brasileira e os pressupostos teórico-metodológicos da disciplina Museologia (BRUNO apud DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 73).
No que se refere especificamente ao Mais Museus, esse descompasso pode representar uma
ameaça para a qualificação dos fenômenos museológicos fomentados pelo programa. Nesse sen-
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tido, uma série de questionamentos pode ser elencada: quais são as exigências estabelecidas pelo
Instituto Brasileiro de Museus no processo de seleção dos projetos? Quais as dificuldades encontradas pelos proponentes para atender a esses critérios? De que forma ocorre o acompanhamento
dos projetos selecionados por parte do Ibram? Qual ideia de museu vem sendo formalizada através
do Mais Museus? Como o entendimento da Museologia como área de conhecimento aparece nesse
processo? Há incentivo para que as instituições criadas estabeleçam intercâmbio com os centros
de produção do conhecimento museológico? Em caso afirmativo, de que maneira?
Outro aspecto que pode se constituir como um fator de risco para a consolidação dos equipamentos apoiados pelo Mais Museus diz respeito ao seu custo operacional. Sabe-se que a grande
dificuldade dos museus está na obtenção de recursos para custear sua manutenção. Torna-se, pois,
patente que as instituições museológicas, com o objetivo de assegurar sua qualidade, estabeleçam
critérios de planejamento e avaliação continuados, além de investir na contratação de quadro técnico capacitado. Com relação às instituições contempladas pelo Mais Museus, como a questão do
planejamento aparece? Quantas delas são dotadas de planos museológicos?14 Há um quadro de funcionários instituído? Qual o seu nível de profissionalização? Qual(is) a(s) origem(ns) dos recursos
das instituições? E ainda, quais as dificuldades e debilidades mais recorrentes por elas enfrentadas?
Tais questionamentos sobre o programa Mais Museus devem ser compreendidos como elementos motivadores para o desenvolvimento de uma pesquisa que visa acompanhar e avaliar os
desdobramentos e resultados desencadeados pela iniciativa junto às diferentes realidades por ela
contempladas, tendo como princípio norteador a qualidade em museus, a partir da perspectiva da
Museologia.

Possíveis caminhos para a avaliação do programa Mais Museus
Apontar perspectivas para a adoção de procedimentos de avaliação das políticas voltadas
ao setor museológico brasileiro é tarefa de essencial importância. Entendida como um princípio
e procedimento norteador da gestão pública, a avaliação está diretamente vinculada ao compromisso de melhorar o desempenho das ações e iniciativas, em vistas à maior eficiência, eficácia e
efetividade dos modelos e práticas vigentes (BARROS, 2007)15.
Cabe, portanto, frisar dois aspectos com relação aos seus procedimentos de aplicação. A
avaliação só adquire sentido quando realizada de forma permanente e continuada assumindo,
assim, compromisso real de melhoria de desempenho dos processos e resultados. Dentro dessa
perspectiva,
Avaliação não é o que se faz de quando em vez em função de exigências conjunturais.
Avaliação não é a simples compilação de discursos em eventos democráticos. É um processo de circularidade ativa, num contínuo que alimenta e se alimenta, institui e é instituído. (BARROS, 2007, p. 6)
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Por outra parte, é preciso pensar a avaliação sem perder de vistas “o complexo, mas
necessário embate com a questão diversidade” (BARROS, 2007), como coloca José Márcio Barros:
Considerar a diversidade em processos de avaliação, mais do que pensar em pesos e medidas diferentes, ou de reduzi-la a um mosaico de diferentes opiniões, significaria construir variáveis e indicadores que pudessem dar conta da diversidade de formas e possibilidades de apropriação, uso e significação de bens e serviços culturais. Se admitirmos que
são diferentes os sujeitos que acionam nossos projetos e ações culturais e que também são
plurais os que deles se apropriam e fazem uso, uma avaliação que respeite e se alimente
da diversidade deverá ser, necessariamente, uma avaliação colaborativa. Seus objetivos,
para além da mensuração e comparação de resultados, devem ser o de compreensão,
aprendizagem, decisão e comprometimento. (BARROS, 2007, p. 7).

Partindo dessas premissas, e diante da necessidade, já assinalada, de acompanhar o processo de implantação dos museus criados dentro do âmbito do programa Mais Museus, com vistas
a medir sua qualidade em termos museológicos, sublinha-se a necessidade do desenvolvimento
de uma metodologia para sua avaliação.
Como mencionado, até o presente momento os recursos do programa foram disponibilizados para instituições distribuídas nas cinco regiões do país, contemplando diferentes realidades e
propostas. Trata-se de um panorama extremamente diverso e complexo que pode, inclusive, dificultar a eleição de parâmetros para sua avaliação. Frente a tais constatações, a seguinte questão
se coloca: como avaliar qualitativamente o Mais Museus?
Antes que propor respostas, o presente artigo se delineia como uma carta de intenções no
sentido da construção de um projeto de pesquisa que visa desenvolver um estudo de avaliação do
programa Mais Museus, tanto no que se refere aos seus processos quanto resultados. Para tanto,
apoia-se em uma abordagem que compreende a Museologia como área de conhecimento que tem
como função intrínseca a “qualificação da relação entre o homem e seu patrimônio” (DUARTE
CÂNDIDO, 2013, p. 12). Os museus, por seu turno, são entendidos como o cenário institucional
onde essa relação entre o sujeito e o bem cultural se configura, “mediante o cumprimento de três
funções básicas: científica, educativa e social” (BRUNO, 2006, p. 7). Sob essa orientação, é a partir
da necessidade de analisar a relação entre a Museologia, enquanto disciplina aplicada, e o espaço/
cenário museu, que a pesquisa deverá se pautar.

Considerações finais
O programa Mais Museus, concebido dentro do contexto de fortalecimento do campo das
políticas públicas voltadas para a área museológica brasileira, pode representar uma oportunidade para o surgimento e consolidação de fenômenos e processos museológicos no país, contribuindo assim para a democratização do acesso, preservação e valorização das heranças patri-
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moniais locais.
Não obstante, como sugerido, alguns aspectos podem representar uma ameaça para a qualidade das instituições criadas no âmbito do programa. O principal risco está justamente na criação
de mais instituições que, no entanto, são concebidas ao largo dos princípios que pautam a Museologia enquanto disciplina aplicada (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 24).
Diante dessas constatações, e da necessidade de se realizar estudos de avaliação das ações e
iniciativas levadas a cabo pela gestão pública, o que se propõe é o desenvolvimento de uma pesquisa, ancorada em procedimentos qualitativos de análise, que busque acompanhar e avaliar os
processos e resultados do programa Mais Museus, visando à sua maior eficiência, eficácia e efetividade.

NOTAS
¹ A saber: 1. Gestão e configuração do campo museológico; 2. Democratização e acesso aos bens
culturais; 3. Formação e capacitação de recursos humanos; 4. Informatização de museus 5.
Modernização de infraestruturas museológicas; 6. Financiamento e fomento para museus e 7.
Aquisição e gerenciamento de acervos museológicos.
² Através do Decreto nº 5.264, de 5 de novembro de 2004. O Decreto Presidencial n° 8.124, de 17 de
outubro de 2013, revogou o referido decreto.
³ A Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, institui o Estatuto de Museus. O Decreto Presidencial n°
8.124, de 17 de outubro de 2013, regulamenta os dispositivos da referida Lei, e da Lei nº 11.906/2009,
que cria o Instituto Brasileiro de Museus.
4

A Lei 11.906, de 20 de janeiro de 2009, cria o Instituto Brasileiro de Museus, como autarquia

federal vinculada ao Ministério da Cultura. Como mencionado, o Decreto Presidencial n° 8.124, de
17 de outubro de 2013, regulamenta os dispositivos da referida Lei, e da Lei nº 11.904/2009, que
institui o Estatuto de Museus.
5

Atualmente existem aproximadamente catorze cursos de graduação e quarto de pós- graduação

distribuídos em diferentes instituições de ensino do país.
6

O Fórum Nacional de Museus está na sua sexta edição. Disponível em: <http://www.museus.

gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/forum-nacional-de-museus/. Acesso em: 8 ago.
2014.
7

Expressão contida em: Política Nacional de Museus: Relatório de Gestão 2003-2010. Brasília:

MinC/Ibram, 2010, p. 88.
8

Diferente dos editais anteriores, o texto do chamamento público da última edição do Mais Museus

limita-se a mencionar que seu objeto “consiste em selecionar projetos para implantação de museus

146

em cidades que não possuam instituição museológica estruturada”, não estabelecendo um recorte
atrelado ao número de habitantes dos municípios, tal como consta nas edições anteriores.
9

Itens listados nos editais consultados: nº 02/2007, nº 01/2010, nº 03/2011 e nº08/2013. Não foi

possível ter acesso ao edital de 2009, referente à segunda edição do programa Mais Museus.
10

Itens listados nos editais consultados: nº 02/2007, nº 01/2010, nº 03/2011 e nº08/2013. Não foi

possível ter acesso ao edital de 2009, referente à segunda edição do programa Mais Museus.
11

A partir de uma primeira leitura dos editais aos quais se teve acesso (2007, 2010, 2011 e 2013),

é possível identificar adequações nos textos. Os valores disponibilizados para a realização dos
projetos sofreu alterações ao longo das edições. Por outra parte, percebe-se que houve maior
detalhamento de alguns dos itens que compõem os editais, como exigência de plano de trabalho e
prestação de contas por parte do convenente, para mencionar apenas dois aspectos.
12

Cabe ressaltar que, tal como indica o texto dos editais consultados, “a habilitação, seleção e

classificação dos projetos não conferem qualquer direito ao proponente de celebrar o convênio”,
uma vez que o convenimamento está condicionado à disponibilidade orçamentária do Instituto
Brasileiro de Museus (Editais Mais Museus: nº 02/2007, nº 01/2010, nº 03/2011 e nº08/2013).
13

Dados disponibilizados em: Instituto Brasileiro de Museus. Edital Mais Museus. Disponível em:

http://www.museus.gov.br/fomento/mais-museus/. Acesso em: 8 ago. 2014.
14

Tal como consta nos editais consultados, um dos projetos passíveis de obtenção de

financiamento por meio do programa Mais Museus diz respeito à elaboração e implementação de
planos museológicos ou projetos museográficos. Não obstante, não necessariamente o projeto se
destinará a essa ação, podendo também compreender outros serviços, como: serviços de instalação
e montagem de exposições; adaptação de espaços físicos de imóvel; elaboração e implementação
de projetos para execução de obras e serviços; serviços para manutenção e conservação de bens
imóveis; e laboração de projetos para execução de obras e contratação de serviços.
15

Enquanto a eficiência é entendida como a forma de medir a qualidade dos processos, a eficácia

se refere à relação entre os resultados obtidos e os objetivos pretendidos. Já a efetividade está
associada à capacidade de produção de efeitos por parte de determinado processo, sejam eles
positivos ou negativos.

Referências bibliográficas
BARBALHO, A. Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem diferença. III ENECULT.
Salvador, BA, maio de 2007. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/AlexandreBarbalho.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2014.

147

BARROS, J. M. Para uma Cultura da Avaliação da Cultura. Observatório Itaú Cultural. Disponível
em: <http://www.itaucultural.org.br/bcodemidias/000978.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2014.
BOTELHO, I. A política e o plano das ideias. III ENECULT. Salvador, BA, maio de 2007. Disponível
em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/IsauraBotelho.pdf> Acesso em: 16 jul. 2014.
BRUNO, M. C. O. Museologia e Museus: os inevitáveis caminhos entrelaçados. In. Cadernos de
Sociomuseologia, Lisboa, nº 25, 2006, p. 5-20.
CALABRE, L. Desafios à construção de políticas culturais: balanço da gestão Gilberto Gil. In. Proa
- Revista de Antropologia e Arte. Ano 01, vol. 01, nº 01, ago. 2009. Disponível em: <http://www.
ifch.unicamp.br/proa/debates/debatelia.html>. Acesso em: 17 jul. 2014.
_____. Políticas culturais no Brasil: balanço e perspectivas. III ENECULT. Salvador, BA, maio de
2007. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/LiaCalabre.pdf>. Acesso em: 16 jul.
2014.
DUARTE CÂNDIDO, M. M. Gestão de museus, um desafio contemporâneo: diagnóstico museológico e planejamento. Porto Alegre: Medianiz, 2013, 240 p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS. Edital de Chamamento Público nº 08/2013. Mais Museus,
2013.
_____. Edital de Concurso Público nº 03, de 30 de setembro de 2011. Fundo Nacional de Cultura.
Edital Mais Museus, 2011.
_____. Edital de Concurso nº 01/2010. Mais Museus, 2010.
_____. Política Nacional de Museus. Relatório de gestão 2003-2010. Brasília, DF: Ministério da
Cultura (MinC); Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 2010a, 204 p.
_____. Política Nacional Setorial de Museus. 2010-2020. Brasília, DF: Ministério da Cultura
(Minc); Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 2010b, 135 p.
_____. Edital Mais Museus. Disponível em: < http://www.museus.gov.br/fomento/mais-museus/>. Acesso em: 8 ago. 2014.
_____. Fórum Nacional de Museus. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/forum-nacional-de-museus/. Acesso em: 8 ago. 2014.
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Departamento de Museus e
Centros Culturais. Edital de Concurso nº 02/2007. Mais Museus, 2007.
_____. Política Nacional de Museus: relatório de gestão 2003-2006. Brasília, DF: Ministério da
Cultura (Minc); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); Departamento de
Museus e Centros Culturais (Demu), 2006, 144 p.
NASCIMENTO JUNIOR, J. do. Plano Nacional Setorial de Museus: uma agenda política para os
próximos dez anos. In. Política Nacional Setorial de Museus. 2010-2020. Brasília, DF: Ministério
da Cultura (Minc); Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 2010, 135 p.

148

RUBIM, A. A. C. Políticas culturais do governo Lula/Gil: desafios e enfrentamentos. In. BAYARDO,
R.; RUBIM, A. A. (orgs.). Políticas culturales en Ibero-América. Colombia: Universidad Nacional
Colombia, 2009, p. 49-67.

149

O ESPAÇO MUSEOLÓGICO COMO
LOCAL DE SOFRIMENTO ÉTICO/
POLÍTICO EM RELAÇÃO À DEFICIÊNCIA
Paulo Roberto Sabino
sabino150@hotmail.com

Embora a sociedade tenha conquistado direitos legais no campo da acessibilidade, os museus ainda apresentam espaços intimidadores para a sociedade. Este artigo analisa o planejamento do espaço museológico, como
local de conhecimento e memória, a partir dos conceitos de sofrimento
ético/político, reconhecimento, subjetividade e exclusão social. Neste
sentido, percebemos que o museu se apresenta como potencial causador
de sofrimento social ao impor às pessoas ambientes excludentes que as
impede de desenvolver competências e de fruir do patrimônio com autonomia plena. Gestores e profissionais de museus devem buscar a transformação do espaço museológico considerando uma inclusão para todos
e reafirmando seu papel social.

Palavras Chaves: Museologia, Espaço Museológico, Acessibilidade,
Psicologia Social, Exclusão Social.
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Introdução
A Museologia tem na interdisciplinaridade uma de suas principais características como
campo científico, pois é na discussão com as diversas áreas de conhecimento que constrói a base
teórica norteadora de suas práticas sociais. A contribuição da Psicologia Social para o campo museológico no entendimento da exclusão social se torna mais relevante ao trazer à tona as discussões sobre o sofrimento e a afetividade incluídas em um processo excludente. Tal subsídio
serve para humanizar as relações sociais de grupos minoritários, inserindo as emoções dos indivíduos em uma equação sempre formada por questões econômicas e de direitos legais. Nesse
sentido, a exclusão é percebida como sofrimento do indivíduo, pois é no sujeito que se subjetivam
as formas de dominação social e hegemônica mediadas pelas injustiças sociais (SAWAIA, 2008).
Procuraremos entender como o processo de subjetivação ocorre no espaço do museu, aqui
entendido como fenômeno contemporâneo social, cultural e econômico. A instituição tem o seu
desenvolvimento histórico ligado à representação do poder político, a uma elite econômica e atualmente à indústria do entretenimento. Ao mesmo tempo, o museu tem se transformado em
fórum de discussões e centro catalisador de questões sociais e identitárias de grupos minoritários
e socialmente excluídos.
Assim, não apenas o museu tem assumido um novo papel, como tal fenômeno é acompanhado pelo aumento quantitativo dessas instituições. No Brasil também se constata um crescimento do número de instituições museológicas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Museus
- IBRAM “[...] existem, hoje, cinco vezes mais museus no Brasil do que havia na década de 1970 e
duas vezes mais que no início da década de 1990” (2011, p.59).
Com o aumento da popularidade midiática dos museus e sua aproximação cada vez maior
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com a indústria do entretenimento, passou-se a questionar o papel da instituição em relação à
sua função social, à qualidade da experiência oferecida aos visitantes e sobretudo à acessibilidade
e inclusão social.
A partir do conceito do sofrimento ético/político desenvolvido pela professora Bader Burihan Sawaia (2008), será discutido como a instituição museológica, por meio de seus gestores e
profissionais, se apresenta em relação às deficiências das pessoas, sejam elas físicas, cognitivas,
aparentes ou não, permanentes, temporárias, ou relacionadas à idade, como idosos e crianças.
Ressalta-se que, em algum momento da vida, todos passaremos por uma situação de deficiência
em relação ao ambiente.
O sofrimento expõe a dor sentida por cada sujeito diante da impossibilidade de “apropriarse da produção material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço público e de
expressar desejo e afeto” (SAWAIA, 1995 APUD 2008, p. 105). Podemos observar que o museu,
como organização social, pode impingir sofrimento às pessoas por meio de seus processos institucionais, de seus discursos ideológicos alinhados à visão hegemônica e da ausência de uma
política realmente inclusiva. Assim, pretende-se discutir o papel do museu frente às demandas
das pessoas com ou sem deficiência aparente, seja motora, estética, orgânica, sensorial ou mental
no acesso aos bens patrimoniais sob sua guarda e buscar novas formas de proposições inclusivas
para esses locais.

Subjetividade e Exclusão
Para compreender como o espaço do museu pode se tornar um local de sofrimento em
relação às diversas deficiências humanas, devemos incorporar a afetividade no contexto da exclusão social, pois esta não deve ser entendida somente como uma questão econômica ou política.
Segundo Sawaia devemos (2008, p.98), “[...] superar a concepção de que a preocupação do pobre
é unicamente a sobrevivência [...]”, pois o indivíduo pode ser compreendido em suas potencialidades de afeto e emoção. O sujeito é quem sofre, mas esse sofrimento é causado por subjetivações
socialmente construídas, em parte, pelo próprio Estado e suas organizações sociais, mas também
pela sociedade e pelos próprios indivíduos.
A subjetividade, quando retirada do contexto social, contribui para manter os padrões estabelecidos pelas classes que detêm o poder e determinam tais padrões. Como todo modelo, ele
tende à diferenciação das coisas, ou seja, dizer o que é e o que não é a partir das identidades e das
diferenças. Como exemplo, podemos citar o caso da Psicologia, que tem avalizado a manutenção
de uma ordem hegemônica ao considerar o que deve ser entendido como normal pelos modelos
vigentes e o que está fora do normal e deve ser tratado. Ou seja, a psicologia, “tem transformado
o diferente, o ‘fora do padrão dominante’ em anormal” (BOCK, 2013).
Tal situação pode ser retratada na condição das pessoas com algum tipo de deficiência e na
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forma como são percebidas na sociedade, em uma distinção entre os capazes e aqueles que necessitam de cuidados ou, mais claramente, entre os vigorosos e os vulneráveis, onde os primeiros se
adaptam mais e melhor que os últimos em ambientes sejam em ambientes que desafiam ou que
intimidam (GUIMARÃES, 1994).
Essas pessoas são excluídas e se percebem como pessoas cujos problemas devem gerar necessidade de cuidados especiais, pois estão fora do padrão normal. É essa subjetivação que lhes
causa o sofrimento ético/social, humilhação e vergonha, quando, na verdade, a deficiência não
está nas pessoas em si, mas na sua relação com o ambiente construído.
A maioria dos espaços museológicos não proporciona às pessoas condições para que elas
possam utilizar suas capacidades e competências em toda plenitude. A aptidão para que os seres
humanos desenvolvam capacidades ambientais está diretamente relacionada ao sucesso que alcançam com a exploração do ambiente. Quando a possibilidade de exploração ambiental é dificultada e resulta em frustração, há um desencorajamento no processo exploratório e a consequente
diminuição no desenvolvimento das competências (STEINFELD; DUNCAN; CARDELL, 1977).
É fundamental, portanto, que o sujeito perceba esse processo ou que tenha consciência das
formas de subjetivação para rompê-las, buscando afirmar as diferenças em vez de se esconder ou
de aceitar uma posição de inferioridade perante uma ordem estabelecida, seja ela política, social
ou econômica. Para tanto, é necessário que a sociedade e suas instituições ofereçam a todos a
autonomia plena que, segundo Anderson e Honnet (2011, p. 86), é “a capacidade real e efetiva de
desenvolver e perseguir a própria concepção de vida digna de valor – só pode ser alcançada sob
condições socialmente favoráveis.”

Acesso e Sofrimento
O museu, enquanto instituição social, pode ser responsável, por meio de seus processos
e posições ideológicas constituintes, pelo sofrimento ético/político causado às pessoas que são
impossibilitadas de experimentar seus espaços com qualidade e, consequentemente, do processo
educativo que esta instituição está comprometida em oferecer à sociedade, contribuindo para um
quadro de injustiça social. Se para Sawaia (2008, p.98) “o sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais”, podemos inferir que as pessoas com ou sem deficiência aparente sofrem por estarem excluídas do processo social de acesso ao conhecimento representado pelo museu, mas que
essa exclusão não está apenas nas barreiras arquitetônicas impostas pelo espaço museológico.
Como a autora aponta, trata-se também de uma exclusão “[...] de desejo, temporalidade e de afetividade, ao mesmo tempo que de poder, de economia e de direitos sociais” (2008, p.98).
As pessoas não sofrem socialmente pela sua condição física ou cognitiva, social ou econômica, entendidas erroneamente como fatores de limitação. Todas as pessoas possuem competências
que as permitiriam fruir de qualquer espaço expositivo caso este fosse planejado com tal propósi-
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to. Como dito anteriormente, o problema está na relação com o ambiente e não nas pessoas em
si. O que percebemos é que ao focar somente a fruição intelectual do conteúdo, o museu ignora o
corpo, reforçando a ideia cartesiana de dicotomia entre corpo e mente.
Sawaia (2008, p. 101) cita os estudos de Espinosa para demonstrar que corpo e mente possuem uma relação profunda. “Corpo é matéria biológica, emocional e social, tanto que sua morte
não é só biológica, falência dos órgãos, mas social e ética. Morre-se de vergonha, o que significa
morrer por decreto da comunidade.”
Ao não permitir que as pessoas tenham acesso físico e intelectual ao patrimônio sob sua
salvaguarda, o museu contribui para a morte ética e social de uma parcela de seu público, pois
este se sente colocada de lado, impossibilitado de conhecer sua própria memória, que está contida nos objetos do museu. Ao se perceberem como excluídas, em um processo de subjetivação,
as pessoas sentem-se envergonhadas e são levadas a uma ruptura no sistema de interação social
(SCHEFF, 2003). A vergonha é também elemento político para manutenção de uma ordem social
excludente “[...] a vergonha das pessoas e a exploração social constituem as duas faces de uma
mesma questão” (SAWAIA, 2008, p.102).

Reconhecimento e Inclusão
O sofrimento ético/político atinge as pessoas das mais variadas formas e nos mais variados
níveis e situações. E a cada vez que é atingido, o indivíduo é mutilado em sua vida, seja por meio
das relações de intersubjetividade, seja pelas imposições das organizações sociais. Para Anderson e Honneth (2011), instituições que expressam atitudes negativas sobre os indivíduos podem
causar sérios problemas de autoestima, fazendo com que a percepção de valor que a pessoa tem
sobre si mesma seja muito mais difícil, senão impossível. Para esses autores os “[...] sentimentos
de vergonha e de ausência de valor resultantes ameaçam a percepção de que as próprias realizações possuem algum sentido.” (ANDERSON; HONNETH, 2011, p. 88).
Os museus são instituições que foram criadas a partir de coleções das classes dominantes.
No século XIX passaram a se constituir como locais de afirmação do poder político e econômico e
da construção da noção de nacionalidade dos grandes Estados europeus. Desde os anos 1970, os
museus começaram a se aproximar das questões sociais e das práticas inclusivas, novas tipologias
de museus surgem como locais de reconhecimento identitário por minorias e pequenas comunidades. Ao final do século XX, o museu também cresce em popularidade, tornando-se um dos
principais mecanismos da indústria cultural e do entretenimento. Edifícios espetaculares criados
por arquitetos renomados assumem o papel de templos da cultura contemporânea.
Nessa nova concepção, o museu se torna cada vez mais exclusivo, um paradoxo se pensarmos
que nunca antes contamos com leis e normas, cada vez mais rígidas, sobre acessibilidade em edifícios públicos e ambientes construídos. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas -
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ABNT define tais padrões por meio da norma NBR 9040:2004. Então, qual o motivo da existência
desse paradoxo e por que os museus ainda são locais de exclusão?
Espaços culturais como os museus podem contribuir para aumentar a sensação de segregação e humilhação das pessoas que não conseguem usufruir dos espaços devido às barreiras impostas, sejam estas arquitetônicas, informacionais ou sociais. Nossas atitudes estão baseadas nas
atitudes dos outros sobre nós, num processo intersubjetivo.
Atitudes de humilhação colocam em risco a autoestima das pessoas, dificultando que estas
possam pensar por si mesmas e sejam dignas de valor (ANDERSON; HONNETH, 2011). Por outro
lado, os indivíduos devem ser percebidos igualmente no âmbito legal, o que é diferente de ser
considerado diferente ou especial. A autoestima é o lugar em que o sentimento de amor ou estima
em relação ao outro deve ser reconhecido. Sem ele, é improvável que haja uma autorrealização
do sujeito, o que acaba causando dor e sofrimento afetivo. Tais processos de autorrelação estão
ligados à luta por reconhecimento social dos indivíduos e dos grupos nos quais estão inseridos.
A falta de reconhecimento diminui, ou até mesmo extingue, qualquer possibilidade de reação
social das pessoas excluídas. Para Sawaia, o reconhecimento também está ligado à afetividade e
ao sentimento de realização social, que é distinto entre simples alegria e a felicidade pública. Na
primeira, o sentimento é passageiro e está relacionado a uma satisfação material ou a um ganho
individual; a segunda está pautada na conquista da cidadania, “ultrapassando-se a prática do individualismo e do corporativismo para abrir-se à humanidade” (2008, p.105).
O que percebemos em relação à posição dos gestores e profissionais dos museus é que a
questão da inclusão está ligada à mera execução normativa. A individualidade no cumprimento
das regras que são estabelecidas pela ordem social é suficiente, o corporativismo fica evidente na
relação entre o poder público e os grandes escritórios de arquitetura e instituições mantenedoras.
Não há preocupação com a humanidade ou com uma sociedade realmente inclusiva para todos.
Esses gestores deveriam dedicar-se à busca de novas práticas e ao desenvolvimento de possibilidades de experiência nos espaços museológicos, como a exploração dos outros sentidos de percepção que rompessem com o predomínio do visual (SARRAF, 2012, p.60).
Nesse contexto, os responsáveis pela concepção e administração de museus entendem que a
instalação de uma rampa ou uma entrada exclusiva para pessoas com cadeiras de rodas nos fundos
do edifício já deixa a todos a sensação de dever cumprido perante a sociedade, quando, na verdade,
trata-se apenas de uma mera obediência normativa. Os profissionais que atuam no museu devem
ter a sensibilidade de perceber que sua forma atual de planejamento de espaços gera sofrimento
ético/político nos sujeitos que são impedidos de desenvolver suas habilidades e competências
com plenitude. Devem compreender que outras questões, para além da impossibilidade de acesso
físico, estão envolvidas ao não se proporcionar um espaço inclusivo para todos. Entender, como
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apresenta Sawaia, (2008, p.106) “[...] a exclusão e a inclusão como as duas faces modernas de velhos e dramáticos problemas - a desigualdade social, a injustiça e a exploração”.

Considerações Finais
Ao não incluir em seus processos de planejamento e gestão discussões sobre questões como
a afetividade e o sofrimento, alguns administradores transformam os museus em responsáveis,
enquanto instituições sociais, pelo sofrimento ético/político do público que é impedido de fruir o
patrimônio cultural e a memória social com autonomia e integridade.
Os processos de subjetivação minam a capacidade reativa das pessoas. Ao não adotar a valorização do sujeito por meio de ações inclusivas em sua gestão, o museu reforça processos de
exclusão. Quando não oferece outras possibilidades de fruição para que pessoas com deficiência
visual, por exemplo, apreciem uma exposição, considerando suas capacidades, o museu está diminuindo o valor dessa pessoa, aumentando a vergonha e a humilhação causado pela exclusão.
Tais sentimentos são ainda mais reforçados quando esse mesmo espaço é divulgado como um local para o uso de todos.
O sujeito se reconhece na postulação que o outro faz dele. Assim, o excluído se sente cada vez
mais excluído e, consequentemente, impotente e humilhado ao perceber que um local que deveria
ajudá-lo a construir sua identidade como cidadão não lhe é acessível. E isto por não se encaixar
em um padrão ambiental e informacional que lhe permita a possibilidade de desenvolver suas
capacidades.
O museu, uma instituição que nasceu ligada ao poder econômico e político, é atualmente um
dos principais ícones da indústria do entretenimento. Contudo, a maioria de seus edifícios e instalações reproduzem uma ordem hegemônica de exclusão social. Os museus precisam apresentar
resultados realmente satisfatórios para a inclusão de pessoas com ou sem deficiência aparente,
seja motora, estética, orgânica, sensorial ou mental, sejam mulheres grávidas, idosos ou crianças;
precisa pensar em uma sociedade realmente inclusiva para todos.
É fato, entretanto, que o museu também tem apresentado outros tipos de resultados, sobretudo quando é apropriado por comunidades e transformado em local de debates, espaço crítico
e de manifestações. É o caso dos museus comunitários, museus de bairros ou ecomuseus. Instituições que são constituídas pela iniciativa das próprias pessoas atingidas pela injustiça social,
em locais como favelas ou zonas de conflitos. A instituição museológica se coloca como parte do
processo de reconhecimento, atuando como espaço para que a comunidade se perceba atuante na
sociedade. O museu se transforma, então, em local de discussão social, contribuindo para que o
sujeito alcance sua plena autonomia.
Para cumprir sua função social, o museu deve modificar a forma de planejar seus espaços,
pensar em um espaço para todos e tornar-se um local onde as pessoas possam se reconhecer como
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ativas e pertencentes a uma sociedade que as acolhe. Isso pode ser alcançado se gestores e profissionais dos museus incorporarem o conceito de sociedade inclusiva e de espaço realmente para
todos em lugar de cultivar uma atitude de piedade frente aos problemas sociais de seu público, e
considerando a afetividade como elemento crucial no processo de exclusão social.

Referências Bibliográficas
ANDERSON, Joel, HONNETH, Axel. Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça. USP,
2011. Cadernos de Filosofia Alemã. n. 17. p. 81-112. Disponível em: <http://ficem.fflch.usp.br/
node/32> Acesso em: 17 maio 2014.
BOCK, Ana B. M. A perspectiva histórica da subjetividade: uma exigência para a Psicologia atual.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Revista de la Unión Latinoamericana de Psicología.
2013. Disponível em: <http://www.psicolatina.org/ Uno/a_ perspectiva_historica.pdf> Acessado
em: 17 maio 2014.
GUIMARÃES, M.P. Arquitetura Para Papés Sociais Ativos. Belo Horizonte: CVI BH/Escola de Arquitetura/UFMG, 1994.
SARRAF, Viviane. Acessibilidade para pessoas com deficiência em espaços culturais e exposições:
inovação no design de espaços, comunicação sensorial e eliminação de barreiras atitudinais. In:
CARDOSO, Eduardo; CUTY, Jeniffer. (Org). Acessibilidade em ambientes culturais. Porto Alegre :
Marca Visual, 2012. p. 60.
SAWAIA, Bader. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. In: SAWAIA, Bader.(org) Análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis:
Vozes, 2008.
SCHEFF, Thomas J. Looking Glass Selves: The Cooley/Goffman Conjecture. Paper presented in
ASA, Atlanta, 2003.
STEINFELD Edward; DUNCAN James; CARDELL Paul. Toward a responsive environment: the psychosocial effects of inaccessibility. In: BEDNAR, MICHAEL J. (Ed.). Barrier-free enviroments.
Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. p. 7 - 16.

157

O museu popular: ações do
Centro de Arte Popular-CEMIG
Rosângela Guimarães

rosangela.guimaraes@cultura.mg.gov.br

Gláucia Aparecida Vaz
gvaz@eci.ufmg.br

O presente trabalho faz um levantamento histórico da construção do
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1.Introdução
O presente trabalho pretende apresentar as principais iniciativas em políticas públicas voltadas para a valorização do museu e principalmente para que a esta instituição trabalhe como ferramenta de preservação e conservação do patrimônio material e imaterial popular.
No primeiro momento voltamos a uma reconstituição histórica da constituição dos museus
no Brasil, e o caminho percorrido até se chegar ao conceito que se conhece hoje de “museu popular”.
São levantadas as diretrizes da Política Nacional de Museus e das Metas para o Plano Nacional de Cultura voltadas para a valorização de manifestações culturais populares, de forma especial
as manifestações afro-brasileiras e indígenas que por séculos foram vistas de forma “marginalizada” na nossa sociedade.
Demonstra que o museu é essencial para a valorização da cultura popular, mas também
como ferramenta de desenvolvimento econômico, quando além de divulgar o trabalho de mestres
e artistas populares, permite que o artista possa viver e se manter de seu próprio trabalho, trazendo melhores condições para a região onde vive.
Além de colocar o cidadão comum na condição de produtor de conhecimento, o museu promove o exercício de cidadania e presta grande serviço social.
Ao final são apresentadas as principais ações do Centro de Arte Popular-CEMIG, que compõe o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, e que através de exposições, palestras e seminários
busca cumprir as metas do plano nacional de cultura, divulgando de forma ampla e organizada a
cultura e os artistas populares regionais.
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2.A institucionalização do museu:
Falar de museus não é se referir apenas ao passado, ao contrário, os museus são lugares de
criação, diálogo e preservação do aqui e agora. Nos museus abrem-se discussões acerca do arcaico
e do novo, do político e do cultural, do singular e do universal. Neste sentido, desde 2003, com a
criação de uma política nacional de museus, o governo federal mostrou à sociedade a importância
dos museus e delegou a essas instituições um de seus papéis, ou seja, de transformador social.
Com criação do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), por meio da Lei 11.906, de 20 de
janeiro de 2009, os museus começam a construção de uma nova identidade junto à sociedade.
De acordo com a lei 11.906, em seu artigo 2º, serão consideradas instituições museológicas “os
centros culturais e de práticas sociais, colocadas a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento,
que possuem acervos e exposições abertas ao público, com o objetivo de propiciar a ampliação
do campo de possibilidades de construção identitária, à percepção crítica da realidade cultural
brasileira, o estímulo à produção do conhecimento e à produção de novas oportunidades de lazer,
tendo ainda as seguintes características básicas”:
a) a vocação para a comunicação, investigação, interpretação, documentação e preservação
de testemunhos culturais e naturais;
b) o trabalho permanente com o patrimônio cultural;
c) o desenvolvimento de programas, projetos e ações que utilizem o patrimônio cultural
como recurso educacional e de inclusão social; e
d) o compromisso com a gestão democrática e participativa;
A lei ainda explica o conceito de bens culturais musealizados como o conjunto de testemunhos culturais e naturais que se encontram sob a proteção de instituições museológicas; e atividades
museológicas como “os procedimentos de seleção, aquisição, documentação, preservação, conservação, restauração, investigação, comunicação, valorização, exposição, organização e gestão de
bens culturais musealizados”.
Esse artigo, além de desenhar o conceito de museu demonstra, de forma clara, as características que estas instituições devem possuir para serem chamadas de “museus”. Fica nítida a complexidade não só da organização, de estrutura, mas também dos serviços que devem oferecidos.
O Artigo 3º, ainda, determina que o IBRAM tem a finalidade de “ promover e assegurar a
implementação de políticas públicas para o setor museológico”, com vistas em contribuir para
a organização, gestão e desenvolvimento de instituições museológicas e seus acervos; estimular a participação de instituições museológicas e centros culturais nas políticas públicas para o
setor museológico e nas ações de preservação, investigação e gestão do patrimônio cultural musealizado; incentivar programas e ações que viabilizem a preservação, a promoção e a sustentabilidade do patrimônio museológico brasileiro; estimular e apoiar a criação e o fortalecimento
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de instituições museológicas; promover o estudo, a preservação, a valorização e a divulgação do
patrimônio cultural sob a guarda das instituições museológicas, como fundamento de memória e
identidade social, fonte de investigação científica e de fruição estética e simbólica; contribuir para
a divulgação e difusão, em âmbito nacional e internacional, dos acervos museológicos brasileiros;
promover a permanente qualificação e a valorização de recursos humanos do setor; desenvolver
processos de comunicação, educação e ação cultural, relativos ao patrimônio cultural sob a guarda
das instituições museológicas para o reconhecimento dos diferentes processos identitários, sejam
eles de caráter nacional, regional ou local, e o respeito à diferença e à diversidade cultural do povo
brasileiro; e garantir os direitos das comunidades organizadas de opinar sobre os processos de
identificação e definição do patrimônio a ser musealizado.
A criação deste órgão é um marco importante no cenário museológico brasileiro, pois é ele o
órgão responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) e pela melhoria dos serviços do setor –
ampliando a visitação e arrecadação dos museus, o fomento de políticas de aquisição e preservação
de acervos e criação de ações integradas entre os museus brasileiros.
Na tentativa de traçar um histórico os museus no Brasil, percebe-se que desde o período
colonial, ações nesse sentido foram realizadas, assim:
“consistiu na implantação de um museu (incluindo jardim botânico, jardim zoológico
e observatório astronômico) no grande parque do Palácio de Vrijburg, em Pernambuco.
Mais adiante, já na segunda metade do século XVIII, no Rio de Janeiro, surgiria a famosa
Casa de Xavier dos Pássaros – na verdade, um museu de história natural – cuja existência
prolongou-se até o início do século XIX.” (POLÍTICA NACIONAL DE MUSEUS,2003, p. 13).

Na verdade, data do século XIX, a implantação das primeiras instituições museológicas no
Brasil. Entre as iniciativas culturais de D. João VI está a criação, em 1818 do Museu Real, atual Museu Nacional cujo acervo inicial se compunha de uma pequena coleção de história natural doada
pelo monarca. Por longo período, o Museu manteve uma atuação modesta, adquirindo, de fato,
seu caráter científico somente no final do século XIX.
Na segunda metade do oitocentos foram criados os museus do Exército (1864), da Marinha
(1868), o Paranaense (1876) do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (1894), destacando-se, nesse cenário, dois museus etnográficos: o Paraense Emílio Goeldi, constituído
em 1866, iniciativa de uma instituição privada, transferido para o Estado em 1871 e reinaugurado em 1891 e o Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, surgido em 1894.
(JULIÃO, 2006, p.21)

Nas primeiras décadas do século XX, “algumas iniciativas do âmbito federal vinham delineando uma política de preservação, a exemplo da criação da Inspetoria dos Monumentos, em 1923,
e da organização, em 1934 , do Serviço de proteção aos Monumentos Históricos e Obras de Arte”
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(JULIÃO, 2006, p. 23). A Inspetoria de Monumentos Nacionais realizou um trabalho pioneiro de
inventário, identificação, conservação e restauração de bens tangíveis na cidade de Ouro Preto que
em 1933, foi elevada, por decreto, em 1933, à categoria de Monumento Nacional. Fato que, de certa
forma apontava para as novas medidas em relação ao patrimônio que seriam adotadas pelo novo
governo implantado no país em 1930.
A criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, institucionalizou
uma das vertentes do pluralismo cultural brasileiro, em detrimento de outras, assim “oficializou
o conceito de patrimônio restritivo, associado ao universo simbólico das elites”. (JULIÃO, 2006,
p.24) A ação do órgão privilegiou ações voltadas ao tombamento de bens edificados diferente do
daquilo que Mário de Andrade havia proposto no anteprojeto do órgão, que incorporava diversas
manifestações culturais do Brasil. Assim, a atuação do SPHAN voltada à ação museológica, como
para outros de outros setores, que não privilegiasse o patrimônio edificado, pode ser considerada
tímida.
Novos e diversificados museus privados, públicos e mistos foram criados, na esteira da modernização e do fortalecimento do Estado, que passou, então, a interferir diretamente na vida social,
nas relações de trabalho e nos campos de educação, de saúde e de cultura. A notável proliferação
de museus iniciada naquela década prolongou-se e ampliou-se nos anos 1940 e 1950, atravessou
a denominada Era Vargas e Segunda Guerra Mundial, atingindo, com vigor, os chamados anos
dourados. “É importante registrar que essa proliferação não se traduziu apenas em termos de
quantidade; ela trouxe uma nova forma de compreensão dos museus.” (POLÍTICA NACIONAL DE
MUSEUS, 2003, p.16)
As relações entre os museus e o patrimônio não nasceram e se esgotaram no século XX. Esse
entendimento favorece a compreensão de que as categorias museu e patrimônio podem ser consideradas como campos complementares e, por isso mesmo, uma não se reduz obrigatoriamente
à outra. Em outras palavras: os museus não são apêndices do campo patrimonial; eles constituem
práticas sociais específicas, com trajetórias próprias, com mitos fundadores peculiares.
A velha proposição museológica que norteou a coleção e a política do Museu Histórico Nacional, e serviu de modelo a vários outros museus, era calcada na abordagem dos principais fatos
e personagens neles envoltos, que se revelavam em coleções, cujo critério se baseava valor e raridade.
Após a II Guerra Mundial essa relação se modifica, tem início “a crítica radical à instituição museal – o deus objeto – valor “adorado” em seus templos – [que] decorre da preocupação de “mudar o sentido do trem”: a ligação existente com a comunidade humana
que produz o objeto, que o utiliza , a significação concreta ou simbólica desta ligação,
torna-se o essencial, tendo como consequência uma nova abordagem do patrimônio...”
(HUBERT; JOUBEAUX &VEILLARD, 1983,p. 6, apud BARBUY, 1995).
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Nesse mesmo sentido, as premissas de guarda de documentos também são ampliadas, e aos
pouco vão do material ao imaterial.
O guardar documentos, e estes das mais variadas naturezas e sentidos: podem consistir
numa coleção de selos, ou de roupas, ou simplesmente numa memória. Mas o que se
pretende contrastar é o que chamaremos uma coleção de si, aquela que visa a guardar
a melhor recordação de si próprio, geralmente graças à mediação socialmente aceita de
objetos que ou já se valorizam, ou que um dia irão adquirir maior estima; e, por outro
lado, coleções aparentemente menos egoístas, marcadas mais pelo gesto mesmo e puro
do entesouramento que pelo papel que este possa exercer na perpetuação de uma identidade gloriosa. Comecemos pela coleção de si, pelo meio mais direto de preservar-se. O
desejo de perpetuar-se, mas, mais que isso, o de constituir a própria identidade pelos
tempos adiante, responde ao anseio de forjar uma glória. (JANINE, 1998, p.21)

Sem dúvida, é possível pensar que estão inseridos no campo patrimonial, mas, ainda assim, é forçoso reconhecer que têm contribuído frequentemente, de dentro para fora e de fora para
dentro, para forçar as portas e dilatar o domínio patrimonial. Ao contribuir para a constituição e
a dilatação do domínio patrimonial, “o campo museal se vê igualmente forçado a dilatar e reorganizar os seus próprios limites, especialmente a partir das suas práticas de mediação”. (POLÍTICA NACIONAL DE MUSEUS, 2003, p.19)
De acordo com o Ministério da Cultura, 2007:
A musealização, como prática social específica, derramou-se para fora dos museus institucionalizados. Tudo passou a ser museável (ou passível de musealização), ainda que
nem tudo pudesse, em termos práticos, ser musealizado. Casas, fazendas, escolas, fábricas, estradas de ferro, músicas, minas de carvão, cemitérios, gestos, campos de concentração, sítios arqueológicos, notícias, planetários, jardins botânicos, festas populares,
reservas biológicas – tudo isso poderia receber o impacto de um olhar museológico.
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2007, p.32)

Esse “olhar museológico” citado acima, pode transformar profundamente a visão de uma
sociedade sobre determinada manifestação cultural, promovendo respeito e harmonia entre as
diversas crenças e suas manifestações. A Política Nacional de Museus trouxe não apenas questões
do âmbito organizacional, administrativo e patrimonial; trouxe também o reconhecimento e a
valorização de todos os grupos que com suas igualdades e diferenças constituem a identidade brasileira.

3. Por um museu popular:
Os museus voltados à antropologia histórica originaram na França, no século XIX seguindo
duas linhas. A primeira consistia nos museus regionais de folclore ou tradições populares e a segunda, embora se mostrasse articulada à primeira consistia nas representações do mundo rural nas
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exposições universais, usuais nos séculos XIX e nas primeiras décadas do século XX. Junto ao seu
caráter científico, essas instituições traziam consigo tendências românticas, seja como trincheiras de resistência contra o capitalismo, seja como local de afirmações regionalistas. Mas são esses
novos locais que se transformaram em uma “tomada de consciência, por certos eruditos, do interesse e da fecundidade de uma sabedoria popular que é o caso de interrogar e mesmo de reutilizar”
(COLLET, 1987, p. 88)
O próprio termo museu, naquele momento, significava “a exposição organizada
de imagens ou objetos que possam, por seu ‘aspecto’, ensinar, instruir. Assim,
é prioritariamente através de suas exposições e da experiência sensível que elas permitem,
que os museus disseminam a instrução” (BARBUY, 1995, p.46).
Entendendo os museus como um espaço educacional, cabe ressaltar que, segundo Reis e
Pinheiro (2009, p. 36) “ a fragmentação, a descontextualização e a sacralização da cultura fizeram
deste espaço um lugar elitista”. Como argumenta Pastor Homs (2004, p.21), compartilhado por
poucos, como o são as bibliotecas, os teatros e, em sua generalidade, a própria escola - que obriga
e determina a construção de um ethos individualista, na sedimentação do desprazer que algumas
aulas ou visitas guiadas aos museus provocam, ao colocar o conhecimento como pertencente a um
mundo inatingível, contemplativo e “celestial”.”
No Brasil, em 1968, a cultura popular foi contemplada com a inauguração do Museu do Folclore. A instituição, fruto da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro que teve grande atuação
no período compreendido entre 1947 e 1964, e tinha por objetivo estimular pesquisas sobre a arte
e a cultura popular, em seus diversos segmentos. Soma-se aqui ainda, a adoção do:
Novo paradigma do conceito antropológico de cultura atravessa diferentes domínios do
campo intelectual e da vida social. Além de ser incorporado em instituições específicas,
o conceito antropológico de cultura é apropriado em cursos universitários nos contextos
mais diversos. Um destes contextos é o das artes plásticas. Uma nova noção de estética se
esboça. A ideia de que a arte é também uma manifestação cultural e de que as culturas são
plurais e diversas altera os cânones de consagração. Toda uma estética da chamada “arte
popular” é invocada, desequilibrando os padrões vigentes. (ABREU, 2006, p.6)

Pode-se entender que o museu de arte e cultura popular vem então como um mediador desse
conflito, colocando o cidadão, como um ser atuante em sua construção, de simples expectador, ele
passa a ser produtor de sua própria arte, contribuindo para a perpetuação de sua cultura.
Além das propostas apresentadas pelo Plano Nacional de Museus, que buscam fazer do museu também um lugar de promoção de cidadania, as metas do Plano Nacional de Cultura aprovadas
em 2011, também trazem importantes diretrizes para a valorização da cultura popular.
O principal objetivo da construção dessas metas é possibilitar que o Brasil conheça o Brasil.
A intenção é revelar a rica diversidade cultural do país e sua extraordinária criatividade além de

164

buscar a realização das potencialidades da sociedade brasileira por meio dos processos criativos. É
um projeto que busca um caminho para a consolidação efetiva da “cidadania cultural”.
Das 53 metas propostas, serão destacadas aqui as dimensões que têm suas ações voltadas
para a valorização do “popular”.
Na sua dimensão simbólica, ressalta a importância de manter um olhar atento ás linguagens
artísticas (música, literatura, dança, artes plásticas, etc.), e deverão ser igualmente valorizadas
as muitas outras possibilidades de criação simbólica, como por exemplo, os saberes tradicionais,
os mestres e mestras da cultura popular. “E no mesmo sentido, é importante ampliar meios para
assegurar a promoção e o reconhecimento de culturas indígenas e de grupos afro-brasileiros.”
(PLANO NACIONAL DE CULTURA, p.16)
Na sua dimensão cidadã, entende a cultura como um direito básico do cidadão. A Constituição Federal inclui a cultura como mais um dos direitos sócias, ao lado da educação, saúde, moradia, trabalho e lazer. Dessa forma devem ser criadas e implantadas políticas que ampliem o acesso
aos meios de produção, difusão e fruição dos bens e serviços culturais.
As metas ainda preveem produzir um mapa das expressões culturais e linguagens artísticas
de todo o Brasil. Esse “mapeamento”, segundo as recomendações do Plano Nacional de Cultura,
deve abarcar as especificidades culturais de cada região e todas as expressões do patrimônio artístico e cultural brasileiro (material e imaterial), inclusive dos grupos sócias representantes dos
vários segmentos de nossa diversidade: povos de terreiro, povos indígenas, ciganos, grupos culturais populares e mestres de saberes e fazeres tradicionais. O objetivo não é só de preservação
da memória e do patrimônio, mas de aproximar a sociedade desses grupos e de suas expressões,
favorecendo o conhecimento e quebra de vários preconceitos culturais.
Ainda destaca a importância das leis que valorizem e protejam as culturas populares. Além
da criação das leis, o mais importante é a sua implementação. Os museus se mostram equipamentos importantes neste processo. Além disso, não podemos deixar de mencionar a responsabilidade do Estado, que precisa dar condições sociais e materiais aos mestres populares para a
transmissão desses saberes e fazeres. Deve ainda proteger os conhecimentos e as expressões culturais tradicionais como os direitos coletivos das populações autoras e detentoras desses conhecimentos, inclusive no que diz respeito a fins comerciais. Quando expõe esses saberes e fazeres, o
museu além de promover a preservação cultural, pode contribuir, sendo o “locus” de um trabalho
que pode ajudar de forma significativa na melhora das condições materiais de uma comunidade.
A divulgação desses territórios criativos, ajuda na promoção de um desenvolvimento integral e
sustentável.
Por todas estas questões levantadas, é que o museu tem um papel fundamental como ferramenta de inclusão, preservação e desenvolvimento de grupos tradicionalmente excluídos. A
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organização de um museu popular é, portanto, complexa. Tão complexa quanto os indivíduos que
se pretende atingir, exigindo a criação e o cumprimento de políticas públicas que promovam a
“democracia cultural”.

4.O Centro de Arte Popular-CEMIG
O Centro de Arte Popular – CEMIG (CAP- CEMIG) é um espaço museológico vinculado a Superintendência de Museus e Artes Visuais, que por sua vez está subordinada a Secretaria de Cultura
do Estado de Minas Gerais. A instituição, também, integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade.
Inaugurado em 19 de março de 2012, mesmo com a sua curta existência, são poucas as referências
de sua história documentada.
A pesquisa e a constituição do acervo se deram a partir da pesquisa antropológica desenvolvida pelo Professor Ricardo Gomes Lima – Doutor em Antropologia Cultural pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador do
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – a quem coube, também, definir a conceituação
do Museu. O projeto arquitetônico do Centro de Arte Popular-CEMIG ficou a cargo dos arquitetos:
Janete Costa, Acácio Gil Borsoi, Marcelo Neves e Rosa Arouche. Janete Costa se sobressaiu por sua
contribuição na arquitetura de interiores, design de produtos e principalmente por seu comprometimento na divulgação da Arte Popular e do artesanato brasileiro. Com o seu falecimento, Acácio Gil Borsoi – esposo de Janete Costa – assumiu o comando do projeto. Ele já estava envolvido no
projeto, e pouco após ter assumido o comando do projeto veio a falecer, cabendo aos outros dois
arquitetos – Marcelo e Rosa, o término do projeto.
A constituição do acervo do Centro de Arte Popular-CEMIG está diretamente vinculada à
história da Instituição. No documento produzido pelo Professor Ricardo Gomes Lima, intitulado
Dossiê de Pesquisa, há um tópico que versa sobre a aquisição de acervo. Ali, ele deixa explicito que a
seleção dos objetos para compor a exposição de longa duração seguiu “dois eixos temáticos: a questão
da temporalidade e a questão da espacialidade”. O primeiro eixo evoca a arte como uma das expressividades manifestadas no território mineiro desde a pré-história até a contemporaneidade. O
segundo eixo intitulado espacialidade, de acordo com a curadoria antropológica, “apresenta lacunas
que não devem ser ignoradas”, ou seja, na constituição do acervo do CAP-CEMIG, não há a representatividade de todas as regiões de Minas Gerais.
As peças que compõem o acervo foram garantidas graças ao “empenho da equipe envolvida
no projeto [que as conseguiu] junto a particulares, estudiosos e colecionadores de arte popular mineira,
e instituições várias”. Lembrando que há também peças que foram adquiridas pelo CAP-CEMIG.
Cabe ressaltar que grande parte da expografia da casa fica a mercê dos proprietários das obras, que
podem retirá-las a qualquer tempo e hora.
Com uma orientação vinculada à nova museologia, a exposição de longa duração mostra-se
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comprometida e pretende envolver-se ainda mais com as populações e comunidades, cujos trabalhos ali se acham expostos.
É nesse sentido que o Centro de Arte popular-CEMIG atende ao Plano Nacional Setorial de
Museus, cumprindo uma de suas diretrizes que consiste em assegurar o registro e a valorização
da memória dos diferentes grupos sociais, fortalecendo e garantindo a manutenção dos museus,
espaços e centros culturais, com ênfase em comunidades menos favorecidas.
De certa forma, essa diretriz está contemplada na própria exposição de longa duração.
Diferentes grupos como o de Artesãos do Candeal, no município de Januária, as bordadeiras da
Vila Mariquinha, entre outros artistas têm lugar assegurado na casa.
A limitação do espaço expositivo é desafio para que a instituição abrigue as diversas expressões e manifestações artísticas de Minas Gerais. Certamente, há ausências. No entanto é
possível minimizá-las na medida em que o espaço destinado a exposição temporária, pode contemplá-las, pelo menos por um período menor, que a de longa duração. Um exemplo disso foi
exposição realizada no Centro de Arte Popular- Cemig, tendo por temática os artistas populares
de Belo Horizonte – “Mestres da Capital” – realizada em 2013.
O CAP-Cemig, instituição cuja classificação se traduz em um misto de museu de arte e museu regional, entende que seu acervo ultrapassa o patrimônio material. Nesse sentido a instituição busca contemplar o patrimônio imaterial registrado em vídeo e sonoramente, bem como
busca inserir-se na ampla discussão sobre a arte popular. Nesse sentido o CAP produziu um seminário sobre Arte Popular que contou com duas mesas. Na primeira “O popular no Mundo Contemporâneo” foram abordadas questões conceituais para se pensar o popular e os desafios atuais para
as políticas públicas voltadas ao universo do tradicional e do identitário. Por meio das reflexões
de Glaura Lucas - etnomusicóloga, professora da UFMG - e de Marcelo Manzatti - cientista social
e antropólogo, presidente do Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais. Na segunda, “As
vozes e os Saberes dos Mestres”, ressaltou-se a importância dos mestres das culturas populares
nas dinâmicas culturais da atualidade com a presença de Frei Chico - pesquisador de campo e
gabinete, músico e sacerdote e o artista e professor Gil Amâncio.
A instituição que comemorou dois anos em 2014, tem ciência de que muito ainda tem a
fazer, colaborar e contribuir.

5.Considerações finais
A Política Nacional de museus e as metas do Plano Nacional da Cultura, iniciativas do governo federal, de fato são iniciativas de grande importância para caminhar para uma “abertura” e
ampliação do conceito de museu.
O ideal da construção de um museu popular, onde a comunidade também é produtora de
conhecimento, não só garante a preservação, a conservação ou a guarda de objetos culturalmente

167

relevantes. Colocar o chamado “cidadão comum” como dono, produtor e transmissor de sua
própria história, retira de fato o museu de seu status puramente erudito e de contemplação.
O conhecimento não é contemplativo, para que haja de fato o entendimento do mundo ao
redor é preciso um conjunto de ações que tornam o indivíduo capaz de fazer suas próprias escolhas, promovendo de fato e verdadeiramente a “cidadania”.
Fica claro também, que mesmo com leis e algumas ações já feitas pelo Estado, ainda falta
muito para garantir a implantação definitiva dessas políticas.
O Centro de Arte Popular-CEMIG tem consciência de sua importância social e procura de
todas as formas valorizar o “popular”, construir um museu do povo, para atender os seus próprios
anseios.
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O presente trabalho pretende apresentar o projeto de implementação do
Observatório de Museologia Social e Artes na UFPA a partir de demandas
locais para a consolidação de iniciativas de musealização de patrimônio
in situ ou consolidar museus que foram criados por iniciativas comunitárias ou não. Uma vez que o curso de museologia da UFPA é o primeiro
da região norte e vem suprir a demanda da região nesta área e para isso
é necessário a criação de um Observatório que objetive realizar o suporte
técnico e teórico para realizar as atividades de consultoria e orientação
nas demandas para musealização na região norte com suas características específicas em se tratando de cultura e historicidade.
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Este trabalho consiste em descrever processos institucionais e demandas sociais locais que
estão ocorrendo junto ao curso de Bacharelado em Museologia da Universidade Federal do Pará
(UFPA), que estão conduzindo o processo de implementação do Observatório de Museologia Social
e Arte (OMUSA). Este consiste em um projeto de extensão que busca pesquisar e realizar ações
referentes à Museologia Social, principalmente se voltando para a Região Norte do Brasil, mais
conhecida como região Amazônica.
Contextualizando o curso de Bacharelado em Museologia da UFPA, a primeira graduação
da Região Norte do Brasil, se iniciou em meados de 2009, quando adentrou a primeira turma do
curso, que se formou agora em 2013. Este dado já nos leva a perceber que este curso é apenas uma
criança em seus primeiros anos de vida e que ainda tem uma longa jornada de consolidação de
suas trajetórias. Contudo destacamos que a presença deste curso já vem sendo demandada há
anos, fato que coloca uma série de expectativas em torno dele, principalmente das áreas vinculadas à cultura e patrimônio. Ainda lembramos que o Estado do Pará, onde este primeiro curso de
Museologia se instalou na Região Norte, localiza-se em uma região estratégica, por se situar na
foz do Rio Amazonas, sendo uma cidade portuária, que faz a ligação do litoral para o interior do
território, região muitas vezes denominada de “Portal da Amazônia”.
As demandas para o curso de Museologia na região também vem de um contexto histórico,
pois justamente na cidade de Belém existe uma ampla quantidade de Museus, diferentemente da
realidade do resto do território amazônico. Sendo um deles, um dos mais antigos do país, o Museu
Paraense Emílio Goeldi, que foi fundado a partir da Sociedade Philomática, criada em 1866 e que
este é um dos mais antigos museus do Brasil em funcionamento¹. Dentre outros processos museológicos da localidade, não podemos deixar de destacar a existência de um Sistema Integrado de

171

Museus e Memoriais, implantado em 1998, vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do Pará e
engloba todos os museus ligados a ela. Destacando que todos os museus do sistema se encontram
em Belém, pois este movimento ainda não conseguiu se interiorizar com raríssimas exceções².
Logo Belém é a localidade do estado com maior diversidade de museus, fato que faz existir um
grande disparate com o resto do estado do Pará e até da região Norte de forma geral, que possuem poucos museus, com exceção da cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que assim como
Belém, possui um considerável percentual de museus. Logo tirando as capitais dos estados da
região Norte, podemos dizer que o potencial museológico da Amazônia está no desenvolvimento
de museus regionais e em ações vinculadas à Museologia Social.
Ainda destacamos que a implantação do curso de Museologia na Região Norte, além de estar
colocando profissionais preparados para atuarem na área de cultura e gestão e manutenção do
patrimônio, também vem se tornando um ponto de referência sobre a produção de conhecimentos
sobre a área em questão, inclusive por possuir em seu quadro de professores especialistas em diversas áreas, como: Comunicação, Conservação, Antropologia, Artes, Museologia, dentre outras,
que se articulam com as questões do Patrimônio e da Cultura. Consequentemente a atuação destes
profissionais são requeridas por diversos Museus e outras instituições que comungam com áreas
de interesse afins.
Estas demandas algumas vezes são contempladas por convênios, contudo muitas das vezes
as bases da universidade no ensino, pesquisa e extensão amarram um pouco a ação destes profissionais, pois os mesmos devem possuir projetos de pesquisa e extensão que possam auxiliar o
atendimento das expectativas e demandas sociais/museológicas postas a estes profissionais, que
devem adaptar seus projetos de pesquisa e extensão no sentido de tentar atender algumas destas
demandas.
Uma destas demandas que estamos nos referindo, surgiram a partir da presença de movimentos sociais ligados à Museologia. Fenômeno museológico que se estruturou a partir da década
de 1950 e 1960, quando foram pensadas as primeiras possibilidade de ações sociais mais engajadas
por profissionais ligados à Museologia. Esta vertente da Museológia se consolidou na década de
1970, quando o termo Ecomuseu foi cunhado por Hugues de Varine e conceituado por GeorgesHenri Rivière e Serge Antoine em 1971 com a experiência do Ecomuseu da Comunidade Urbana Le
Creusot-Montceau e a Carta de Santiago do Chile de 1972, que nos traz o pensamento da idéia de
um patrimônio integral e outras experimentações museológicas como Neiborhood Museum do
Smithsonian Institution. Também não podemos esquecer do Movimento Internacional para Nova
Museologia (MINON), que passou a denominar esse segmento de Nova Museologia, contudo este
termo hoje é considerado datado, sendo mais utilizados os termos Sociomuseologia ou Museologia
Social. Lembramos que estes processos possuem uma diversidade de vertentes de experiências
distintas, que vão de museus indígenas aos museus de favela.
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Foi justamente a presença destes processos da Museologia Social na cidade de Belém, que
geraram demandas aos professores/pesquisadores do curso de Museologia da UFPA e que viabilizou a possibilitando de se pensar o OMUSA. Destacamos que as principais instituições desta
vertente na cidade de Belém são: o Ecomuseu da Amazônia, o Ponto de Memória da Terra Firme e
o Museu do Açaí. Também lembramos que o curso de Museologia foi criado dentro da Faculdade
de Artes Visuais do Instituto de Ciências da Arte. Faculdade que abriga diversos cursos, além do
de Museologia, como o bacharelado e licenciatura em Artes, o Curso de Cinema e Audiovisual e o
de Tecnologia e Produção Multimídia. Esta condição também nos fez perceber, que assim como
a Museologia, as Artes também possuíam uma grande ação em movimentos sociais, que fizeram
fortalecer a idéia de um projeto de extensão, que apoiasse e investigasse estes fenômenos, uma
espécie de observatório, mas que além de observar fosse capaz de atuar junto com estes movimentos contribuindo na consolidação dessas iniciativas.
Somando-se a estes fatos, devemos destacar que o OMUSA, surgiu também a partir de dois
projetos de extensão da UFPA, que se voltavam para ações sociais museológicas. O primeiro projeto, nominado de “Além dos Muros do Museus: processos museológicos contemporâneos³”, que
atua em duas comunidades distintas, a de Cotijuba, onde atua junto com o Ecomuseu da Amazônia
e a de Santa Bárbara, cidade vizinha à Belém no qual o projeto busca mapear patrimônios a partir
de uma metodologia etnográfica, propondo juntamente processos e ações de musealização no território. Destacamos que o desenvolvimento deste trabalho, que se soma ao apóio da prefeitura, já
nos faz pensar na criação do “Ecomuseu da Amazônia – Santa Bárbara”. O segundo projeto, nominado “Memória, Ciência e Arte: narrativas e representação da cerâmica arqueológica na manufatura de Icoaraci”, busca entender o processos de produção ceramista do distrito de Icoaraci na
cidade Belém, que tem como sua principal características inserir estéticas de cerâmicas arqueológicas em suas manufaturas, fato que acabou se tornando uma forte referência estética e cultural da cidade. Este projeto tem o objetivo de instrumentalizar a comunidade de Icoaraci (Bairro
Paracuri), assim como os professores da cidade, sobre as relações entre o passado e o presente,
valorizando a produção artesanal local.
Exemplificando os movimentos sociais da museologia no estado do Pará, abordaremos
primordialmente o Ecomuseu da Amazônia4. Idealizado em 2005 por Laïs Fontoura Aderne Faria Neves (1937-2007) foi implantado em 2007 pela Prefeitura Municipal de Belém, vinculado a
Secretaria Municipal de Educação5. Estando ele atualmente sobre a administração de Terezinha
Rezende, uma das herdeiras do legado de Laïs Aderne, que tanto lutou pelas transformações sociais. O Ecomuseu da Amazônia possui o objetivo de atuar em diversas comunidades adjacentes
como Icoaraci, Mosqueiro, Cotijuba, dentre outros, e sua sede fica em Outeiro, junto a Fundação
Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira6.
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O Ponto de Memória da Terra Firme7 surge em 2010, com apoio do projeto do Instituto
Brasileiro de Museus, denominado de Ponto de Memória. Projeto que por acreditar no direito à
memória, estimula e apóia diversas comunidades em todo o Brasil com o objetivo de valorização
da auto-estima das mesmas, promovendo diversas ações sociais, que vão de cursos, palestras, exposições e até lutas políticas para melhoria das comunidades. Cabe destacar que o bairro da Terra
Firme é um dos bairros adjacentes à UFPA e que sua história foi marcada por luta e conquista de
direitos, que fizeram e fazem o desenvolvimento desta localidade, que hoje possui diversas ações/
lutas sociais e museológicas. O apoio como atividade de extensão do campus de pesquisa do Museu
Emílio Goeldi com técnicos e bolsistas na implementação do ponto de memória da Terra Firme
também foi um fator fundamental para sua consolidação além do apoio institucional para criação
do IBRAM citando anteriormente.
Também devemos citar outros dois processos ligados a Museologia Social: o Museu do Açaí8,
que foi criado dentro do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA e possui o objetivo de valorizar aspectos da produção de conhecimento quanto aos processos de produção, beneficiamento,
comercialização e consumo de açaí, além de promover ações museológicas com a temática do açaí,
como exposições e organização de acervos museológicos; e a segundo, a proposta de consolidação
de um Ecomuseu na Ilha de Algodoal9, que possui apoio do projeto “Bicho D´água: conservação
sociambiental”, que é executado pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia
(Gemam).
Ainda na cidade de Belém, devemos destacar alguns movimentos sociais ligados as Arte,
como a Associação Fotoativa10, fundada por 1984 por Miguel Chikaoka. Um exemplo marcantes
e consolidado de uma abordagem artística que se soma ao contexto social, viabilizando transformações sociais através de uma pedagogia própria, que busca promover o desenvolvimento da
cultura fotográfica na região amazônica. Também destacamos o Instituto Arraial da Pavulagem11,
uma organização autônoma da sociedade civil sem fins lucrativos, criado em 2003, como o objetivo
de desenvolver ações culturais na Amazônia, fortalecendo o saber oral tradicional, botando na rua
diversos cortejos populares, que se desenvolvem a partir de oficinas, palestras, seminários, dentre outras atividades. Além de outros projetos, podemos citar o Centro Cultural Coisa de Negro e
diversas associações e cooperativas de artesãos, como as dos ceramistas de Icoaraci.
Ainda pensando na atuação social das Artes, citamos um caso particular de um aluno da
Faculdade de Artes Visuais, denominado de K-xorro, um grafiteiro que transita do “underground”
aos processos de transformações sociais, dialogando com a dinâmica das ruas e apresentando uma
proposta de demonstrar possibilidades e recursos para viabilização da arte do grafite e pichação,
através de um contexto social crítico, que fuja do contexto da marginalidade. K-Xorro menciona
que os pichadores são apenas garotos querendo se expressar e que este potencial deve ser canali-
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zado para uma vertente positiva. Por exemplo, atualmente ele produz seus grafites em camisetas12 e oferece oficinas em comunidades e escolas.
Deste ponto podemos entender a viabilidade de um Projeto de Extensão como o OMUSA e
traçar seus objetivos, pois o mesmo, busca realizar pesquisas e ações com relação à Museologia Social e movimentos sociais ligados às Artes, buscando realizar uma mediação entre a universidade
e as comunidades e instituições em questão. Com intuito de suprir demandas geradas localmente
na cidade de Belém e seu entorno e posteriormente ampliar sua atuação à região Amazônica. Pois
o projeto busca gerar suporte teórico e prático do entendimento de uma Museologia Amazônida e
consequentemente mapear todos estes movimentos na região.
Para justificar a relevância social este trabalho, notificamos que existe de uma diversidade
de processos museológicos na região amazônica e que muitos deles estão ligados à Museologia Social de forma direta ou indireta e que destes processos estão surgindo diversos questões que deve
ser mapeadas e pontuadas. Como por exemplo, podemos citar alguns casos bem sucedidos, como:
o Museu Magüta dos índios Ticuna (Acre), o Museu do Padre Giovanni Gallo no Marajó (Pará), o
Museu Sacaca (Macapá), além de termos notícias de ações referentes a processos de valorização
das línguas indígenas no estado de Roraima e que vem buscando se pensar como museu. Desta
diversidade apresentada neste trabalho, podemos dizer que o OMUSA se constitui com uma missão hercúlea, que será travada em seu primeiro momento localmente, buscando suprir primordialmente as demandas locais solicitadas.
Sobretudo pretendemos realizar uma cartografia social dos movimentos museais realizando
a mediação com os órgãos públicos como IPHAN, IBRAM, DPHAC, Secretarias de Culturas para a
implementação e consolidação destes processos museológicos. Constitui assim fundamental a
implementação do Laboratório do curso de Museologia Social da UFPA OMUSA.
Há que considerar que as diversas demandas não só pelo Museu Tradicional mas por diversas possibilidades de musealidade como o ecomuseu da Amazônia, O Maçaí, o ponto de memória
da Terra Firme deve ser lido conforme Chargas (2009) a respeito dos museus tradicionais de uma
forma crítica:
não como morte destes museus mais como parte dos movimentos político-sociais de
crítica e contestação que na décadas de 1960 e 1970 , atingiram em cheio diversos valores
institucionalizados...Essas críticas parecem ter contribuído para a invenção de um novo
futuro para os museus clássicos e tradicionais, por outro, parece ter colocado em movimento o desejo de se constituir uma nova imaginação museal (Chargas, 2009).

Movimentos por direitos civis, movimentos pela liberdade das mulheres e de várias outras
minorias, na busca por identidades nacionais e locais, acompanharam movimentos nacionalistas que emergiam em países colonizados que haviam se tornado independentes recentemente; e
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ainda a influência de pensadores ativistas revolucionários. Todas essas influências gradualmente
alcançaram o limiar dos museus como colocado anteriormente a partir de demandas sociais. Zuenir Ventura escreveu um livro cujo título era enigmático para os tempos 1968, o ano que não terminou” sua repercussão continuou provocando mudanças sociais.
E talvez os ventos de 1968 voltaram a soprar.Vivemos num contexto onde a partir dos países arábes que viviam sob ditaduras começaram um movimento possibilitado pela redes de internet para garantirem seus direitos civis esse movimento conhecido como Primavera Árabe iniciado
em 2011 na Tunísia e em seguida no Egito alastrou-se pelo mundo arábe e posteriormente tomou
o ocidente e desde 2013. As redes sociais possibilitaram a organização das manifestações apesar
dos contextos ditatoriais e fez eclodir a cibercidadania “Embora os contextos divergissem, a crise
era basicamente a mesma - as pessoas não confiavam mais nas instituições públicas e buscavam
novas formas de participação na vida política” Castells, 2014 e fez surgir demanda por melhoria
inicialmente no transporte, saúde, educação, ética na política e pelo direito de memória. O autor
afirma que apesar dos movimentos serem espontâneos e locais dizem respeito a questões globais,
a quebra do contrato social pelos governos e o aumento da pobreza de uma forma geral. Diversos
grupos querem garantir o direito a memória como os indígenas no prédio do antigo Museu do Índio
no Maracanã, Rio de Janeiro. O movimento Ocupa Dops uma associação de diversas organizações
dos direitos humanos querem que o prédio do antigo DOPS no Rio de Janeiro ao invés de ser o Museu da polícia civil seja o museu que contem a resistência ao período da ditadura militar e assim
por diante.
A Amazônia não é diferente e as manifestações também ocorreram pedindo qualidade
na saúde, na educação entre outros e o movimento pelo reconhecimento do carimbó13 como
patrimônio nacional brasileiro culminou com o reconhecimento dia 11.09.14 após uma árdua campanha promovida pelos mestres de carimbó em todo o estado do Pará com suas variantes carimbo
de praia, carimbo pastoril, carimbo urbano para elaboração do dossiê do IPHAN.

Foto: facebook “Carimbó é declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”
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NOTAS
¹ LOPES, M.M. O Brasil descobre a pesquisa científica: o museu e as ciências naturais no século XIX. São Paulo: Ed. Hucitec, 1997. O Museu Paraense Emilio Goeldi, originalmente Associação
Philomática, fundada por Domingos Soares Ferreira Penna em 1866, comemora, em 2016, 150
anos como a mais antiga instituição de pesquisa da Amazônia brasileira
² Sob iniciativa do padre já falecido Giovani Gallo foi criado um museu no Marajó encontra-se em
condições precárias desde seu falecimento, a Fundação Casa de Cultura de Marabá sob iniciativa
também individual de um biólogo diretor da fundação é Noé Von Atzingen , o museu da Marujada
da Irmandade de São Benedito no município de Bragança e o museu de território sob iniciativa da
prefeitura de Belém/SEMEC Ecomuseu da Amazônia que atinge as áreas insulares de Belém.
³ Acessar o blog projeto-alemdosmurosblogspot.com e o facebook além dos muros Santa Bárbara
para ver as atividades realizadas pelo projeto de extensão.
4

http://ecomuseuamazonia.blogspot.com.br/

5

OLIVEIRA, E.P. Concepção e implementação do Ecomuseu da Amazônia: o estudo de suas possi-

bilidades a partir do distrito de Icoaraci (Paracuri e Orla). Dissertação de Desenvolvimento e Meio
Ambiente da Universidade da Amazônia, 2009.
6

http://www.escolabosque.org/

7

http://pontomemoriaterrafirme.blogspot.com.br/

8

https://sites.google.com/site/museudoacai/

9

http://marte.museu-goeldi.br/museuempauta/index.php?option=com_

k2&view=item&id=335:grpu-atrasa-o-ecomuseu-em-algodoal
10

http://www.fotoativa.org.br/

11

http://arraialdopavulagem.org/

12

SEQUEIRA, A. K-Xorro late e morde. Gotaz, 2, disponível: http://issuu.com/gotaz/docs/revis-

tagotaz02.
13

https://pt-br.facebook.com/campanhadocarimbo,

o

movimento

também

tem

um

blog:campanhacarimbo.blogspot.com. O que acentua o que Castells acentua como uma nova forma de organização dos movimento sociais trazendo demandas locais para a arena global.
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A proteção internacional
do patrimônio, o patrimônio
religioso e o caso do Museu da
Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP)
Maritsa Sá Freire Costa
maritsacosta@gmail.com

Este trabalho se propõe a verificar entre os documentos internacionais que versam sobre a proteção patrimonial, as denominadas Cartas
Patrimoniais, qual (is) possui (em) relação com o patrimônio religioso
cristão-católico. Para tanto foi eleita como instituição modelo para esta
reflexão o Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP). Os documentos
resultantes de reuniões entre especialistas de diversos países são fundamentais para auxiliar a elaboração de diretrizes e ações efetivas que
visem a salvaguarda e a conservação dos bens na esfera nacional que se
dá principalmente pelas ações de museus como o aqui retratado.

Palavras-chave: Museu de Arte Sacra de São Paulo, Cartas Patrimoniais,
Patrimônio Religioso Cristão-Católico.
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A responsabilidade pela preservação do patrimônio histórico e artístico tem sido assumida
pelas instâncias governamentais desde tempos remotos. Cita-se, por exemplo, o Alvará Real de
D. João V, de 20 de agosto de 1721, uma das primeiras e mais antigas normas de salvaguarda, que
“determinava a conservação e guarda dos monumentos antigos que havia, e se podiam descobrir no reino, dos tempos em que nele dominaram os fenícios, gregos, penos, romanos, godos e
arábicos” (RODRIGUES, 2008, p. 86)¹. Na França do período revolucionário também surgiu, com
mais profusão e técnica – através de decretos e instruções–, a necessidade de se conservar os bens
patrimoniais da nação (CHOAY, 2006).
No entanto, o primeiro documento de grande influência internacional foi a Carta de Atenas
aprovada na IV Assembléia do Congresso Internacional de Arquitetos Modernos (CIAM), em novembro de 1933. Além das discussões sobre a funcionalidade das cidades, este texto igualmente
tratou o patrimônio histórico como algo a ser respeitado e preservado, dado o reconhecimento,
como testemunho do passado, de seus valores sentimentais e históricos. A proteção dos monumentos já havia sido objeto de reunião anterior, também em âmbito internacional, organizada em
outubro de 1931 pelo Escritório Internacional dos Museus da Sociedade das Nações, precursora da
Organização das Nações Unidas (ONU). A declaração resultante também havia recebido o nome
de Carta de Atenas e suas proposições incluíram normas e procedimentos para a proteção e conservação dos monumentos históricos, bem como a necessidade dos países de colaborarem entre
si para a preservação de seus respectivos bens nacionais.
Com o tempo, a concepção de patrimônio foi ampliada e, além dos monumentos e edifícios,
foi percebido que outros bens de natureza cultural também necessitavam de proteção, como o
meio ambiente natural propriamente dito, o patrimônio arqueológico, com mais atenção às ci-
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dades e aos sítios históricos, e mais tardiamente o patrimônio imaterial em suas diversas manifestações. Neste sentido, reuniões foram promovidas em organizações internacionais, como o já
mencionado CIAM e a própria UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura) que acompanharam a ampliação do conceito e foram pioneiros em medidas e posturas
inovadoras para a proteção patrimonial de seus países membros, bem como diversos compromissos referentes ao patrimônio foram assinados e assumidos pelos signatários de ambas as organizações.
O trabalho que aqui se apresenta tem por objetivo refletir acerca da relação entre as medidas
de proteção aprovadas em âmbito internacional e o patrimônio religioso cristão-católico, utilizando para tanto o caso do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Segundo Eduardo Etzel (1979, p. 12),
o patrimônio religioso pôde chegar até nossos dias, e desta forma ser preservado, por dois fatores
principais, como ele mesmo enumera: “1) pelo respeito que a coisa de Deus merecia de uma devota população católica e 2) pelo ‘sem valor’ que se atribuía aos velhos objetos sagrados.” O autor (idem) confere à “evolução de nossa cultura” as iniciativas de resguardo das imagens, peças
de culto e alfaias religiosas. A redução da importância do catolicismo na vida cultural e social das
comunidades veio acompanhada da crescente valorização destas peças como obras de arte. E esta
nova condição tem a desvantagem de despertar a cobiça dos colecionadores oportunistas, que utilizam na maioria das vezes métodos escusos para conseguirem o que querem. O pesquisador ressalta ainda a necessidade de proteção destas peças, afirmando que elas não deveriam permanecer
em seus lugares de origem, igrejas, mas sim deveriam “(...) ser inventariadas, recolhidas em lugar
seguro e depois expostas em museus.” (ETZEL, 1979, p. 16)
Etzel igualmente defende que a preservação destes bens deveria ser compartilhada. Ele sustenta que a comunidade também deveria ser responsável pela conservação, tanto a comunidade
eclesiástica (padres) como a comunidade laica (prefeituras). Nota-se que este aspecto participativo na preservação já acontece em algumas partes do país. Em notícia publicada em 13/07/2013²,
o Instituto Defender informou que não houve, no primeiro semestre de 2013, qualquer registro de
roubo de obras sacras em igrejas mineiras, ao passo que a lista de obras desaparecidas e procuradas pelas autoridades aumentou. Isto se deve, conforme o site, à maior conscientização das comunidades que, pelo menos no caso de Minas Gerais, começaram a cuidar das peças e a denunciar
crimes ocorridos em outras épocas. A partir desta conscientização, a editora responsável pela confecção dos guias telefônicos do estado, a Guiatel, lançou, em parceria com o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), listas telefônicas do ciclo 2013/2014
(Figura 1), em cujas capas estão estampados imagens e objetos de uso litúrgico desaparecidos. O
intuito é de que a população possa denunciar o paradeiro das peças.
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Figura 1 - Guia telefônico Guiatel ciclo 2013/2014 Santanas Mestras e lampadário do Santíssimo desaparecidos
desde 1994. Pertenceram à Matriz de Santa Cruz, em Chapada do Norte, Vale do Jequitinhonha. Fonte: Disponível em
<http://migre.me/hS05L> Acesso em 08 ago 2013.

Vem ao encontro deste caso a Recomendação de Paris. Tal documento, assinado em 19 de
novembro de 1964 como resultado da 13ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, traz recomendações para impedir a transferência ilícita de bens culturais entre os Estados membros. Dentre as medidas destacam-se a identificação dos bens culturais por meio de um inventário nacional
organizado por um órgão oficial adequado, bem como a criação de um certificado apropriado, segundo o qual, o estado exportador autoriza a transferência legal de um bem nacional. A normativa
também indica a necessidade de estabelecimento de acordos bi ou multilaterais entre os Estados
membros, para a garantia da restituição de bens transferidos ilegalmente. Ressalta ainda, a imprescindível publicidade de casos de desaparecimento de bens culturais. Sabe-se que o Brasil é
alvo de roubos indiscriminados de peças, especialmente de obras sacras de estilo barroco, devido,
principalmente, à falta de vigilância e à segurança precária dos lugares de origem destas peças,
capelas e pequenas igrejas do interior de estados visados, como Minas Gerais e Bahia. Este é um
grande problema para a manutenção e o estudo do patrimônio brasileiro. Para coibir tais ações
lesivas à memória nacional, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) criou em 1997 o Banco de Dados de Bens Culturais e, em 2007 o Banco de Dados de Bens Culturais
Procurados, ambos desenvolvidos em conjunto com a Polícia Federal e a INTERPOL (Organização
Internacional de Polícia Criminal)³. Ademais, órgãos governamentais incentivam e promovem
ações que visem a divulgação ampla de objetos procurados, como é o caso dos guias telefônicos
mencionados. Ainda em 1978, a UNESCO criou o Comitê Intergovernamental para Fomentar o
Retorno dos Bens Culturais aos seus Países de Origem ou sua Restituição em Caso de Apropriação Ilícita, um órgão de mediação que se propõe a elaborar ações que reprimam a ilegalidade4.
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Parece ter se tornado uma realidade o sentido de preservação que permeia a comunidade
católica na manutenção de sua própria memória, fato extremamente importante para a salvaguarda
das imagens que permanecem exercendo seus valores de culto e sendo objetos de devoção nas igrejas. Tarefa um pouco mais simples é a preservação de peças que foram deslocadas para uma instituição museológica, como é o caso do Museu da Arte Sacra de São Paulo que será analisado a seguir5.
Por volta de 1770, o capitão-geral Dom Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o morgado de Mateus, juntamente com uma reclusa do Recolhimento de Santa Teresa (Helena Maria do Sacramento), resolveram fundar um outro convento de moças6. O lugar escolhido
para a criação do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz foi próximo à Igreja da Senhora da Luz, construída nos Campos do Guarepe ou Guaré, às margens do rio Anhembi (atual bairro da Luz em São Paulo). No entanto, desde 1764 estava proibida a criação
de novos conventos masculinos ou femininos por determinação do Marquês de Pombal.
Com o “eufemismo ‘Recolhimento’”, segundo Carlos Lemos (1983, p. 6), o retiro de “Nossa Senhora dos Prazeres do Campo da Luz” pôde ser inaugurado em 02 de fevereiro de 1774.
A criação do Recolhimento da Luz não foi autorizada pelo governo de Portugal, e por isso
houve, logo depois, ordem para ser fechado, tendo o governador e capitão-general Francisco da Cunha e Menezes e o bispo diocesano D. frei Manoel da Ressurreição, insistido
pela conservação do mesmo recolhimento, que, afinal, foi tolerada. (MARTINS, 1973, p.
154)

O convento no início era constituído por pequenas celas construídas à custa do
morgado, junto à velha capela, como mencionado. Com o aumento do número de reclusas, Frei Galvão, que era confessor de Helena Maria e que prestou assistência na fundação
do novo retiro, decidiu reformar o local. Frei Antonio de Sant’Ana Galvão era franciscano e no projeto que elaborou para a reforma da antiga capela percebem-se as influências da arquitetura típica de sua Ordem, como por exemplo, a galilé de três arcos de pedra na
fachada. (LEMOS, 1983) O conjunto formado pelo convento e a igreja ficou pronto em 1802.
Em 1827 o botânico inglês William John Burshell fez desenhos da paisagem paulistana e por
meio destes registros foi conhecido o primeiro projeto de Frei Galvão para o edifício (Figura 2):
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Figura 2 - O Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz (1827) William John Burshell, Desenho, sem informação quanto às dimensões. Fonte: CATÁLOGO, MAS, 1983, p. 6. (reprodução escaneada)

Posteriormente, o frade efetuou outras adaptações, como por exemplo, mudou o eixo principal do
templo, trocando o frontispício da “lateral” (à direita) para a criação do novo frontispício (voltado para
a Avenida Tiradentes, à esquerda na Figura 2). Após a morte de Frei Galvão em 1822, outro franciscano,
frei Lucas José da Purificação, decidiu efetuar as mudanças que atualmente caracterizam o conjunto.

Figura 3 - Vista lateral do “Conjunto da Luz” formado pelo Mosteiro da Luz, a Igreja de São Frei Galvão
e Museu de Arte Sacra de São Paulo. Sem informações quanto a data, autoria, nem dimensões. Fonte:
PFEIFFER In: TIRAPELLI (Org), 2005, p.35. (reprodução escaneada)

Pela análise da foto atual do complexo (Figura 3), nota-se que outra modificação foi realizada no frontispício “lateral”, cujo formato original triangular, foi substituído por um de desenho
mais sinuoso, com volutas, além da presença de pilastras e pináculos. É o conjunto arquitetônico
colonial mais bem preservado da cidade de São Paulo.
As origens do Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP) estão nas ações de Dom Duarte
Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo, que a partir de 1907, juntamente com o Chefe
do Arquivo da Cúria Metropolitana, o Comendador Francisco de Sales Collet e Silva, coletaram
peças antigas das igrejas e capelas da Arquidiocese, como de São Vicente, Santos, Embu, Parnaíba
e Itu. Ele percebeu que estes objetos estavam em perigo, corriam o risco de serem descartados
ou levados por outros interessados. Segundo Carlos Lemos (1983), um pouco antes da Primeira
Guerra (1914-1918) foi se desenvolvendo o que ele chamou de “gosto paulistano” muito influenciado pelo imigrante italiano. O aspecto negativo deste modismo, pelo menos para a arte sacra,
foi a substituição de artefatos antigos por peças mais novas e de forte influência europeia. Esta
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interferência estrangeira e seus modismos, conforme especula Carlos Lemos, pôde ter motivado
Dom Duarte a preservar o patrimônio considerado “velho”. Mas a própria Cúria Romana já estava
começando a valorizar o seu patrimônio nas primeiras décadas do século XX. No Código de Direito
Canônico de 1917, previa-se um tratamento específico para o “objeto precioso”, aquele com valor
histórico e artístico, separando-o do objeto sacro, que era utilizado no culto. (COSTA, 2011)7.
Desta coleção inicial, constituiu-se em 1918 o Museu do Cabido Metropolitano de São Paulo,
também chamado de Museu da Mitra ou Museu da Cúria (Metropolitana), o primeiro museu de
arte sacra do Brasil. (SILVA-NIGRA, 1970, p. 9) Ele estava localizado num “edifício junto à praça
da Sé” (LEMOS, 1983, p. 5) e mesmo com a ampliação no final da década de 20, o museu não tinha
condições de receber o público devido ao pequeno espaço; as visitas eram feitas por agendamento
e era exigida a autorização da Cúria. (A IGREJA, 1955)
O MAS-SP foi criado com a colaboração das Monjas Concepcionistas Franciscanas da Ordem
da Imaculada Conceição e a partir de um convênio firmado, por meio do Decreto-Lei de 28 de outubro de 1969, entre o Governo do Estado e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. A cerimônia inaugural com missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Luz foi realizada no dia 28 de maio
de 1970. Após uma reforma supervisionada pelo IPHAN e custeada pelo Fundo Estadual de Cultura
do Estado de São Paulo, foi instalada a estrutura museal na ala esquerda do Mosteiro da Luz, e a
inauguração foi no dia 29 de junho de 19708.
Ao acervo do Museu do Cabido, de propriedade da Mitra Arquidiocesana de São Paulo, foram
acrescentadas outras peças, como a Nossa Senhora das Dores do Aleijadinho, graças à aquisição
efetuada pelo Fundo Estadual de Cultura especialmente para o museu. Em 1980, o prédio passou
novamente por obras de restauração, que lhe devolveram a aparência original. Anteriormente,
em 1979, havia ocorrido no museu uma reestruturação na museografia. Devido à visita do papa
João Paulo II, o diretor do museu na época, Padre Antônio de Oliveira Godinho, solicitou um novo
trabalho de organização do espaço. A configuração antiga era caracterizada por divisões nas salas
e nos corredores. Conforme testemunha Carlos Lemos:
(...) [o diretor] entendeu que o belo histórico edifício deveria integra-se ao Museu, não
como mero continente, mas também como conteúdo museológico (...) tal respeito à arquitetura, não apenas liberou espaços, antes aprisionados, como lhes devolveu perspectiva ampla e iluminada para a serena e tranquila fruição das obras expostas. (LEMOS,
1983, p. 8)

Quanto à valorização simbólica do espaço de preservação e as consequências geradas para
a musealia, discute-se neste momento o exemplo da Carta de Burra. Documento de proteção internacional assinado em 1980 no âmbito do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), ele foi importante para a definição de termos referentes à preservação dos bens culturais,
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como manutenção, conservação, preservação, restauração, reconstrução, adaptação. Destaca-se
para a discussão aqui desenvolvida o que mencionam os artigos 9º e 10º:
Artigo 9º - Todo edifício ou qualquer outra obra devem ser mantidos em sua localização
histórica. O deslocamento de uma edificação ou de qualquer outra obra, integralmente
ou em parte, não pode ser admitido, a não ser que essa solução constitua o único meio de
assegurar sua sobrevivência.

Artigo 10º - A retirada de um conteúdo ao qual o bem deve uma parte de sua significação
cultural não pode ser admitida, a menos que represente o único meio de assegurar a salvaguarda e a segurança desse conteúdo. Nesse caso, ele deverá ser restituído na medida
em que novas circunstâncias o permitirem.

Como visto, este fragmento se refere à localização dos bens culturais e como o espaço em
certas circunstâncias se faz importante para contextualizar o significado da peça. O conhecimento
do espaço faz parte da análise de imagens sacras, uma vez que sua confecção pode ter sido definida
por sua localização dentro do templo, como é o caso, por exemplo, de peças de retábulo. Como
dito anteriormente, as peças mais visadas são transferidas para ambientes que garantam sua segurança, como as instituições museológicas. Ora, os museus não são espaços sagrados, mesmo os
dedicados à arte sacra, e mesmo os que ocupam espaços contíguos a lugares sagrados, como é o
caso do MAS-SP (Figura 4). Apesar desta limitação, a Carta prevê tal solução como necessária à
“sobrevivência” do bem.

Figura 4: Fachada frontal do prédio onde se localiza o Museu de Arte Sacra de São Paulo, com observações.
Fonte: Disponível em <http://www.museuartesacra.org.br/institucional.html> Acesso em 08 ago 2013.

O documento, Decisão 460, assinado pelo Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade Andina, em Cartagena de Índias no ano de 1999, apesar de se referir es-

187

pecificamente aos bens culturais do patrimônio andino, reforça algumas questões trazidas em
documentos anteriores e que se revelaram ao longo do tempo imprescindíveis para a salvaguarda
de todos os bens de natureza cultural. Um dos itens retomados pelo texto é a definição de bens
culturais discutida na Convenção da UNESCO, realizada em 14 de novembro de 1970.9 Na definição
é mencionada tanto a natureza artística quanto a religiosa como valores a serem preservados, assim como especifica que a arte da estatuária e os objetos de uso litúrgico são dignos de proteção.
Os artigos 4º e 6º reforçam a necessidade de ações por parte dos Estados para impedir o tráfico
de bens culturais, mencionada anteriormente, e a necessidade do comprometimento de troca de
informações entre países membros a respeito destas ações criminosas. E para reprimir as importações e exportações ilegais, a declaração volta a exigir a elaboração de leis nacionais que garantam a proteção do patrimônio cultural.
A percepção relacionada à necessidade de preservação dos valores culturais nacionais se
faz tanto pelo reconhecimento de sua importância para a identidade de um ou mais grupos que
compõe a nação, quanto por idéias semelhantes que são percebidas em outras esferas de atuação
estatal. Trata-se das recomendações que surgem no ambiente de discussões que caracterizam as
reuniões entre países e que revelam preocupações comuns, embora seja cada povo portador dos
respectivos e peculiares problemas relacionados ao tema.
Ações de caráter mais pontual e que envolvem a elaboração de práticas e de condutas que
orientam a preservação de bens culturais são de responsabilidade do Estado e se dirigem a seus
cidadãos, ficando restritas à esfera nacional. No entanto, as decisões e diretrizes discutidas e comumente aceitas no ambiente internacional mostram-se de fundamental importância para, por
exemplo, revelar inovações técnicas e descobertas científicas que possam ajudar nos processos de
conservação em geral. Ademais, nestas reuniões há a possibilidade de se elaborar medidas que apenas se tornam plenamente eficazes com a cooperação de vários atores que atuam no cenário internacional, como os Estados Nacionais, as Organizações Internacionais e as próprias instituições
museológicas. Isto porque a Política Nacional de Museus – Memória e Cidadania, aprovada pelo
Ministério da Cultura em 2003, reconhece esta importância da esfera internacional ao recomendar
em um de seus eixos programáticos, por exemplo, o “Desenvolvimento de programa de estágios
em museus brasileiros e estrangeiros com reconhecida e comprovada capacidade e disponibilidade de atuação na área da formação profissional”. A coordenação de medidas em nível internacional por instituições museológicas, portanto, traz benefícios tanto para o desenvolvimento
do campo museológico nacional quanto para a eficácia e efetividade de algumas ações internas.
É o que ocorre com o trânsito ilegal de peças que cruzam as fronteiras para atender a mercados
ávidos por produtos de furtos e que só podem ser contidos em um ambiente internacionalmente
cooperativo.
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NOTAS
¹ O próprio autor, Francisco L. L. Rodrigues (2008), indica em seu trabalho a possibilidade de
existência de uma norma mais antiga que a portuguesa. Esta seria uma normativa expedida pelo
Grão Ducado da Toscana, em 30 de maio de 1571, a qual visava a preservação do patrimônio cultural
daquela região. Como o autor não fornece mais informações acerca da questão, optou-se neste
artigo pela manutenção da primazia portuguesa.
² Fonte direta: Disponível em <http://migre.me/fHIyB> Acesso em 14 jan 2014.
3

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/f310G> e <http://migre.me/f311J> Acesso em 15 jun

2013.
4

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/f317L> Acesso em 15 jun 2013.

5

As fontes para a história da instituição são os catálogos do Museu que podem ser consultados nas

Referências e MARTINS (1973).
6

Atualmente chamadas de Monjas Concepcionistas Franciscanas da Ordem da Imaculada Con-

ceição.
7

Será somente no Código Canônico de 1983 que aparecerá a noção de bem cultural relacionado

aos objetos sacros. (COSTA, 2011) Permanecia, no entanto, a ideia de que a “coisa preciosa” estava
ligada ao valor econômico e/ou artístico e/ou material, enquanto o bem cultural estava ligado ao
valor simbólico.
8

Sobre as iniciativas do clero para proteger o patrimônio sacro, introduzidas na Nota anterior,

sabe-se que foi no início da década de 1970 que a Congregação para o Clero, seguindo as reformas litúrgicas da época, redigiu uma Circular aos presidentes das Comissões Episcopais de todo
o mundo reafirmando a necessidade de preservação do patrimônio católico e o inventário destas peças. (COSTA, 2011) Pode-se dizer que a preocupação com as violações e degradações do
patrimônio era uma preocupação global. A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 1970 aprovou o documento resultante da
“Convenção relativa às medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação
e transferência de propriedade ilícitas dos bens culturais”, que, além de definir o conceito de bens
culturais, recomendou, entre outras medidas, que os estados façam inventários atualizados das
peças e que criem instituições para garantir a preservação destes bens. No Brasil, as mudanças se
deram no campo jurídico, especialmente no que diz respeito a São Paulo. Em 1969, o governo estadual de São Paulo aprovou o Decreto-Lei nº 149 que previu o tombamento de bens com o intuito
de salvaguardar o patrimônio histórico e artístico estadual. (Fonte: Disponível em: <http://migre.
me/hS2E7> e http://migre.me/f31VE> Acesso em 15 jun 2013.)
9

Já mencionada, ela versava sobre a proibição de transferência ilícita de bens culturais.

10

Fonte: Disponível em <http://migre.me/f3boI> Acesso em 16 jun 2013; e <https://www.museus.

189

gov.br/wp-content/uploads/2010/02/politica_nacional_museus_2.pdf> Acesso em 17 set 2014.
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Partindo de reflexões a certa dos conceitos Museu, Musealização e Patrimonialização, este artigo tem por objetivo desenvolver apontamentos
preliminares no que tange à musealização como política de proteção patrimonial, principalmente quando se trata de patrimônio edificado. Para
tanto, discutiremos, com base em análise documental e revisão bibliográfica, questões ligadas à temática, como sua relação com as políticas
públicas culturais e o reuso de edifícios históricos. Tomamos como base
também o estudo de caso onde analisamos a criação do Museu de São
Benedito nas dependências da igreja Nossa Senhora do Rosário, sendo
esta um patrimônio já institucionalizado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, ambos localizados na cidade de
Vitória, ES.
Palavras-Chaves: Museu, Musealização, Patrimonialização,
Política Pública, Reuso de Edifícios Históricos.
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Introdução
É sabido que tanto os museus como os patrimônios culturais vêm ganhando cada vez mais
importância no cenário nacional e internacional; da área acadêmica, às políticas públicas. Assim,
compreender de forma sólida suas possíveis relações é primordial.

Baseado nas definições estabelecidas pelo International Council of Museums - ICOM¹ e
pelo Instituto Brasileiro de Museus² - IBRAM, partimos do pressuposto que museu é uma instituição de salvaguarda do patrimônio (em geral) e de difusão das informações neles contidas. Ele
é responsável por fazer incidir sobre esses bens selecionados, de forma constante, o processo de
musealização (EREMITA; MARANDA, 2009, p.256), do qual falaremos adiante. Vale ressaltar que
trabalhamos com a idéia de instituição apresentada por Desvallés e Mairesse (2010, p.42) onde o
termo “[...] designa, principalmente, a um organismo público ou privado estabelecido pela sociedade para responder a uma necessidade concreta [...] regido por um sistema jurídico de direito
público ou privado”.

Seguindo, entendemos a musealização como um processo de institucionalização que, semelhante ao processo de patrimonialização que “institucionaliza a memória e os laços entre gerações”³ (SCHEINER, 2006, p. 58), faz salvaguardar os bens culturais do risco da perda, tanto de sua
integridade física, como informacional. Ela também protege contra os riscos do esquecimento e
da perda das memórias ligadas a eles. A musealização é um processo complexo que acontece sob
uma lógica seletiva (o olhar museológico), onde agregamos novos valores aos objetos que farão
parte das coleções de um museu, transformando-os em documento. Esse objeto-documento4 tem
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por missão recriar e referenciar uma realidade que está ausente do museu (seja no tempo, seja no
espaço), representando a sua “realidade original” (LOUREIRO, 2012, p.205).
Mairrese e Desvalles (2010, p.50) afirmam ainda que a musealização é o processo que transforma o objeto, ou o espaço, de forma que este possa viver no âmbito museológico. Isso ocorre por
meio de uma cadeia operatória de procedimentos que a constituem, sendo elas: a seleção, a retirada do objeto de seu contexto original (retirada do objeto de sua circulação comum), a inserção
em outro contexto, a conservação, a documentação, a tesaurização, a pesquisa, a preservação, a
gestão e a exposição/comunicação (Ibidem, p.51).
Não podemos deixar de abordar aqui também o conceito de patrimonialização, que mencionamos acima. Segundo Claudino:
A patrimonialização é uma ação que tem como finalidade fomentar mecanismos de afirmação de uma determinada cultura e do seu patrimônio cultural, com a atribuição de valores, sentidos, usos e significados, voltados para um processo de revitalização e ativação
das memórias passíveis de caírem no esquecimento. (CLAUDINO, 2013, p. 8)

Em suma, este processo5 corresponde ao ato de selecionar determinados fragmentos culturais e de memória6 e construir um discurso de valor, de símbolo e de história sobre eles. Ela
chancela a proteção e a importância de determinadas referências frente a outras, e ao reconhecêlas, determinados grupos são fortalecidos socialmente, economicamente e politicamente. Diante
disso, devemos sempre ter em mente que a patrimonialização possui um caráter político.
Como bem nos lembra Mendonça (2014, s.p.), embora patrimonialização e musealização sejam processos semelhantes de institucionalização de bens culturais, com procedimentos e finalidades comuns7, a patrimonialização não se dá exclusivamente no âmbito da perspectiva museológica, o que por sua vez acontece com a musealização. Ainda segundo ela, “o ato de musealizar
o patrimônio historicamente tornou-se uma ferramenta auxiliadora e fomentadora do processo
de patrimonialização”, e assim temos que “a musealização [pode atuar] como um instrumento de
patrimonialização”.
Diante desse contexto reflexivo, o objetivo do presente artigo é desenvolver alguns apontamentos preliminares relativos à musealização como política de proteção patrimonial, principalmente no que diz respeito ao patrimônio edificado. Para tanto, discutiremos questões que, a
nosso ver, estão diretamente ligadas a essa temática, como sua relação com as políticas públicas
culturais e o reuso de edifícios históricos. Como estudo de caso, analisamos a criação do Museu
de São Benedito nas dependências da igreja Nossa Senhora do Rosário (sendo esta um patrimônio
edificado já institucionalizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN), ambos localizados na cidade de Vitória, ES.
Como nossos apontamentos neste trabalho têm como base um estudo de caso, julgamos
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necessário a partir de agora apresentar um breve histórico sobre o Museu de São Benedito e a igreja Nossa Senhora do Rosário.

O Museu de São Benedito: patrimônio e fé.
A primeira referência ao Museu de São Benedito8 que encontramos nas fontes pesquisadas
está em um comunicado interno de 17 de setembro de 1990 (nº004/1990 - 6ªDR/Minc/SPHAN).
Nele a Srª. Carolina Abreu informa ao diretor do 6º DR-IPHAN, o Sr. Sabino Barroso, sobre uma
visita técnica em Vitória, Espírito Santo, realizada pela Sr.ª Magaly Oberlaender, restauradora do
DEPROT-IPHAN. Nesse documento Abreu sugere que o Museu de Arte Sacra seja instalado na igreja Nossa Senhora do Rosário, proposta essa que é apoiada por Oberlaender. A partir de então
encontramos outros diversos documentos descrevendo ações por parte do órgão para a adaptação
do espaço e implantação do Museu. Entre elas encontramos o envio de profissionais especializados e funcionários do SPHAN, como arquitetos, paisagistas, museólogos, conservadores e restauradores; a realização de obras de desapropriações de imóveis irregulares do entorno, restauração
da imaginária e demais objetos do acervo, elaboração de projetos de acessibilidade, obras na estrutura do edifício (interno e externo), melhoramento da iluminação e tratamento paisagístico.
Vale lembrar que a igreja Nossa Senhora do Rosário teve seu valor reconhecido por meio de
tombamento realizado em 1946 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela
extensão posterior deste ato a todo seu acervo (isto na década de 1980).
A igreja é um dos exemplares da arquitetura colonial na cidade de Vitória que menos sofreu
intervenções ao longo do tempo. Edificada em pedra e cal9, em um terreno doado à Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a igreja teve sua estrutura principal construída em apenas
dois anos, com a mão-de-obra dos negros membros da irmandade (CANAL FILHO, et al., 2010,
p.30). Esta irmandade desempenhou um papel importante na sociedade capixaba, junto à irmandade de Nossa Senhora das Candeias, a irmandade do Menino Jesus de Nossa Senhora do Rosário
e a irmandade de São Benedito, todas ligadas à igreja (Idem, p. 30). Elas realizavam festas e leilões
cujo fundo arrecadado era empregado na compra de alforrias, na promoção de funerais e de sepultamos solenes dos seus membros.
A documentação pesquisada mostra ainda que mesmo depois de seu tombamento, a igreja
esteve, por muitas vezes, em péssimo estado de conservação, sofrendo com infiltrações, infestações e abandono. Além disso, enfrentou também dificuldades em atender seu papel religioso
quanto à realização de missas e demais ofícios cotidianos. Um exemplo desta ponderação é que
em 1973 a administração da igreja deparava-se com dificuldades em encontrar um novo sacerdote
(Jornal da Cidade, 1973).
Por tudo isso, conforme os documentos analisados demonstram, a criação do Museu de São
Benedito veio não apenas reunir e proteger esse patrimônio sacro e artístico capixaba que se en-
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contrava disperso. Ele foi criado também com o intuito de agregar uma nova função à igreja Nossa
Senhora do Rosário de forma a restaurá-la em sua potencialidade informacional e integrá-la novamente à sociedade a que pertence. Dessa forma, seria possível promover sua manutenção não
apenas para as gerações presentes, mas também para as futuras, por meio do uso consciente.
Esse emprego da musealização como forma de proteção do patrimônio, no caso do Museu de
São Benedito, se mostra mais claro quando olhamos a documentação relativa à sua criação. Umas
das motivações expressa nos projetos, correspondências, relatórios e ofícios redigidos tanto pelo
IPHAN, quanto pelas demais instituições envolvidas, para a sua criação na igreja Nossa Senhora do
Rosário está na capacidade que a instituição museológica teria de reunir esse acervo de arte sacra,
guardando-o em um lugar seguro e ao mesmo tempo decodificando suas informações para então
difundi-las.
Um dos exemplos que podemos mencionar para corroborar nossa análise é a justificativa
apresentada no Projeto Implantação do Museu de Arte Sacra de Devoção de São Benedito, redigido
em 1995, que diz:
Viabilizar a implantação do Museo [sic] de Arte Sacra e Devoção de São Benedito significa
possibilitar o levantamento, a sistematização, e o acesso aos interessados e ao público
em geral, à informação dispersa e à que se encontra guardada em precárias condições
de conservação. Mais do que isso, significa realizar uma operação de salvamento dessa
memória, para deleite e estudo, para informação e pesquisa. (PROJETO, 1995, p.1)

Ou seja, a musealização desse acervo e a criação do Museu de São Benedito na igreja Nossa
Senhora do Rosário, teve como intuito claro intensificar a proteção desses patrimônios e permitir
seu acesso pela sociedade. Diante disso, entendemos que essas ações não foram atendidas apenas
com o tombamento da igreja e de seu acervo. A nosso ver, essa capacidade acima mencionada
não foi observada na mesma intensidade com a patrimonialização, afinal, mesmo depois de seu
tombamento, a igreja e seu acervo sofreram por diversas vezes com situações de risco, como já
mencionamos.
Tendo tudo isso em vista, nos cabe neste momento realizar ainda alguns apontamentos sobre políticas públicas culturais e o reuso de edifícios históricos em relação à musealização.

Política Pública Cultural, Reuso e Musealização.
Quando observamos nosso estudo de caso, identificamos que a criação do Museu de São
Benedito tem relação direta com a questão da política pública e do reuso de edifícios históricos.
Primeiramente precisamos definir o que é política pública.
A política pública surgiu como um “subcampo” das Ciências Políticas, no entanto, por seu
caráter interdisciplinar e multidisciplinar, é trabalhada também por diversos outros campos de
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conhecimento (SOUZA, 2006; LIMA, 2012). Ela pode ser voltada para diversas áreas específicas
como a saúde, a educação, a geração de empregos e a cultura, que é o nosso foco neste trabalho.
De uma maneira geral, o diferencial entre uma política governamental e uma política pública10
está no fato de que nesta última o governo (Estado) não é o único decisor e ator responsável pelo
desenvolvimento da política destinada ao que é público (LIMA, 2012, p.52).
Contudo, não estamos aqui falando de qualquer política pública, mas sim às voltadas para a
área cultural com foco nos patrimônios e nos museus.
A criação do Museu de São Benedito, desde o início, foi de responsabilidade tripartide entre
o IPHAN, a Prefeitura de Vitória e a Arquiepiscopal Irmandade São Benedito do Rosário, contando
com financiamento de empresas privadas captadas por meio de projetos culturais. Além disso,
o museu visa não apenas manter a memória da Irmandade e da igreja, como também divulgá-la
para comunidade criando um espaço de informação e lazer. Por isso, sua criação se aplica nos
parâmetros de uma política pública cultural de preservação e difusão patrimonial.
Ainda falando de política pública cultural, Fraga nos aponta questões muito pertinentes
quando percebemos a musealização como parte de algo maior que a patrimonialização, estando
estas no âmbito da política pública. Ela diz:
Conforme Warnier as políticas culturais baseiam-se em três constatações. Segundo a
primeira, a indústria cultural tornou-se um ramo importante da economia, enquanto fator de desenvolvimento. Os museus inserem-se aqui para além de sua dimensão identitária, pelo seu potencial turístico. A segunda está relacionada com a mídia,
pois essa permite que o Estado e grupos privados exerçam controle sobre a informação,
através da propaganda política e das escolhas ideológicas. A terceira constatação é de
que a transmissão das tradições culturais se apóia no patrimônio para conservá-lo
ou renová-lo. Conseqüentemente, políticas culturais são elaborações das nações, das cidades, das regiões, de organizações nacionais e internacionais, por isso transfomam-se
em um projeto político, econômico e cultural, tornando-se condição para o desenvolvimento. (FRAGA, 2004, p. 25, grifo nosso)

Na citação acima temos dois pontos importantes para nossa análise. A primeira está na importância da conservação do patrimônio cultural para a transmissão de tradições, a definição de
identidades e, por conseqüência, o crescente interesse dos governos e entidades não governamentais na manutenção e proteção patrimonial. Nisso destacamos o museu com sua potencialidade comunicacional e de proteção, sendo assim uma possibilidade de investimento para agentes públicos e privados. O segundo ponto está na potencialidade turística e econômica do museu
nesse contexto de políticas públicas culturais, que fortifica suas potencialidades frente à sociedade e incentiva no investimento misto.
Ainda nesse âmbito, temos também as políticas de revitalização urbana que seguindo a via
da economia e do turismo, aliada ao desenvolvimento sustentável, também colocam o museu e o
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patrimônio em um lugar de destaque.
Embora o reuso11 de edifícios históricos não seja uma novidade – como podemos comprovar
por meio de textos emblemáticos como Restauração de Viollet-le-Duc, elaborado no século XIX, e
Catecismo da Preservação de Monumentos de Dvorák, do século seguinte -, é no século XXI que ela
tem ganhado força junto a política pública. Segundo Martins (2013, p.17) “a reconversão de edifícios históricos promove a requalificação das áreas urbanas centrais em que esses edifícios estão
inseridos”. Ele está relacionado a ações sociais, econômicas e culturais. Sendo esse o ponto de
encontro com nosso trabalho.
A igreja Nossa Senhora do Rosário está localizada no que inicialmente foi um dos primeiros
núcleos urbanos da região durante a colonização e que, com o tempo e o processo de modernização, se viu esvaziado e marginalizado. Esse processo é muito comum em antigos núcleos, como
bem nos lembra Lima (2007, p.13), onde os edifícios perdem suas funções iniciais, mas ainda permanecem em sua materialidade. Ora, a criação de um museu em um desses edifícios históricos
(neste caso a igreja Nossa Senhora do Rosário) é também uma forma de promover a revitalização
desse centro desenvolvendo uma oferta cultural para os moradores da região, bem como fomentando um novo caminho turístico e econômico. Além, é claro, da já mencionada preservação patrimonial e manutenção da memória e identidade ligadas a essa parte da cidade.
De acordo com a bibliografia pesquisada, a criação de museus e a ação da musealização são
algumas das formas possíveis de ação concreta onde o reuso está diretamente ligada à preservação
patrimonial, inclusive na realidade brasileira. Assim como coloca Martins:
[...] os patrimônios arquitetônicos restituídos, quando devolvidos à comunidade, com
o seu sentido explícito, com sua carga de significados à mostra, cumprem muito bem seu papel.
Principalmente, por meio dos edifícios reconvertidos em museus devido à sua potencialidade cultural e histórica. (MARTINS, 2013, p.16, grifo nosso)
A afirmação de Martins se aplica ao nosso estudo de caso. A criação do Museu de São Benedito nas dependências da igreja Nossa Senhora do Rosário, ao promover uma restauração tanto
do patrimônio móvel, quanto do patrimônio edificado, tornou explicita sua “carga de significado”,
intensificada ainda graças à história e cultura trabalhadas sob a ótima museológica. Ela restituiu
o edifício histórico para a comunidade que já há algum tempo só tinha acesso a ele, poucas vezes
ao ano, em datas específicas de festividades religiosas como as festividades de São Benedito que
acontecem uma vez ao ano.

Conclusão
A musealização tem a capacidade de fazer incidir sobre os bens e patrimônios já instituídos
uma potencialidade ainda mais forte de comunicação e salvaguarda. Os museus e os patrimônios
são mediadores, simbolicamente construídos, com o objetivo de por em relação e/ou em ligação,
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elementos referenciais no pensamento humano. Além disso, eles interpretam esses construtos
simbólicos, permitindo que a informação contida nos bens patrimonializados e musealizados
possa ser comunicada para (e com) a sociedade através do tempo e das especificidades sociais. Por
sua vez, seus processos de criação institucionalizam expressões e marcos, empoderando politicamente e economicamente os detentores desses bens.
Além disso, os museus e patrimônios possuem um potencial econômico e turístico que vem
chamando atenção das políticas públicas. Entre essas questões temos o reuso que embora seja
uma prática antiga, encontra na musealização uma forma não apenas de dar uma nova funcionalidade a um patrimônio edificado, mas também potencializa seu caráter histórico e identitário.
Ao menos essa é a inferência que tivemos ao analisar o Museu de São Benedito. Sua criação não
apenas fomentou um processo de restauração do patrimônio sacro capixaba ligado à irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e irmandade de São Benedito, mas também promoveu sua divulgação e
o uso consciente da própria igreja Nossa Senhora do Rosário, dando-lhe vida.
Devemos ter em mente que quando trabalhamos com patrimônios culturais e museus não
podemos ter uma postura inocente. Devemos estar cientes que eles são elementos de grande interesse do poder.

NOTAS
¹ “Um museu é uma instituição sem fins lucrativos, permanente a serviço da sociedade e de
seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o
patrimônio tangível e intangível da humanidade e seu ambiente para fins de educação, estudo e
diversão”. (ICOM, 2007, s.p., tradução nossa).
² “Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de
seu desenvolvimento”. (IBRAM, 2009, s.p.).
3

Alguns pesquisadores questionam essa idéia de “institucionalização da memória”, negando-a.

No entanto, defendemos sim que esse foi, e ainda é, parte do processo de patrimonialização e musealização, vide os museus históricos e suas narrativas sobre as memórias nacionais.
4

Essa idéia faz referência à noção de documento-monumento de Le Goff (1990, p. 545), em que

a abordagem científica do objeto permite a recuperação do documento pela memória coletiva.
Podemos afirmar que os objetos patrimonializados e/ou musealizados são documentos na medida em que os percebemos em sua potencialidade de fornecer informações. Ou seja, a partir do
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momento que os “lemos” de forma crítica, fazemos incidir sobre eles diversos questionamentos
e assim, os bens passam a se comportarem como uma espécie de prova (LE GOFF, 1990, p. 537). A
palavra documento vem do latim documentum, que por sua vez deriva-se do termo docere (ensinar), e significa “prova”. Ainda hoje, se procurarmos em dicionários comuns de língua portuguesa
uma definição para a palavra documento, encontraremos algo semelhante à sua essência inicial:
“título que prova algo” (LE GOFF, 1990, p. 537; BENCHIMOL; PINHEIRO, 2009, 2439).
5

Inicialmente, a patrimonialização era entendida com um processo de reconhecimento de um

valor intrínseco de um determinado bem que o destacava dos demais. Hoje, partimos da noção
de valoração, em que são os homens (em sua capacidade intelectual, política e historicizante) que
seleciona e faz incidir determinados valores sobre esses bens.
6

Esses fragmentos são na verdade o que chamamos de Referências Culturais. Nas palavras de

Arantes (2001, p.130-131) “no caso do processo cultural, referências são as práticas e os objetos por
meio dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua identidade e localizam a
sua territorialidade. [...] são sentidos atribuídos a suportes tangíveis ou não”. Já, segundo Londres
(2000, p.13-14), que possui uma visão mais material dessas, o conceito de referência cultural está
fundamentada na idéia de diversidade e de produção de sentidos e valores, ou seja, determinados
elementos comuns na vida de um grupo social passam por um processo de “ressemantização”,
servindo de objeto referente para a “representação coletiva” deste grupo e por conseguinte, para
identidade dos indivíduos que o integram e para a região que habitam.
7

Sendo elas a valorização seletiva do objeto, a atribuição de valor de bem cultural a uma referência

cultural e a associação à forma de construção de narrativas sobre determinados grupos e temáticas.
8

Durante o processo de formação do museu, muitas nomenclaturas foram utilizadas para desig-

nar o mesmo. Ora ele é chamado de Museu de Arte Sacra e Devoção de São Benedito, outras vezes
como Museu de Arte Sacra do Rosário, Museu de São Benedito ou apenas Museu de Arte Sacra.
Entendemos aqui que mesmo com a mudança de nome, todos representam o mesmo museu e,
assim, procuramos aqui unificar sua identificação por meio da nomenclatura atual: Museu de São
Benedito.
9

Sistema construtivo característico da arquitetura colonial brasileira, principalmente utilizada

em edifícios religiosos. Outros sistemas também existiam nesse período como a taipa de pilão, o
adobe, entre outros. No caso da igreja Nossa Senhora do Rosário, a paredes na nave e capela mor
(primeiras estruturas a serem construídas) foram erguidas “em pedra argamassada com cal de
conchas” (CANAL FILHO, et. al., 2010, p.36).
10

Lima nos apresenta duas visões principais possíveis. A Abordagem Estadista afirma que a lider-

ança de decisão das políticas públicas está nos atores estatais. Já a Abordagem Multicêntrica não
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se importa com quem faz a política, mas sim “na origem do problema a ser enfrentado” (LIMA,
2012, p.51).
11

Entendemos aqui o termo reuso como sinônimo de reutilização, reabilitação e reconversão

sendo este último definido como: “o conjunto de intervenções arquitetônicas que visam, principalmente, a atualizar o acervo construído, viabilizando-lhe a utilização para novo fim, uma vez
respeitadas as características fundamentais da construção” (MARTINS, 2013, p.12) . Assim sendo,
o reuso de patrimônio edificado aqui está diretamente ligado com as idéias de revalorização, revitalização e reapropriação.
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Gilson Nunes
gilson@ufop.br

Pretende-se apresentar de forma sumária a construção das políticas
públicas para o setor museológico no Brasil, no estado de Minas Gerais e
no município Ouro Preto, enfocando as experiências nestas três esferas
de governo representadas principalmente quanto às opções adotadas
para constituição e gestão de seus sistemas de museus e legislações.

Palavras Chave: Museus, Política Pública, Brasil, Minas Gerais,
Ouro Preto.
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Introdução
Do primeiro museu brasileiro, criado ainda em meados do século XVII, em Pernambuco,
durante o período da dominação holandesa até o estabelecimento da atual Política Nacional de
Museus vão se passar mais de três séculos. A seguir, apresentamos um painel das tentativas de
criação e consolidação de uma política pública para o setor de museus, com seus avanços e recuos,
e de um recorte deste autor, que não pretende esgotar o assunto, mas apenas destacar fatos que
lhe parecem mais significativos no processo de construção desse campo.
Particularmente neste painel serão apresentadas de forma sumária a construção destas
políticas públicas no Brasil, ou seja, na esfera do governo federal, em Minas Gerais, como um
exemplo na esfera estadual e em Ouro Preto, na esfera municipal, enfocando as experiências adotadas nestes entes da federação para a constituição de seus sistemas de museus e legislações.

De um Museu Holandês ao Estatuto de Museus – A Política Nacional
de Museus
A invasão holandesa na colônia portuguesa no século XVII implantou em Pernambuco um
museu, jardim botânico e zoológico (BRASIL, 2005). Emblematicamente, a constatação de que o
primeiro museu brasileiro, ainda que não exista atualmente, seja de origem holandesa em uma
colônia portuguesa talvez revele a diferença conceitual destas duas nações para o processo civilizatório brasileiro.
Quase um século depois, apenas na segunda metade do século XVIII, surgiria, no Rio de Janeiro, uma instituição na colônia portuguesa que poderia ser designada como um museu. Tratavase da Casa dos Pássaros, instituição que atuava como um museu de história natural responsável
pela coleta, preparação e envio a Portugal de exemplares taxidermizados da fauna brasileira, atu-
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ando por cerca de vinte anos (BRASIL, 2005).
Com a fuga da Família Real Portuguesa e boa parte de sua corte, após a invasão napoleônica
e chegada ao Brasil em 1808, passam a ser criadas diversas instituições no país, inclusive o Museu
Real, no ano de 1818.
Desde a sua criação, o Museu Real teve sedes e denominações diferentes, atualmente, designado como Museu Nacional, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerado
o museu mais antigo do país em funcionamento.
O século XIX termina com o país possuindo cerca de onze museus (IBRAM, 2011), destacando-se para citar alguns, a criação do Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838
e da Sociedade Filomática de 1866, que daria origem ao Museu Paraense Emílio Goeldi.
Nos séculos seguintes, naturalmente, diversos museus são implantados, chegando-se hoje,
ao número de quase 3.500 instituições.
No contexto da política governamental para o setor, chamamos a atenção para os esforços
que redundaram na criação do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Resultante de uma
campanha de mobilização da opinião pública, liderada pelo jornalista e historiador Gustavo Barroso, o museu acabou por ser implantado por ocasião das comemorações do centenário da Independência em 1922. Tem-se, assim, a criação de uma instituição concebida conceitualmente para
ser um museu da memória histórica nacional (BRASIL, 2005).
Deste gesto emblemático no campo museal, surge, ainda, o primeiro curso para formação na
área, quando em 1932 foi estabelecido o curso de museus, origem do primeiro curso de graduação
em museologia do Brasil, atualmente, oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro.
Outra ação marcante decorrente da implantação do Museu Histórico Nacional foi a criação
da Inspetoria de Monumentos Nacionais em 1934, que chegou, inclusive, a fazer intervenções em
alguns chafarizes da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais.
Fruto de outro processo de construção política, em 1937 foi criado o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atualmente denominado Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN). Uma das primeiras instituições governamentais dedicadas à gestão
da cultura e, principalmente, fomentadora da política de patrimônio que, por vários anos, desenvolveu ações na área dos museus.
Na sequência de criação do então SPHAN, foram implantados, pelo governo federal, os vários museus nacionais, incluindo o Museu da Inconfidência em Ouro Preto.
Evidentemente, diversos outros museus foram se instalando país afora por iniciativa de
outros órgãos do próprio governo federal, dos governos estaduais e municipais e por meio de associações, fundações e outras organizações.
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Dentre tantos fatos a serem mencionados, como a implantação de outros museus, a realização de inúmeros fóruns, congressos e seminários, a ação a se destacar foi a mobilização e luta
pela regulamentação da profissão de museólogo, o que viria a acontecer em 1984 com a promulgação de uma Lei Federal nº7.287 e o Decreto nº91.775 de regulamentação no ano seguinte.
Com o término da ditadura militar, instalada com o golpe de estado de 1964, e o processo de
redemocratização, a área da cultura passa a contar com um ministério específico, criado em 1985.
No contexto do Ministério da Cultura surge a proposta de implementação do Sistema Nacional de Museus em 1986, com os respectivos Sistemas Estaduais visando a articulação das instituições museológicas (MOURÃO, 1994).
Com a primeira eleição direta após a ditadura, o programa do novo governo previa a fusão ou
extinção de diversos órgãos, desta forma, o Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria
Nacional de Cultura no ano de 1990, sendo diversas de suas ações desarticuladas, como a iniciativa
da implantação do Sistema Nacional de Museus.
Iniciativa semelhante somente iria ocorrer mais de dez anos depois. Em 2003, o governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do seu mandato cria-se o Departamento de Museus
e Centros Culturais (DEMU) no âmbito do IPHAN. Uma das primeiras iniciativas desse departamento foi o estabelecimento da Política Nacional de Museus (PMN), cujo lançamento ocorre no
Dia Internacional de Museus, 18 de maio, no emblemático Museu Histórico Nacional, no mesmo
ano. Essa política representou uma ação inovadora na área museal, compreendendo a importância dos museus na vida cultural e social brasileira que, em 2004, redundou na criação do Sistema
Brasileiro de Museus.
Apesar de alguma dificuldade e limitações na implementação de algumas atividades decorrentes das diretrizes da PNM, naturais na administração pública, o sucesso no conjunto destas
ações desenvolvidas permitiram que o DEMU, em articulação com outras instâncias do governo
e setores do campo museal, transformasse uma política de governo, limitada cronologicamente
pelo mandato do governante, em uma política de Estado, cujas diretrizes centrais e programas
prioritários têm continuidade (NUNES, 2011).
O cenário de configuração de uma política de Estado foi atingido no início de 2009, com a
aprovação, pelo Congresso Nacional e sanção presidencial, de duas leis que instituíram o Estatuto
dos Museus, marco regulatório para o setor e a legislação que implantou mais uma autarquia no
âmbito do Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM (NUNES, et. al. 2013).
O Estatuto dos Museus ou a Lei Federal 11.904/2009 foi fruto da mobilização e articulação da
equipe do então DEMU junto ao poder legislativo em particular à Comissão de Educação e Cultura
da Câmara dos Deputados contando também com o apoio de profissionais do setor museológico
(TOLENTINO, 2007).
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Assim, como no plano federal, a transformação do Ministério da Cultura em secretaria refletiu na paralização da implementação do Sistema Nacional de Museus. Nos estados essa falta de
articulação também se evidenciou.
Poucos estados viriam a dar seguimento e implementariam o respectivo Sistema de Museus,
como o Estado do Rio Grande do Sul, que o instalou em 1991.

O Conceito de Sistema de Museus na Lei Federal 11.904/2009
Dentre diversas contribuições ao setor museológico, a Lei do Estatuto dos Museus regulamenta-o, apresentando inclusive uma definição de instituição museológica bem como os requisitos legais para sua criação, fusão ou extinção (NUNES, et. al. 2013).
O Estatuto obriga os museus a estabelecerem uma sistemática de planejamento por meio da
elaboração do Plano Museológico, atribuindo a competência ao profissional museólogo para fazêlo. Também na gestão o texto legal atribui ao poder público ou às instituições mantenedoras a
obrigação pela manutenção dos respectivos museus, inclusive com a destinação de equipe técnica
especializada, donde interpreta-se a presença do museólogo (NUNES, et. al. 2013).
No tocante aos sistemas de museus a legislação incorpora o texto do Decreto Presidencial n.
5.264, de 5 de novembro de 2004 que instituiu o Sistema Brasileiro de Museus. Além disso, a nova
legislação conceitua este tipo de rede de museus integrada ao poder público nas diversas esferas
de governo e, portanto, prevê a criação dos sistemas estaduais e municipais de museus bem como
aos respectivos Estatutos de Museus (NUNES, et. al. 2013).
Pela lei os sistemas se configuram como uma rede organizada de instituições museológicas,
baseado na adesão voluntária e que visa à coordenação, articulação, à mediação, à qualificação e à
cooperação entre os museus integrantes (NUNES, et. al. 2013).
O Estatuto dos Museus atribui as seguintes finalidades aos sistemas de museus:
I – apoiar tecnicamente os museus da área disciplinar e temática ou geográfica com eles
relacionada;
II – promover a cooperação e a articulação entre os museus da área disciplinar e temática
ou geográfica com eles relacionada, em especial com os museus municipais;
III – contribuir para a vitalidade e o dinamismo cultural dos locais de instalação dos museus;
IV – elaborar pareceres e relatórios sobre questões relativas à museologia no contexto de
atuação a eles adstrito;
V – colaborar com o órgão ou entidade do poder público competente no tocante à apreciação das candidaturas ao Sistema Brasileiro de Museus, na promoção de programas e de
atividade e no acompanhamento da respectiva execução. (BRASIL, 2012).

Verifica-se, portanto o forte papel de articulação desta rede de museus, tanto em função da
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área disciplinar das instituições, de sua temática ou de sua distribuição geográfica.
Aos sistemas de museus é atribuída ainda a responsabilidade da elaboração de pareceres e
relatórios sobre questões relativas à museologia no contexto de atuação.
Para o desempenho de suas funções os sistemas os sistemas de museus no Brasil possuem
normalmente em sua constituição um órgão consultivo e outro executivo.
O órgão consultivo é chamado de Comitê ou Conselho Gestor. Trata-se de um colegiado de
representantes dos museus e do setor museológico de forma mais ampla que discutem e definem
as diretrizes, as ações a serem desenvolvidas pelo sistema de museus.
O órgão executivo designado como Coordenação, realiza exatamente a coordenação do Sistema de Museus, executando, encaminhando e articulando as ações propostas pelo Comitê ou
Conselho Gestor.

O Modelo de Gestão do Sistema Brasileiro de Museus
Inicialmente instituído pelo Decreto Presidencial n. 5.264/2004, o Sistema Brasileiro de
Museus (SBM), instância sucessora do Sistema Nacional de Museus de curta existência na década
de 1980, continua previsto pela Lei Federal 11.904/2009 tendo a composição de seu Comitê Gestor
ampliada de acordo com o descrito no Decreto Presidencial n. 8.124, de 17 de outubro de 2013.
O decreto também delega ao IBRAM a competência de coordenar o SBM de uma forma geral,
ou seja, o órgão executivo, e ao presidente da autarquia a função de presidir o Comitê Gestor desse
sistema.
Desta forma de acordo com o decreto n. 8.124/2013 a composição do órgão consultivo do SBM
denominado de Comitê Gestor passou a ter as representações dos seguintes órgão e entidades:
I - um do Ministério da Cultura;
II - um do Ministério da Educação;
III - um do Ministério da Defesa;
IV - um do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
V - um do Ministério do Turismo;
VI - um do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII - um do Ministério do Meio Ambiente;
VIII - um do Ibram;
IX - um da Fundação Biblioteca Nacional;
X - um do Arquivo Nacional;
XI - um dos sistemas estaduais de museus;
XII - um dos sistemas municipais de museus;
XIII - um do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus;
XIV - um do Conselho Federal de Museologia;
XV - um da Associação Brasileira de Museologia;
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XVI - um da Associação dos Arquivistas Brasileiros;
XVII - um do Conselho Federal de Biblioteconomia;
XVIII - um da Associação Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais;
XIX - um da Federação de Amigos de Museus do Brasil;
XX - um da Associação Brasileira de Antropologia;
XXI - um de entidade representativa dos museus privados, de âmbito nacional;
XXII - um de entidade representativa dos ecomuseus e museus comunitários, de âmbito
nacional; e
XXIII - dois de instituições universitárias relacionadas à área de Museologia. (BRASIL,
2013)

Com uma composição tão ampla possuindo vinte e quatro membros indicados por ministérios, autarquias e fundações do Ministério da Cultura, conselhos e associações profissionais,
representantes de museus e universidades, podemos afirmar que o Comitê Gestor do SBM é um
exemplo de órgão consultivo de representação diversificada.

Minas Gerais uma Política Pública Ainda em Consolidação
Em Minas Gerais, o desenvolvimento de uma política estadual para o setor começou a ganhar
relevância com a criação da Superintendência de Museus e outros acervos no âmbito do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) em 1979, iniciando o processo de assessorias
a museus no interior.
Em 1984, a Superintendência de Museus passa a fazer parte da estrutura diretamente ligada
à Secretaria de Cultura de Minas Gerais, iniciando, anos depois, importantes ações como o cadastramento de museus e lançamento de publicações como o Caderno de Diretrizes Museológicas.
Nas décadas seguintes, influenciados pela PNM, organizam-se encontros estaduais de museus e as articulações concretas para a instalação do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais
(SEMMG), formalmente constituído pelo Decreto Estadual n. 45.236, de 04 de dezembro de 2009,
mas com início de atividades apenas três anos depois. No entanto, esse sistema ainda está longe
de cumprir a missão atribuída a esse organismo na legislação federal.
Portanto, comparativamente aos níveis de ação do governo federal na articulação, fomento
e visibilidade para as mais de 3.000 instituições museológicas no território nacional, o governo
estadual necessita ainda desenvolver muito sua política para atingir um nível comparável à PNM
que beneficie os mais de 360 museus presentes no Estado.
Tal qual como ocorre com diversos textos legais, e em consonância com o determinado na Lei
Federal do Estatuto dos Museus, o deputado Dinis Pinheiro propôs em 2011 de forma independente o Projeto de Lei que instituiu o Estatuto dos Museus de Minas Gerais, Lei 21.141, aprovado pela
Assembleia Legislativa em 2013 e sancionado pelo Governador em 2014.
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O Modelo de Gestão do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais
O decreto de criação do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, determina que caberá
à Secretaria de Estado de Cultura (SEC), por meio da Superintendência de Museus e Artes Visuais
(SUMAV), a coordenação do SEMMG (MINAS GERAIS, 2009).
Assim como no caso do SBM o órgão executivo do SEMMG é assumido pelo gestor da instância estadual de desenvolvimento da política pública de museus, no caso a SUMAV.
O órgão consultivo do SEMMG, ou seja, o comitê gestor, presidido pelo Diretor da SUMAV
é composto por representantes de órgãos e entidades públicos e privados, cuja composição e as
normas de funcionamento serão fixadas em Regimento (MINAS GERAIS, 2009).
Para tanto a SUMAV realizou uma reunião no dia 22 de agosto de 2011 da Comissão Estadual
de Museus, que reunia profissionais do setor, para definir a composição do comitê gestor SEMMG,
que a partir de então ficou com a seguinte composição:
I - um coordenador da Superintendência de Museus e Artes Visuais / SEC, que o presidirá;
II - um representante da Superintendência de Interiorização / SEC;
III - um representante da Superintendência de Fomento /SEC;
IV - um representante do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA;
V - um representante do Circuito Cultural Praça da Liberdade;
VI - um representante do Ministério da Cultura - MINC;
VII - um representante do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM
VIII - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
IX - um representante da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte,
X - dois representantes dos Sistemas Municipais de Museus;
XI - um representante de instituições universitárias relacionadas à Museologia no Estado;
XII - um representante da área museológica da Região de Planejamento Central;
XIII - um representante da área museológica das Regiões de Planejamento Norte de Minas e Noroeste de Minas;
XIV - um representante da área museológica da Região de Planejamento Triângulo e Alto
Paranaíba;
XV - um representante da área museológica da Região de Planejamento Sul de Minas;
XVI - um representante da área museológica da Região de Planejamento Zona da Mata;
XVII - um representante da área museológica da Região de Planejamento Jequitinhonha
/ Mucuri;
XVIII - um representante da área museológica da Região de Planejamento Centro-oeste
de Minas;
XIX - um representante da área museológica da Região de Planejamento Rio Doce. (MINAS GERAIS, 2013)
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Cumprindo o estabelecido no decreto estadual, assegurando a participação de representantes de órgãos e entidades públicos e privados, a composição do Comitê Gestor do SEMMG procurou além da representatividade das instituições, possibilitar a participação de museus das diversas
regiões administrativas do estado. Portanto consideramos o Comitê Gestor do SEMMG um exemplo de órgão consultivo de representação regional.

A Política Municipal de Museus em Ouro Preto e suas Contribuições
Embora a complexidade de se articular os museus em um território municipal seja conceitualmente e operacionalmente muito menor do que quando comparado a territórios de grandes
dimensões, como é o caso do próprio estado de Minas Gerais e do Brasil. O Sistema de Museus de
Ouro Preto (SMOP) inova em relação aos outros dois sistemas já mencionados no seu modelo de
gestão.
O SMOP é resultado da união dos museus da cidade que em 2004 iniciaram algumas atividades em conjunto como um grupo informal com a denominação de Fórum de Museus de Ouro
Preto.
Como a instância municipal de articulação e representação dos museus da cidade o SMOP foi
institucionalizado pela Lei Municipal N° 305 de 07 de dezembro de 2006 e atualmente é composto
por 13 instituições museológicas.
Além da realização anual de uma programação integrada na Semana Nacional e na Primavera de Museus, a produção de folheteria apresentando o circuito de instituições museológicas da
cidade, a manutenção de um site na Internet, a realização de várias oficinas de capacitação dos
funcionários e comunidade em geral e o lançamento de informativos com as atividades dos museus, o SMOP acaba de discutir a aprovar uma série de resoluções.
Essas resoluções propõem normas e procedimentos de referência sobre valores de ingressos e atendimento às escolas públicas. Declara a necessidade do poder público e das instituições
mantenedoras proverem os museus de profissionais museólogos e finalmente estabelecem procedimentos de referência sobre visitas oficiais, de jornalistas e realização de evento, orientando
às secretarias do município ao correto encaminhamento de solicitações aos museus que operam
na cidade.

O Modelo de Gestão do Sistema de Museus de Ouro Preto
Em Ouro Preto, ao invés da coordenação do sistema ser confiada a um técnico ou político
nomeado pelo chefe do Poder Executivo ou um de seus secretários, a legislação garante esta escolha ao Conselho Gestor, ou seja, ao órgão consultivo, que é constituído, em sua maioria, por
representantes dos museus instalados no município. Portanto, os avanços, sucessos ou eventualmente falhas e fracassos na articulação e desenvolvimento da política municipal para os museus
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está diretamente relacionada ao maior ou menor interesse e compromisso das lideranças de cada
instituição para o desenvolvimento desta política.
Portanto o órgão executivo do SMOP diferente do modelo do SBM e do SEMMG é exercido por
uma coordenação colegiada de três membros (OURO PRETO, 2006) ao invés de apenas um profissional como no caso federal e estadual. E pelo fato da coordenação do órgão executivo do SMOP ser
eleita dentre os membros do órgão consultivo, isto é, do Conselho Gestor do Sistema dentre seus
membros (OURO PRETO, 2006).
A composição do órgão consultivo, denominado Conselho Gestor do SMOP também se difere
significativamente das outras redes analisadas nesse texto:
I - Um representante titular e outro suplente do Museu Aleijadinho;
II - Um representante titular e outro suplente do Museu de Arte Sacra de Ouro Preto;
III - Um representante titular e outro suplente do Museu Casa dos Contos;
IV - Um representante titular e outro suplente do Museu de Ciência e Técnica da Escola de
Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP);
V - Um representante titular e outro suplente do Museu Casa Guignard;
VI - Um representante titular e outro suplente do Museu do Chá do Parque Estadual do
Itacolomi;
VII - Um representante titular e outro suplente do Museu da Inconfidência;
VIII - Um representante titular e outro suplente do Museu do Oratório do Instituto Cultural Flávio Gutierrez;
IX - Um representante titular e outro suplente do Museu da Pharmacia da Escola de
Farmácia da UFOP;
X - Um representante titular e outro suplente do Museu das Reduções;
XI - Um representante titular e outro suplente do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto;
XII - Um representante titular e outro suplente do Museu Aberto Cidade Viva do Instituto
Cultural da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Ouro Preto;
XIII - Um representante titular e outro suplente da Prefeitura Municipal de Ouro Preto
lotados nas Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e/ou Patrimônio. (OURO PRETO,
2006).

Como já mencionado, valendo-se da possibilidade de articular os museus em um território
relativamente exíguo e com um número abaixo de duas dezenas de instituições no âmbito municipal, o órgão consultivo deste sistema, o Conselho Gestor, é formado diretamente por membros de
todos os museus da cidade além de um representante de secretarias afins da Prefeitura Municipal
(OURO PRETO, 2006).
Com a criação do Museu Casa dos Inconfidentes, o único museu da prefeitura municipal, e
sua aprovação pelo Conselho Gestor do SMOP, a instituição museológica passou a compor o órgão
consultivo do sistema sendo seu representante o décimo quarto membro.
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Com essas características o Conselho Gestor do SMOP é um exemplo de órgão consultivo de
representação direta e universal, onde cada museu da cidade que possui igual peso nas decisões
desse colegiado independente da tipologia, estrutura, ou instituição mantenedora.

Comparação entre o Modelo de Gestão dos Sistemas de Museus
Procurando sistematizar as informações apresentadas e os conceitos propostos na comparação entre o Modelo de Gestão do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), Sistema Estadual de
Museus de Minas Gerais (SEMMG) e Sistema de Museus de Ouro Preto (SMOP), apresenta-se a
tabela abaixo.

Tabela I - Comparação entre o Modelo de Gestão dos Sistemas de Museus
Tabela I - Comparação entre o Modelo de Gestão dos Sistemas de Museus

A sistematização das informações demonstra que na prática a composição do órgão consultivo do sistema de museus seja do tipo de representação diversificado, regional ou universal deve
ficar próxima ao número de vinte membros, objetivando viabilizar efetivamente a realização das
reuniões.

Considerações Finais
No plano federal e estadual, a coordenação dos respectivos sistemas é dependente da maior
ou menor capacidade de trabalho e articulação dos gestores e equipes dos órgãos responsáveis
pela política de museus.
Seguindo o mesmo movimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ouro Preto também passou a discutir em 2013 o Projeto de Lei do Estatuto dos Museus
da cidade. A diferença com o caso estadual está no fato da proposta ter sido debatia, emendada e
encaminhada pelo Sistema de Museus do município, a partir do trabalho de conclusão de curso
da Museóloga Raiany Aparecida da Silva, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, com a
orientação deste autor.
As diferentes opções nos modelos implantados dos sistemas de museus são fruto das trajetórias das políticas praticadas em cada esfera de governo bem como na quantidade de museus e
do território a ser articulado neste tipo de rede.
Dentre outros benefícios espera-se que todo este aparato legal e a constituição efetiva dos
sistemas de museus possibilitem aos gestores públicos e aos profissionais do setor utilizá-las para
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alcançar a perenidade das políticas públicas na área dos Museus em todas essas esferas governamentais, transformando-as em políticas de Estado.
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Este texto discorre sobre o processo de democratização dos museus brasileiros, considerando os artigos 215 e 216 da Constituição Federal do
Brasil de 1988, as políticas públicas voltadas para o setor museológico,
a Museologia e o Movimento Internacional da Nova Museologia. Coloca
em relevo processos históricos que promoveram o deslocamento dos
museus dedicados aos objetos para o museu dos diferentes sujeitos. Por
fim defende que a democratização dos museus contribui para o desenvolvimento da educação como campo expandido, voltado para formação
critica e permanente da sociedade.

Palavras-chaves: Politicas Públicas, Museu, Democratização,
Museologia, Educação.

216

Inicialmente destinados a atender as elites hegemônicas, fechados em si mesmos, os museus oficializavam as memórias, daqueles que estavam no poder, em detrimento da diversidade
histórico-cultural que compõe a memoria coletiva¹. Mario Chagas (2006, p. 115) define os museus
como lugares privilegiados para construção de memórias, palco apropriado para a invenção e a
teatralização de tradições.
Com resquícios de gabinetes de curiosidades e museus enciclopédicos, as primeiras instituições museológicas do Brasil, surgiram apenas no século XIX com o objetivo de desenvolver estudos científicos, artísticos e expor coleções de portugueses residentes na colônia e itens de valor
histórico-cultural trazidos pela corte portuguesa (BRASIL, 1818, p. 60).
A partir de 1922 os museus cumpriam o papel de representantes da identidade nacional, legitimando e inventando símbolos culturais do território, a fim de fixar na história mundial e local,
uma única narrativa oficial marcada por grandes feitos heroicos.
Representativo desse período é o Museu Histórico Nacional (MHN), inaugurado ao final das
comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil, em 1922 no Rio de Janeiro.
Teve como expografia inaugural o “viés do culto à saudade, a exaltação da pátria, a celebração dos
vultos gloriosos, deixando de fora expressivos segmentos sociais” (CHAGAS, GODOY, 1995, p.31).
A política de acervo dos primeiros anos “não incluía objetos ligados ao mundo do trabalho, salvo
os que pertenciam a alguma personalidade, como os instrumentos odontológicos de Tiradentes”
(BITTENCOURT, FERNANDES, TOSTELS, 1995, p. 65).
Em 1922 no estado de Minas Gerais, foi oficialmente aberto ao público o Museu Mariano
Procópio (MMP) expondo objetos materialmente diversificados, porém homogêneos no simbolismo, pois assim como os objetos da primeira exposição do Museu Histórico Nacional, valorizavam
a cultura dos aristocratas, governos republicanos, elites econômicas e os oligárquicos. Os objetos
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relacionados aos indígenas marcam o processo de colonização do território. “Na sala D. Pedro II,
a única a trazer referência aos escravos, os instrumentos de tortura são exibidos abaixo de um desenho feito pela Princesa Isabel” (MARTINS, 2005, p.23).
Os dois museus citados constituem uma tipologia de museus da primeira metade do século
XX. Supervalorizavam as ciências naturais, a preservação da memória e da cultura das elites, a
glorificação de heróis, a salvaguarda de pinturas e esculturas trazidas e influenciadas pela Missão
Artística Francesa e a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro (1937).
Nos anos 30 e 40 do século XX, o Brasil foi marcado por uma conjuntura autoritária, nacionalista, populista e de manipulação política por parte das elites oligárquicas.
O Estado Novo intensificou as interferências na cultura e na educação, através da criação de
vários departamentos e ministérios². Em destaque o emblemático Serviço de Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - SPANH (1937), cuja política de atuação ficou conhecida como a sacralização
e preservação do patrimônio histórico de pedra e cal de estética barroca e monumental, em geral,
igrejas católicas, fortes e palácios do período colonial (RUBIM, 2007, p. 5).
Nos períodos ditatoriais, Estado Novo e Ditadura Militar, constuiram relações diferenciadas
com o âmbito da cultura, em especial com os museus. Enquanto o Estado Novo e a Era Vargas
colocaram os museus no lugar privilegiado de reconstrução da nacionalidade e identidade cultural
brasileira. A Ditadura Militar reprimiu os movimentos culturais e propiciou condições econômicas
para intensificar a indústria de bens de consumo, tais como rádios, vitrolas e televisões (TOLENTINO, 2000, p.09). Durante a ditatura, “as instituições museais se encontravam em crise financeira e não atendiam nem a demandas sociais, nem aos novos padrões de consumo, lazer e arte”
(SANTOS, 2011, p.193).
Fomentado por ideais desenvolvimentistas e pelo pós-guerras na Europa, o Brasil, passava
de predominantemente rural a urbano industrial, o que propiciou o fenômeno do industrialismo
como cultura, que “afeta não apenas o trabalho, mas os transportes, as comunicações, a vida doméstica, as formas de aprendizagens, toda a superestrutura e infraestrutura da vida social” (GIDDENS, 1991, p. 62).
A partir da década de 40 do século XX, foram crescentes os movimentos de naturezas diversas que favoreceram a ampliação do papel dos museus na sociedade. A antropologia rompia com
a ideia de existir um centro do mundo, rejeitando o selvagem dos primeiros estudos etnográficos. Compreendeu a pluralidade das culturas, através do exercício da alteridade, afirmando que
as sociedades poderiam ser estudas por seus próprios cidadãos (LAPLANTINE, 1996, p.13). As narrativas orais passavam a ser reconhecidas como fontes legítimas de pesquisas. Ampliando as possibilidades de representação de grupos sociais desprovidos de materialidades representativas de
suas memórias e culturas, por terem sofrido violências de segregação e silenciamento, “a força
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da história oral, é dar voz àqueles que normalmente não a têm: os esquecidos, os excluídos” (JOUTARD,
2000, p. 31).
A noção de patrimônio histórico-cultural, anteriormente fixado na ideia de edificações e
monumentos viu-se alargada abrigando o conceito de imaterial e intangível através das práticas
e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações,
formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas (BRASIL, 1988, p. 139).
No contexto global, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e as Ditaduras Militares na
América Latina, marcavam a humanidade.
A comunidade internacional compactuava encontrar elos para promover os direitos humanos e a paz e entre os países e continentes. Como parte do plano, foi criado a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (1945). Agência multilateral das
Nações Unidas tem como meta a divulgação das ciências, a preservação de patrimônios materiais
e imateriais de relevância local e global.
No âmbito dos museus foi criado em 1946, o Conselho Internacional de Museus - ICOM,
uma rede de profissionais compromissados em “promover e proteger o patrimônio natural e cultural no presente, no futuro, o tangível e o intangível” (ICOM, 2013, p. 01).
A UNESCO parceira formal do ICOM contribui para formalização do caráter educativo das
instituições museais. Desde a década de 1970, defende o conceito de educação permanente e integral como proposta educativa viável para os museus.
A educação permanente é encontrada como discurso educativo nos diferentes campos do
conhecimento³. Parte do pressuposto que sistemas de ensinos e aprendizagens, múltiplos e contínuos, necessários para qualificar os diferentes modos de viver a sociedade, acontecem além da
instituição escolar.
De forma institucional, expandiu o campo de atuação da educação e da pedagogia para
outros espaços públicos e privados. Ao mesmo tempo recomendou, a diferentes tipologias de instituições, a assumirem o compromisso com os processos de educação humana.
A noção de patrimônio integral projetou demandas formativas para conscientização dos
seres humanos como integrantes do ambiente natural. Pressionou o surgimento de propostas
museológicas interligadas com as problemáticas urbanas e rurais (SOARES e SCHEINER, 2009, p.
2482).
Nesse contexto, paralelo ao Comitê Internacional de Museus (ICOM), surgiu na década de
1980, o Movimento Internacional da Nova Museologia (MINON), organizado por profissionais de
museus, acadêmicos, agentes e instituições culturais. Desde 1985 o movimento é reconhecido
como uma das 20 organizações internacionais filiadas ao ICOM.
Como proposta teórica e prática a nova museologia, assume os museus como institu-
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ições voltadas para as problemáticas do tempo presente, como conformadores de identidades e
memórias coletivas. Elabora o conceito de Museu Integrado4, com as tipologias museológicas e
museográficas Ecomuseu, Museu de Vizinhança e Museu Comunitário.
A nova museologia trabalha com a participação das populações, comunidades, grupos de
indivíduos. Focaliza na transição entre o tradicional e o novo, buscando a produção de forças criativas para o presente e o futuro. Reafirma o caráter da educação permanente e introduz no campo
dos museus a educação transformadora baseada no método da pesquisa-ação.
Sublinha a educação popular e ambiental como forças transformadoras necessárias para sociedades complexas igualitárias e sustentáveis (SANTOS, 2002, p.118). “A Nova Museologia estuda não apenas a relação do homem com realidade e com os objetos, mas também, atua sobre
esta relação a fim de transformá-la” (BARBUY, 1989. p. 37).
Em consonância ao processo de afirmação da Nova Museologia, a Constituição Federal Brasileira de 1988, garantiu nos artigos 215 e 216, o pleno exercício dos direitos culturais, prevendo o
apoio e incentivo para produção, difusão, democratização do acesso e a valorização da diversidade
étnica regional.
“Quanto às experiências de museus de periferia (Brasil) e museus comunitários (Canadá),
essas são fundamentadas na chamada “nova museologia” e levam em conta que o museu deve ser uma instituição conectada ao mundo contemporâneo e interessada na vida
social, política e econômica da sociedade e, ainda, estimular a discussão, a reflexão e a
prática do respeito e da valorização das diversidades e diferenças, sendo espaço para a
interpretação da vida, da cultura, dos saberes e dos fazeres. Também, não basta à participação da comunidade na criação do museu, esta precisa estar presente por meio de seus
representantes na gestão da instituição” (GRAEBIN, 2012, p.12).

Contudo, foi apenas na primeira década dos anos 2000 que o governo brasileiro, em resposta
aos anseios dos profissionais de museus, instituiu políticas públicas5 voltadas para o setor museológico. Uma sucessão de planos, metas e diretrizes que aplicam os direitos culturais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.
A Nova Museologia, assim como o processo de democratização política dos museus, não
eliminou a tipologia do Museu-Templo da identidade nacional, da raridade, da antiguidade, do belo
e do exótico, mas, sobretudo possibilitou afirmação do Museu-Fórum do diálogo, da dialética e da
diversidade (MENESES, 1994, p.9).
“...nosso desafio é não abandonar o museu coleção, pois existem coleções que são importantes de serem valorizadas, não abandonar também as tendências do museu espetáculo,
algumas grandes exposições são importantes, mas, o desafio é efetivamente trabalhar
um campo que está pouco trabalhado, que são os museus comunitários” (CHAGAS,2009,
p.01)
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As ações6 chamadas democratizantes, reforçam a educação nos museus, pois possibilitam a “apropriação dessa tecnologia por diferentes grupos étnicos, sociais, religiosos e familiares
com intenção de constituir e institucionalizar suas próprias memórias” (CHAGAS, 2006, p.01). Ao
mesmo tempo, pressionam a abertura das diferentes tipologias de museus para a grande massa,
expandindo os horizontes em direção à universalização do acesso, oferecendo o consumo do que
já foi e é produzido, assim como estimulam a democracia cultural que prevê a participação ativa
dos sujeitos, das diferentes classes como emissores culturais.
Entretanto democratizar, em si, não garante a conscientização7 e a formação crítica. Pois
também pode o museu “aprisionar8” em um modelo institucional moralizante com rígidas exigências de etiquetas sociais determinantes. Judith Primo (2008, p. 36) alerta que os museus são
espaços disciplinares e reguladores, individualiza seus utilizadores, qualificando-os, exigindo saberes, comportamentos e gestos para o usufruto e fruição do seu espaço.
A função da educação nos museus entra nessa lacuna contribuindo para processo cíclico
da comunicação museológica. Orientada pela ética, apoiada numa pedagogia da dialogicidade e
reconhecimento da diversidade, apresenta as intenções, aponta objetivos das aprendizagens,
avalia percursos, ajusta ações disciplinares, escolhe tempos e espaços, usos de materiais, compreende as categorias de idades e fundamenta as ações educativas no que tange ao porque, para
que e o que se pretende (BRITO 2006, p.6), Se “o museu, estando aberto ao público transmite uma
mensagem, educa através do objeto a qualquer pessoa que nele entrar, seja qual for a sua classe
social, sexo, idade, etnia ou escolaridade” (TAMANINI, 2012, p. 02), os sujeitos também educam o
museu, interpelando-o segundo seus conhecimentos, representações, imaginários e experiências
sociais.
A especificidade da educação em museus não é homogênea, varia conforme a vocação de
cada instituição. Relaciona-se com as escolhas políticas, ideológicas e pedagógicas dos trabalhadores institucionais. “Sua função maior remete à consciência sobre a materialidade do mundo
necessária para a nossa vida e reprodução como entes biológicos, psíquicos, sociais, intelectuais,
morais” (XAVIER, 2013, p. 15). No entanto, há que se ressaltar que a educação por ser tradicionalmente vinculada às demandas escolares, tende a escolarizar todos os processos educativos da sociedade. No Brasil “os escolanovistas deixaram o legado do museu como apoio, complemento ao
ensino dos conteúdos da escola” (LOPES, 1991 p. 446).
O movimento de afirmação da Museologia e da Nova Museologia é essencial para que os Museus do Futuro repliquem os modelos museais do início do século XX, os quais a educação fundamentou, ora o apoio didático aos conteúdos escolares, ora como processos de dominação cultural
das classes desfavorecidas.
Desde o primeiro seminário da UNESCO e do ICOM no Brasil em 19589, que a função edu-
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cativa dos museus vem sendo traçada, pelas exigências da sociedade do conhecimento e também
pela criticidade das diferentes formações acadêmicas, envolvidas com as potencialidades dos museus enquanto conformadores de comportamentos e ideologias societárias. Foi preciso anunciar a
descolarização dos museus, exigindo processos educativos criativos e dialógicos com a sociedade.
A Declaração de Caracas10 de 1992 localizou a educação nos museus como processo cíclico da
comunicação museológica, “os museus não são somente fontes de informação ou instrumentos
de educação, mas espaços e meios de comunicação que servem ao estabelecimento da interação da
comunidade com o processo e com os produtos culturais” (ICOM, 1999, p. 251)
Marilia Cury Xavier (2013, p. 17) defende o trabalho educativo dos museus com a noção de
curadoria pedagógica, processo do qual os profissionais responsáveis pelo educacional estão integrados aos processos curatoriais: planejamento, construção conceitual, teórica, metodologias,
várias formas de comunicação e os diversos modos imaginados de conhecer, por meio da interação do homem com outros homens, com os objetos, com o mundo e sua história (REIS; PINHEIROS, 2009, p. 45). Ideal que encontra convergência com tendência pedagógica Critico-social dos
Conteúdos, defensora da universalização dos conhecimentos acumulados pela humanidade, para
todas as classes sociais, sem com isso romper com os conhecimentos locais e populares herdados
(SAVIANI, 1997, p. 89).
“O museu educa para facilitar o desenvolvimento da personalidade humana, o que é,
entre outras coisas, ajudar o indivíduo a tomar consciência de sua identidade individual
oferecendo-lhe provas de sua pertença a uma determinada coletividade (histórica, social,
biológica, etc.) para que ele ao firmar-se, seja capaz de transformar a própria realidade”
(Valente, 1995, p.44).

A democratização dos museus está, portanto, relacionada com movimento da Nova Museologia, da Museologia, do ICOM, da UNESCO, com a universalização da Educação Básica, da Educação para a Cidadania e com a produção sistemática interdisciplinar da pesquisa acadêmica.
E ainda, a democratização dos museus encontra sustentação na atuação do Estado, que não
deve impedir os fazeres culturais dos cidadãos, mas que tem o dever de proteger a diversidade
identitárias formadoras da sociedade brasileira (BRASIL, 1988, p. 139).
Passaram-se 84 anos da inauguração do Museu Histórico Nacional (1922) para que fosse aberto o primeiro museu no território de uma favela no Rio de Janeiro, o Museu da Maré (2006). Em
Minas Gerais foram 91 anos da publicização do Museu Mariano Procópio (1922), para inauguração
do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (MUQUIFU, 2012), dentro do território do aglomerado
da Serra em Belo Horizonte. Alain Touraine (1996, p. 78) defende a importância de espaços para
o debate democrático, canais de expressão e de explicitação da diversidade inerente à sociedade.
Os museus podem criar elos entre a vida social e a vida política, não somente como direito, mas
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também como mediadores, que orientam as escolhas e o agir dos diferentes sujeitos.
O grande avanço do século XXI, até então, está na representação da diversidade humana
nos museus, deixando para as futuras gerações o legado do reconhecimento das diferenças e da
alteridade, exigindo da educação uma pedagogia da dialogicidade, da mediação cultural dialógica,
que instala a tensão entre o que fala e o que ouve, entre o eu e o outro, oportunizando espaço para
problematização do conhecimento e da sensibilidade, numa perspectiva plural.

NOTAS
¹ HALBWACHS, M.A. Memória Coletiva. Trad. SCHAFFETER L. L. São Paulo. Vértice/Revista dos
Tribunais. 1990
² Departamento de Cultura de São Paulo, Ministério da Educação e Saúde, Departamento de Informação e Propaganda, Superintendência de Educação Musical e Artística, Instituto Nacional de
Cinema Educativo, Serviço de Radiodifusão Educativa, Serviço Nacional de Teatro, Instituto Nacional do Livro e Conselho Nacional de Cultura (RUBIM, 2007).
³ Em pesquisa o termo, educação permanente aparece em publicações da saúde, educação de jovens e adultos, alfabetização, museus, educação continuada docente, educação a distancia, centro
culturais, escola integral, etc.
4

Iº Atelier Internacional da Nova Museologia Quebec, Canadá, 1984.

5

Política Nacional dos Museus - Memória e Cidadania (PNM, 2003); Instituto Brasileiro de Museus

(IBRAM, 2009); Plano Nacional Setorial de Museus 2010-2020 (PNSM, 2010); Estatuto dos Museus
Brasileiros (BEM, 2013).
6

Acessibilidades; visitação escolar; virtualização do acervo; comunicação através das redes sociais

e aplicativos; exposições itinerantes; inauguração e revitalização de espaços culturais; eventos
acadêmicos temáticos organizados nos e pelos museus; apresentações musicais e teatros nos espaços museológicos; abertura de museus comunidades e periferias; gratuidade no acesso; funcionamento em horários noturnos e finais de semana; oficinas de capacitação docente; produção
de materiais paradidáticos; setores educativos atuantes para todos os tipos de público ou específicos para faixas etárias, editais e prêmios, entre outros.
7

FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 192 p. 1979.

8

Aprisionar em mecanismos de repressão a partir de processos históricos, econômicos e sociais.

FOUCAULT, M. A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade. 1984.
9

Seminário Latino-Americano de Museus (KNAUSS, 2011, p.591)

10

Seminário A Missão dos Museus na América Latina Hoje: Novos Desafios.
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O objetivo deste artigo é provocar uma reflexão a respeito do papel das
instituições responsáveis pela guarda de coleções de cultura popular,
tendo em vista o reconhecimento da importância da inserção dos diferentes grupos culturais que integram a sociedade brasileira. Como referência teórica toma as proposições elaboradas durante a Mesa Redonda
de Santiago no Chile, considerada paradigmática nas discussões sobre a
função social dos museus. As coleções da Missão de Pesquisas Folclóricas
de 1938 e a do Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima, ambas sob a
guarda da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, são o mote para a
discussão da responsabilidade das instituições públicas no trato com os
acervos de cultura popular.

Palavras chaves: Museu Integral, Cultura Popular,
Responsabilidade Social.
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O estabelecimento de parâmetros internacionais para políticas de preservação patrimonial
é resultado da dedicação de diversas entidades e profissionais ligados a diferentes áreas e de um
longo processo de discussões, desde a Carta de Atenas em 1931 até a Convenção das Nações Unidas,
UNESCO de 2003. A Carta de Atenas, elaborada durante a Conferência realizada pelo Escritório
Internacional de Museus da Sociedade das Nações, teve como objetivo discutir a conservação de
monumentos. No que se refere à Convenção da Organização das Nações Unidas de 2013, trata-se
da ocasião em que foi criado o Comitê Intergovernamental para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (CURY, 2004)¹. Dentre as razões para criação do comitê consta:
Reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, ao mesmo
tempo que criam condições propícias para um diálogo renovado entre as comunidades,
geram também, da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial devido, em
particular, à falta de meios para sua salvaguarda (CURY, 2004, p. 372).

O Brasil sempre esteve presente nas reflexões sobre bem cultural. Destaca-se, por exemplo, a participação constante de inúmeros profissionais brasileiros no Conselho Internacional de
Museus – ICOM, entidade fundamental para o estabelecimento de diretrizes internacionais para a
salvaguarda do patrimônio da humanidade e da constituição do campo de estudos da museologia.
Desde a criação do ICOM em 1946, registra-se uma consonância das temáticas propostas sobre os
museus com a realidade política e social de cada momento. Para nossos profissionais, foram de
significativa importância a Conferência Geral em 1971 em Paris, cujos debates giraram em torno
do tema O Museu a serviço do homem de hoje e amanhã, o papel educativo e cultural dos museus; e a
Mesa Redonda em Santiago do Chile em 1972. Esta última, que tratou especificamente do pa-
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pel dos museus nos países latino-americanos, inicialmente estaria sob a direção de Paulo Freire,
cuja indicação fora barrada pelo delegado brasileiro junto à UNESCO por razões políticas (VARINE,
apud BRUNO, 2010, p.39).² Com apenas palestrantes latino-americanos, colocou-se em pauta os
contextos políticos e sociais dos países em questão e o quanto os profissionais dos museus estavam apartados do universo em que suas instituições estavam inseridas. Como resultado, os participantes elaboraram a chamada Declaração de Santiago em que apresentam o conceito de Museu
Integral. Hugues de Varine, ao avaliar o encontro de 1972, identifica o cerne de dois fenômenos que
ocorrem em museus contemporâneos:
Se colocarmos à parte os museus “oficiais”, aqueles que chamamos na França “museus
de arte e de história”, que surgiram no século XIX e seguem as modas estéticas e intelectuais do momento, e também os grandes museus científicos de dimensão ao menos nacional, os museus de hoje vivem dois fenômenos que estavam no embrião do movimento
de Santiago:

•

O nascimento de museologias nacionais “incultas”, ilustrado pela multiplicação de

formações universitárias em Museologia, e de grupos locais de “jovens museólogos” (algumas vezes não tão jovens!);

•

A multiplicação de museus locais, devida à iniciativa comunitária, sem especiali-

zação disciplinar, e muitas vezes sem muito profissionalismo, mas levando em consideração a identidade e os projetos de um território e de sua população.

A noção de Museu como instrumento de desenvolvimento, desconhecida antes de 1972, é
agora largamente formulada e admitida. O mesmo ocorre com a noção de função social
do museu. E também com a de responsabilidade política do museólogo (VARINE, apud
BRUNO, 2010, p.42) (grifos do autor).

A ideia do Museu como instrumento de desenvolvimento, evidentemente faz com que seus
profissionais tenham responsabilidade na execução das atividades. A partir de premissas como
as elaboradas durante o encontro de Santiago, vimos difundir ações educativas e de formação
de público nas instituições museológicas, tornando a mediação um dos principais recursos para
cumprir a função social destes espaços culturais.
Hugues de Varine faz um recorte dentre os museus, excetuando aqueles a que chama de
‘oficiais’, para identificar o surgimento de espaços atrelados às suas comunidades de origem. Esta
divisão, no entanto, não pode desobrigar certas instituições de sua responsabilidade frente ao seu
acervo e aos grupos sociais que o originaram. Alguns aspectos pertinentes às ações de salvaguarda e difusão de coleções não necessariamente estão de acordo com algumas políticas conquista-
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das pelos sujeitos produtores de tais bens culturais. O trato com documentos, registros e objetos
testemunhos de parcela da população historicamente marginalizada, como os povos indígenas ou
comunidades tradicionais ou periféricas, se considerado sua responsabilidade social, não pode se
eximir de um diálogo que retome o espírito da ideia de museu integral - discutido em encontros
como o de Santiago do Chile em 1972.
Em maior ou menor grau, a temática da cultura popular ou tradicional sempre esteve presente nos estudos sobre identidade brasileira. Renato Ortiz vê neste debate uma história que se
modifica ao longo dos anos, se molda às conjunturas sociais, articulando-se a grupos de interesse, e às
vezes, até mesmo a utopias antagônicas (Ortiz, 1992, p.5). A ideia de diversidade cultural, hoje celebrada, esteve na base das teorias de intelectuais brasileiros, em especial daqueles que participaram da institucionalização das Ciências Sociais no país. As primeiras décadas do século XX são a
expressão da constituição do Estado brasileiro enquanto regulador da vida em sociedade por meio
de políticas públicas, inclusive no que diz respeito às primeiras ações de proteção patrimonial.
No final do decênio de 1930 é criado o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN (sob o nome de SPHAN). A instituição não incluía dentre suas finalidades, por
exemplo, os artigos para o registro do saber popular e suas manifestações tradicionais, como sugerido no anteprojeto para a instituição elaborado pelo escritor Mário de Andrade enviado ao ministro da educação Gustavo Capanema em 1936 (ANDRADE, apud IPHAN, 2002, p. 271). A despeito
da percepção de que o poder público brasileiro historicamente priorizou as ações de preservação
com foco nos bens imóveis, Mário Chagas nos sinaliza que, no campo da Museologia, no Brasil, a
noção de patrimônio, além de complexa, não esteve restrita ao edificado. Como exemplo, cita estudos
museologicamente orgânicos como os de Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, Maria Célia T. Santos, Maria de Lourdes P. Horta e Marília Duarte e as preocupações de estudiosos não estruturalmente ligados à Museologia como Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro e Mário de Andrade (CHAGAS,
apud ABREU; CHAGAS. 2003, p.97 e 98).
No período de 1935 a 1938 - enquanto esteve à frente do Departamento de Cultura de São
Paulo - Mário de Andrade, além de elaborar o anteprojeto para o IPHAN, executou ações paradigmáticas para o estabelecimento de diretrizes patrimoniais, sendo o maior exemplo o mapeamento de expressões da cultura popular, realizado nas regiões do norte e do nordeste do Brasil:
a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Esta viagem de pesquisa e registro da cultura brasileira
sintetiza o pensamento de Mário no que diz respeito ao rigor científico a ser adotado no trabalho
de documentação para viabilizar futuros estudos e difusão do conhecimento. A coleção, trazida
pela equipe da Missão de 1938, possui uma organicidade que dá qualidade e especificidade ao conjunto, cada item conta com anotações sobre sua origem, função e descrição, vinculando objetos,
fonogramas, filmes e fotografias a seus autores e coletividades de coleta, além de informações do
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contexto e realidade locais.³
Constituída por fonogramas, instrumentos musicais, indumentárias, utensílios domésticos,
objetos religiosos, fotografias, cadernetas de campo anotações musicais e documentos impressos,
a coleção dá um panorama das expressões culturais de comunidades do norte e do nordeste do país
naquele período e permanece como um referencial nos dias de hoje. Com objetivo de constituir
um conjunto de registros para a Discoteca Pública Municipal criada em 1935 em São Paulo, foram
gravados, entre outros gêneros musicais, cocos, solos de viola, tambor de mina, tambor de crioula, cantos de trabalho, cantigas de roda, desafios e cantos religiosos; boa parte dos instrumentos musicais e religiosos foi obtida após negociação com as autoridades policiais de Pernambuco,
estado com intensa repressão às expressões religiosas afro-brasileiras. Segundo Waldisa Rússio
Camargo Guarnieri, a criação do Museu do Folclore da Discoteca Municipal fora uma novidade para
a época, pois até 1930, São Paulo contava com o Museu Paulista, a Pinacoteca do Estado e, não oficial e fechado ao público geral, o Museu de Arte Sacra da Cúria Metropolitana (GUARNIERI, apud
BRUNO, 2010b, Vol. 1, p. 104).
Se as instituições museológicas da década de 1930 não eram o que se pode chamar de museu
integral, as ações de documentação como a realizada pela Missão de Pesquisas Folclóricas e os
princípios museológicos presentes no pensamento de Mário de Andrade se afastavam dos tradicionais museus voltados a celebrar feitos históricos escolhidos por determinada parcela da sociedade e baseava-se no interesse pelo registro das expressões culturais formadoras do homem brasileiro. Não por acaso, suas propostas são retomadas com frequência para fundamentar políticas
de proteção patrimonial. A atual recorrência ao pensamento de Mário de Andrade se dá também
pelo fato do escritor lidar com o conceito de arte de forma ampla e próxima a ideia de cultura no
seu sentido antropológico, assim como o conceito de patrimônio artístico abranger o tangível e o
intangível (CHAGAS. 2003).
No que diz respeito aos princípios apontados nas propostas de Mário de Andrade quanto à
preservação da produção cultural brasileira, a coleção originária da Missão de Pesquisas Folclóricas é
tomada como exemplar, também, por ela integrar uma proposta de política cultural bem definida
como foi o Departamento de Cultura de São Paulo. Não foi uma ação isolada de um modernista que
via na cultura popular a essência do homem brasileiro. Ultrapassava essa verdade, pois por meio
deste órgão público - idealizado por um grupo de intelectuais que pensavam no papel do Estado
enquanto gestor da vida social – estabeleceu-se a estrutura da administração pública da cidade
de São Paulo em áreas tais como educação, assistência social e planejamento. Nos primeiros anos
do Departamento de Cultura foram desenvolvidas ações como a criação da Discoteca Pública, da
Sociedade de Etnografia e Folclore, de bibliotecas, de ônibus biblioteca e de parques infantis, da
transformação na programação do Teatro Municipal e de uma série de concursos artísticos. Trata-
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se também do período de institucionalização das ciências sociais, com a criação da Universidade
de São Paulo (1934) e da Escola Livre de Sociologia e Política (1933).
Sem se constituírem propriamente num museu, os conjuntos resultantes dos projetos
empreendidos pelo Departamento de Cultura permaneceram integrados ao acervo da Discoteca
Pública, atual Discoteca Oneyda Alvarenga, e, ao longo dos anos, passaram por momentos de valorização ou de esquecimento. A oscilação entre prioridade e indiferença, uma constante na administração pública, associa-se aos interesses específicos de cada grupo dirigente e seu contexto
político, cabendo aos agentes públicos de museus lidar com essa realidade. Foi o que fez Oneyda
Alvarenga para garantir a existência da Discoteca e dos conjuntos como o da Missão de Pesquisas
Folclóricas e da Sociedade de Etnografia e Folclore. Diretora desde sua criação em 1935 até 1968
manteve, como possível, o projeto inicial e trabalhou na organização e difusão do acervo. Em
relação aos registros da Missão, sua sistematização ainda hoje é a base para a recuperação das
informações; divulgou os resultados da viagem com a matrização dos discos, edição dos filmes
(1945) e das publicações: Coleção Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro, Melodias Registradas
Por Meios Não Mecânicos e do Catálogo Ilustrado do Museu Folclórico (ALVARENGA, 1946, 1948 1949,
1950, 1955).
Após a década de 1940, a coleção da Missão só ganhou destaque a partir de 1982, quando da
transferência da Discoteca Pública para o recém-inaugurado Centro Cultural São Paulo.
A equipe técnica formada por Flávia Camargo Toni, Marcelo Brissac e Márcia Fernandes
foi designada, em 1985, para realizar levantamento e catálogo do acervo com vistas a seu
inventário. (...)

Apesar de moroso, em alguns momentos, o processo de preservação gerou o reconhecimento público do conjunto de registros da Missão. Em 2005 o Conselho Consultivo do IPHAN reconhece o Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, no qual está integrada
a coleção da Missão, como Patrimônio Cultural brasileiro e, em 2009, a coleção teve sua
candidatura aprovada como Patrimônio Documental pelo Comitê Nacional do Brasil do
Programa memória do Mundo da UNESCO (CERQUEIRA, org. 2010, p. 8).

O interesse despertado pelos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Cultura, juntamente com um momento propício à museologia brasileira, viabilizou a valorização da coleção da
Missão de Pesquisas Folclóricas a partir dos anos de 1980, muitas vezes ultrapassando a própria
Discoteca. Paralelamente intensificou-se a discussão sobre diversidade e cidadania, com expectativas da quebra de fronteiras entre a chamada cultura erudita e a popular, contribuindo para a
inclusão e fortalecimento do protagonismo cultural de sujeitos historicamente marginalizados,
como os pesquisados pela equipe enviada por Mário de Andrade ao norte e nordeste do país em
1938.
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Algumas políticas públicas adotadas recentemente no Brasil exemplificam a tentativa de
incorporação de diferentes sujeitos de direito, entre eles os produtores de cultura tradicional,
que nem sempre conseguem participar dos equipamentos públicos existentes, como ocorrem nas
iniciativas das próprias comunidades. Apesar de o Estado ser o responsável pela implantação de
políticas de inserção, essas ações nem sempre repercutem nas instituições públicas que se mantêm apartadas e isentando-se de sua função social.
A questão que se coloca é: até que ponto as instituições, que guardam acervos de interesse
público e que, de modo geral, são estatais, podem se isentar da realidade em que estão inseridas?
Questionamentos como estes viabilizaram as discussões em torno do patrimônio cultural da humanidade permitiram elaborar cartas patrimoniais e, num momento político propício, ao Brasil,
instituir o Instituto Brasileiro de Museus IBRAM, em 2006.
Com o título Da Missão à missão, o módulo da linha histórica da exposição Puras Misturas4 mostra inaugural do Pavilhão das Culturas Brasileiras, criado pela Secretaria Municipal de Cultura
em 2010, no Parque Ibirapuera em São Paulo - se propôs a relacionar ações voltadas à preservação
da cultura popular brasileira e a missão institucional do novo equipamento municipal. A linha
histórica toma como marco inicial a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, proposta e coordenada à distância por Mário de Andrade.
Resumidamente, os elementos eleitos como fundadores da missão do Pavilhão das Culturas
Brasileiras foram: recuperação do espírito da ação pioneira de Mário de Andrade, na perspectiva do
reconhecimento da cultura popular como cultura viva, hibridizada, dinâmica ocupando um espaço
normalmente reservado para a dita cultura erudita; constituição de um espaço para encontros,
diálogos e pontes entre popular e erudito, como forma de demonstrar a existência de uma alimentação recíproca; compromisso do poder público municipal de São Paulo em assumir a responsabilidade pela preservação do patrimônio material e imaterial da cultura tradicional brasileira
(BORGES; BARRETO, 2010).
Sua implantação foi motivada pelo atendimento à determinação do Ministério Público de São
Paulo para que a prefeitura da capital paulista abrigasse adequadamente e garantisse visibilidade
pública ao acervo do Museu do Folclore5 – Rossini Tavares de Lima, coleção considerada na ocasião em situação de quase abandono e risco de deterioro. No decorrer das discussões sobre o local
mais adequado para sua instalação, desencadeou-se também uma reflexão - entre os integrantes
do grupo delegado para elaboração da proposta institucional - sobre o perfil desta nova unidade
museológica e, naturalmente, sobre a pertinência da manutenção do nome Museu do Folclore.
Considerou-se que o conceito de folclore estava desgastado e não mais daria conta do significado
da cultura produzida pelo povo brasileiro, assim como, relegava a um plano menor ou secundário
a arte popular e seus diferentes agentes. Avaliou-se também que a não utilização do termo museu
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para designar a nova instituição traria um alargamento da sua atuação e identificação do público
como um local inovador no trato da representação da cultura brasileira em toda a sua pluralidade,
distanciando-se da imagem de censo comum dos museus etnográficos.
Paradoxalmente, um equipamento cultural criado para preservar a coleção do antigo Museu do Folclore adota como princípio as referências do mentor de outro conjunto, o da Missão de
Pesquisas Folclóricas. Conclui-se que o pensamento de Mário de Andrade foi considerado mais
adequado ao contexto cultural e político atual que, além de abrigar as coleções de cultura popular
pertencentes à Secretaria de Cultura, deveria tornar-se um Centro de Referência sobre a produção
e diálogo entre os diferentes segmentos culturais brasileiros, representantes de práticas tradicionais ou contemporâneas. Ou seja, apresentar-se como um espaço vivo e dinâmico, distanciandose do modelo tradicional de museu para guarda de objetos desconectados de seu universo cultural
e social, semelhante à visão atual sobre o termo folclore e o trabalho de folcloristas como Rossini
Tavares de Lima.
Aberto ao público em 2010, o Pavilhão das Culturas Brasileiras limitou-se praticamente a
realização de exposições sobre as aquisições de arte popular, arte indígena e design popular, ou
de artistas que trabalham com comunidades como Renato Imbroisi e Mônica Nador6. A produção
artística priorizada pela missão do Pavilhão é apresentada por meio de eventos assinados por
aqueles que reconhecidamente dominam as estratégias de difusão tradicionalmente adotadas
pelos museus: as exposições. Os curadores selecionam, interpretam e elaboram o discurso a ser
apresentado ao público e, em que pese todas as dificuldades enfrentadas pela nova instituição,
com exceção da mostra de abertura, as coleções Rossini e Missão não tiveram destaque nas ações
de extroversão.
A despeito de todo avanço das discussões sobre preservação patrimonial e da inserção dos
museus na realidade social a que pertencem, inovando no diálogo e mediação de seu público, devemos nos perguntar se de fato as reflexões sobre o papel dos museus, dentro ou fora das academias,
propiciaram uma transformação, por parte de tais instituições, em relação aos representantes da
cultura popular. E, em que medida, os sujeitos das ‘minorias’ podem circular nos espaços reservados para a arte institucionalizada, ou conquistaram espaços próprios para registrar e proteger
seus bens culturais?
Tomando como exemplo as coleções da cidade de São Paulo especificamente tratadas neste
texto, as da Missão de Pesquisas Folclóricas e a do Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima, verificamos que, apesar das alterações conceituais, propositivas e mesmo da reformulação da missão
das instituições museológicas, há mais uma adequação de discurso do que um rompimento de fato
de fronteiras ou de uma reorganização do campo de atuação. O formato das exposições e das ações
culturais está, de modo geral, ainda apoiado em modelos tradicionais, como os projetos muse-
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ográficos, mesmo quando atualizados os dispositivos expográficos, tais como a interatividade, a
acessibilidade e absorção de novas tecnologias.
Podemos inferir que a postura adotada ao longo dos anos na condução destas coleções,
transformou-as em conjuntos de objetos que interessam mais a estudiosos, sem despertar muita
curiosidade aos que representam lutas por políticas públicas e ações de proteção ao saber e fazer
tradicional. Os agentes públicos envolvidos poucas chances têm de refletir sobre a função social
das coleções, limitando-se a trabalhar com ações de conservação e de mediações voltadas ao que
se atribui como formação de público. A difusão é reduzida a determinados recortes discursivos,
assinados por curadores especialistas, e a responsabilidade de sensibilizar e formar “público”
é atribuída às atividades de mediação. Uma exposição que apresenta a produção cultural de um
grupo como de um outro distante de nós, apesar da atualização do discurso ou tentativa de reflexão
da temática, não necessariamente dialoga com os sujeitos da cultura representada.
Sem tomar como uma desqualificação dos trabalhos realizados junto às coleções aqui tratadas, a pretensão deste artigo é sinalizar o potencial existente nos conjuntos. Trata-se de recuperar
as motivações como as que levaram os profissionais envolvidos na gestação do movimento da
Nova Museologia e repensar as responsabilidades políticas e sociais existentes nas ações do cotidiano museológico, em especial dos equipamentos públicos.
Ainda não contamos com muitos espaços onde, além da preservação, os próprios sujeitos
produtores definam o modo como sua obra deve ser difundida ou, no mínimo, participar das diretrizes institucionais. Refletir sobre considerações como esta é fundamental para o estabelecimento do papel dos agentes que integram as instituições voltadas à salvaguarda das expressões
culturais, cujo desempenho é significativo para a formulação de políticas públicas.

NOTAS
¹ A publicação Cartas Patrimoniais, 2004, IPHAN organizada por Isabelle Cury, reúne documentos,
referendos e cartas elaboradas como resultado das discussões a respeito da preservação de bens
culturais, desde a década de 1930 ao ano de 2003.
² Há significativa bibliografia que demonstra o processo ocorrido durante o século XX, especialmente durante e após Segunda Guerra Mundial, para consolidação de instrumentos voltados a
preservação do patrimônio cultural da humanidade. Para ilustrar, podemos citar as seguintes
publicações: Cartas Patrimoniais, Isabelle Cury (org.), IPHAN, Rio de Janeiro, 2004; O Patrimônio
em Processo, Maria Cecília Londres Fonseca, Editora UFRJ/MINC-IPHAN, 2005; Memória e
patrimônio, ensaios contemporâneos. Regina Abreu, Mário Chagas (orgs.) Rio de Janeiro, DP&A,
2003; O ICOM-Brasil e o Pensamento Museológico Brasileiro: documentos selecionados Maria
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Cristina Oliveira Bruno (org), São Paulo, Pinacoteca/ICOM, 2010.
³ Sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas e o Departamento de Cultura de São Paulo, podemos
destacar os estudos de Flávia Camargo Toni, Carlos Sandroni, Alvaro Carlini, Oneyda Alvarenga,
Elizabeth Travassos, Antonio Gilberto Ramos Nogueira, Roberto Barbato, Paulo Duarte, Carlos Eduardo Sampietri, Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, Sirlei Silveira, Telê Ancona Lopes. O acervo se
encontra na Discoteca Oneyda Alvarenga no Centro Cultural São Paulo, Secretaria Municipal de
Cultura.
4

Exposição Puras Misturas – de 11 de abril a 14 de novembro de 2010. Curadora Geral Adélia

Borges, Curadora adjunta Cristiana Barreto, Co-curador Módulo Fragmentos de um diálogo, José
Alberto Nemer; Co-curadora Módulo Da Missão à missão Vera Lúcia Cardim de Cerqueira. Pavilhão das Culturas Brasileiras – Secretaria Municipal de Cultura – São Paulo.
5

O acervo do Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima é composto por cerca de 13.000 itens en-

tre livros, documentos, objetos, audiovisual e fotografias de cultura popular. Iniciado por Rossini
Tavares de Lima, na década de 1950, para as comemorações do IV Centenário da cidade de São
Paulo e alimentado ao longo do tempo por resultados de pesquisas da Escola de Folclore.
6

Além da exposição Puras Misturas, foram realizadas no período de 2010 a 2013 as exposições:

Artes Plásticas curadoria de Alberto Nemer; ArteFatos Indígenas: curadoria de Cristiana Barreto
e Luis Grupioni; Design da periferia: curadoria de Adélia Borges; O rio São Francisco navegado por
Ronaldo Fraga; Autoria compartilhada, curadoria de Mônica Nador; e IBIRÁ, curadoria de Renato
Imbroisi.
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