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APRESENTAÇÃO 

 

Patrimônio Cultural da Ciência e da Tecnologia 

enriquecido

Estamos diante de um feito relevante, sem precedentes no âmbito do 

Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia. O lançamento do livro 

“Cadernos do Patrimônio da Ciência e da Tecnologia: instituições, trajetória 

e valores” alça seus organizadores à condição de autoridades, é passo 

demais expressivo. 

A obra científica tem como propósito-chave conscientizar a 

sociedade das particularidades, importância e fragilidades das práticas de 

preservação, dos aspectos históricos e conceituais do domínio, de gestão e 

de formulação de políticas sobre o contexto do legado tangível e intangível. 

O presente livro, disponibilizado em meio físico e eletrônico, vai ao encontro 

de tudo que se relaciona ao conhecimento científico e tecnológico 

produzido pela humanidade em todas as áreas do conhecimento.

Com base no mesmo princípio de que esses legados não nascem 

“patrimônio”, mas que passam a se configurar como tais, no momento em 

que são assim percebidos pela sociedade, essa publicação é resposta 

contundente ao desafio de tornar perceptível pela sociedade o lugar 

ocupado pelos bens culturais provenientes da ciência e tecnologia ao longo 

do seu percurso, no espaço e no tempo, como processo de construção 

identitária de um país. Em síntese, reveste-se a mídia aludida de princípio 

organizador da própria sociedade.
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O livro é constituído de uma coletânea de artigos resultantes de 

pesquisas científicas sólidas e consistentes, de debates promovidos no 

âmbito dos grupos de pesquisa Museologia e Preservação de Bens 

Culturais e Museologia, Ciência e Informação, no aprofundamento de suas 

pesquisas e experiências práticas. Foi elaborado pelas mãos hábeis de 

pesquisadores, professores, museólogos, diretores e gestores de museus 

e entidades afins, de dedicação exclusiva ao tema. 

No conjunto, são 13 capítulos, distribuídos segundo uma sequência 

lógica, não seccionada e, articuladas aos temas - instituições, trajetórias e 

valores -, elementos essenciais para a reflexão sobre o Patrimônio Cultural 

da Ciência e Tecnologia. São apresentadas análises e experiências 

institucionais de quatro regiões do Brasil e uma de Cuba, compondo um 

cenário do estado da arte do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia 

(PCC&T), em um espectro representativo de instituições - Universidades, 

Centros de Pesquisa, Escolas e Museus.

O primeiro capítulo trata das reflexões que culminaram com a 

elaboração da “Carta do Rio de Janeiro sobre o Patrimônio Cultural da 

Ciência e Tecnologia”. Elaborada pelos organizadores deste livro, o 

documento apresenta questões e atividades necessárias para construção 

de uma valorização ativa do PCC&T, a fim de construir políticas de 

preservação e formação de profissionais capacitados para atuar com esse 

tipo de patrimônio.

Os demais capítulos canalizam reflexões e propostas pontuais em 

diferentes instituições, apontando para trajetórias dos espaços ou coleções 

que articuladas com ações, individuais ou institucionais, contribuem para a 

formação de rede de sentidos e significados. Com essa abordagem, os 

autores levantaram questões sobre valores atribuídos a partir da narrativa 

dos espaços ou coleções, cronologias, representação de mudanças, 

influência dos objetos nas vidas das pessoas, da sociedade e da história 

material e, de forma enfática, na interpretação e visibilidade dos espaços 

museológicos.

Eis o livro “Cadernos do Patrimônio da Ciência e da Tecnologia: 

instituições, trajetória e valores” - instigante, de leitura prazerosa, 

elaborado com dados consistentes e plenos de detalhes. Congratulações, 

pois, aos organizadores. O contributo à humanidade por meio do saber  

sério e pujante  tem aqui matéria essencial.

Recife, dezembro de 2017
1Raimundo Nonato Macedo dos Santos

1 Doutor em Information Stratégique Et Critique Veille Technol - Université Paul 
Cézanne Aix Marseille III, com Pós doutorado pela Universidad Carlos III de Madrid. 
Professor Associado III da Universidade Federal de Pernambuco, vinculado ao 
Programa de Ciência da Informação (PPGCI), atuando na linha de pesquisa 
Comunicação e Visualização da Informação. Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa do CNPq nível 1D, tem experiência na área de Ciência da Informação, 
com ênfase em Teoria Geral da Informação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Ciência da Informação, Bibliometria, Cientometria, Estudos Métricos, 
Comunicação Científica e Institucionalização da Pesquisa Científica. E-mail: 
rnmacedo@uol.com.br
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CARTA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: produção e 

desdobramentos

Bruno Melo de Araújo*

Emanuela Sousa Ribeiro**

Marcus Granato***

Entre os dias 05 e 08 de dezembro de 2016, foi realizado no Rio de 

Janeiro, no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST, o IV Seminário 

Internacional Cultura Material e Patrimônio da Ciência e Tecnologia. 

O evento, organizado pelos grupos de pesquisa Museologia e preservação 

de acervos culturais - GPMPAC e Museologia, Ciência e Informação - 
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de produtividade 1C do CNPq e líder do Grupo de Pesquisa Museologia e 
Preservação de Acervos Culturais. marcus@mast.br

b

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores



GPMCI, reuniu pesquisadores, professores, museólogos e interessados no 

tema do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia. 

A programação do evento proporcionou no seu primeiro dia um 

espaço de reflexão sobre as dimensões do trabalho com este patrimônio 

cultural com a mesa intitulada: "Preservação do patrimônio de C&T no 
1Brasil: desafios e perspectivas" . Ao fim dos debates e por sugestão dos 

participantes foi criada uma comissão responsável pela criação de uma 

Carta Patrimonial que abordasse de forma específica o PCC&T.

Assim, a comissão organizadora do evento assumiu a missão de 

reunir as reflexões dessa mesa redonda, produzindo um documento que 

posteriormente seria compartilhado com os participantes da atividade. 

A sua produção foi iniciada nos primeiros meses de 2017. Esse grupo 

discutiu o formato e conteúdo da Carta e elaborou uma minuta. A estrutura 

foi similar à de documentos patrimoniais (Cartas, recomendações e 

convenções), constando de uma parte introdutória onde se situam as 

motivações para a elaboração do documento, um item com definições 

relacionadas ao PCC&T, objetivos e diretrizes da Carta. Posteriormente, a 

minuta foi distribuída entre todos os participantes do evento através de 

correio eletrônico. Todas as contribuições foram avaliadas pelo mesmo 

grupo e grande parte foi contemplada no conteúdo da Carta.

Após esta etapa, foi realizado no dia 21 de Julho de 2017 no MAST, o 

seminário "Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia: construindo 

políticas para novos patrimônios", cujo objetivo principal era dar visibilidade 

ao documento produzido e lançar formalmente a Carta, possibilitando 

também a assinatura pelos presentes. Além disso, a Carta foi 
2disponibilizada na internet através do site do MAST .

Cabe destacar que nesse evento, foram estabelecidos eixos de 

trabalho, com cronograma de três anos, no sentido de até o ano de 2020, 

sistematizar uma série de atividades que possibilite mudar a realidade atual 

do PCC&T no país. Desta forma, tivemos a criação de 4 eixos assim 

nominados:

a. Divulgação da Carta do PCC&T;

b. Ações políticas de apoio à preservação do PCC&T;

c. Ações educativas de apoio à preservação do PCC&T;

d. Organização de eventos sobre o PCC&T.

Reunidos em plenária, todos os grupos apresentaram suas 

propostas, definiram as iniciativas a serem realizadas e respectivas 

responsabilidades. Acreditamos que este evento cumpriu seu objetivo, 

ampliando o debate em torno de propostas que possam integrar e envidar 

esforços para organização, preservação e divulgação do PCC&T

Este objetivo ocupa centralidade na Carta, na medida em que busca 

contribuir para a preservação do PCC&T no Brasil, proporcionando um 

amplo debate sobre essa categoria de patrimônio e estimulando a 

promoção de uma cultura científica que reconheça como bens culturais 

elementos provenientes das atividades da ciência e da tecnologia.

Em nosso país, o Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia vem 

recebendo pouca atenção institucional no que tange à sua preservação 

sistemática. Considerando que a preservação inclui desde a identificação 

até a divulgação, passando pelas ações de conservação, documentação e 

pesquisa, pode-se afirmar que não existem políticas especificamente 

voltadas para a preservação desta tipologia do patrimônio cultural.

Ao mesmo tempo, pesquisas acadêmicas demonstram que estes 

bens culturais correm sério risco de desaparecimento e que já há amplas 

lacunas na representatividade dos bens que vêm sendo preservados até o 

presente. 

Buscando refletir e atuar no sentido de reverter este quadro de 

invisibilidade do PCC&T no Brasil é que foi produzida a Carta Patrimonial 

12

1 Compuseram a mesa os Profs. Drs. Emanuela Sousa Ribeiro (UFPE), Marcus 
Granato (MAST) e Monica Junqueira de Camargo (USP). Disponível em: 
<http://site.mast.br/ivspct/programacao.html>. Acesso em: 05 set. 2017.
2 Disponível em: <http://www.mast.br/images/pdf/Carta-do-Rio-de-Janeiro-sobre-
Patrimnio-Cultural-da-Cincia-e-Tecnologia.pdf>. Acesso em: 06 set. 2017.
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que aqui apresentamos. Espera-se que esforço continuado de diversos 

agentes envolvidos com a preservação do Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia, com ações de curto, médio e longo prazo, permita alterar o 

quadro atual, caracterizado em diversos dos capítulos deste livro.

CARTA DO RIO DE JANEIRO SOBRE O PATRIMÔNIO 
3CULTURAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONSIDERANDO que a ciência exerce grande influência no 

desenvolvimento da sociedade, possibilitando transformações no 

nosso cotidiano, a partir da ampliação do conhecimento humano 

acerca do mundo;

CONSIDERANDO que os avanços científicos possibilitaram o 

desenvolvimento tecnológico, com a produção de novas máquinas e 

princípios científicos, que proporcionam transformações nas 

condições de produção do mundo social;

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, no art. 216, que 

define o patrimônio cultural brasileiro como sendo constituído por bens 

de natureza tangível e intangível, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, incluindo 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas (item III);

CONSIDERANDO que desde o surgimento das cartas patrimoniais, 

com a Carta de Atenas (1931), os bens de natureza científica são 

referenciados e é preconizada a proteção dos “monumentos de 

interesse histórico, artístico ou científico, pertencentes às diferentes 

nações”;

14

3 Esse documento foi elaborado a partir da decisão dos participantes do IV 
Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio de Cultural de Ciência e 
Tecnologia (http://www.mast.br/ivspct/inicio.html), realizado no Museu de 
Astronomia e Ciências Afins, entre 05 e 08 de dezembro de 2016. A partir de uma 
minuta elaborada por Bruno Melo de Araújo, Emanuela Sousa Ribeiro e Marcus 
Granato.

CONSIDERANDO a Recomendação de Paris (1964), que em seu 

primeiro artigo propõe a definição de bens culturais e coloca as 

“coleções científicas no rol de bens a serem preservados pelas 

nações”;

CONSIDERANDO a 15º Conferência Geral da UNESCO (1968), que 

define em seu artigo I, alínea b, como bem cultural imóvel: “sítios 

arqueológicos, históricos ou científicos, edificações ou outros 

elementos de valor histórico”. Soma-se a este, o artigo III, que na 

alínea b faz menção à necessidade de dotação orçamentária para o 

patrimônio imóvel científico.

CONSIDERANDO a Convenção de Paris (1970), que apresenta no rol 

de bens culturais a serem protegidos: “os bens relacionados com a 

história, inclusive a história da ciência e tecnologia, com a história 

militar e social, com a vida dos grandes estadistas, pensadores, 

cientistas e artistas nacionais e com acontecimentos de importância 

nacional”.

CONSIDERANDO a Convenção de Paris (1972), que apresenta no rol 

de bens culturais a serem protegidos: “manuscritos raros e 

incunábulos, livros, documentos e publicações antigas de interesse 

especial (histórico, artístico, científico, literário, etc.), isoladas ou em 

coleções”.

CONSIDERANDO a 17º Conferência Geral da UNESCO (1972), na 

qual se apresenta uma definição do que pode ser considerado como 

patrimônio cultural: os monumentos: obras arquitetônicas, de 

escultura e pintura ou de pinturas monumentais, elementos ou 

estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 

elementos, que tenham um valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência. Conjuntos: grupos de 

construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, 

unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. 
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Lugares notáveis: obras do homem ou obras conjugadas do homem e 

da natureza, bem como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, 

que tenham valor excepcional do ponto de vista histórico, estético ou 

antropológico;

CONSIDERANDO a Carta de Burra - Austrália (1980), que em seu 

artigo I dispõe sobre o termo de significação cultural que designa valor 

estético, histórico, científico e cultural, como também salienta a 

necessidade de preservação do legado científico às gerações futuras;

CONSIDERANDO que o Poder Público, com a colaboração da 

sociedade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, e 

que os bens culturais de ciência e tecnologia são integrantes deste 

patrimônio, sua preservação deverá ocorrer de forma compartilhada, 

entre sociedade civil e Estado.

CONSIDERANDO que a responsabilidade das ações relacionadas à 

preservação do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia brasileiro 

é uma atribuição do Ministério da Cultura (MinC), conforme decreto 

nº8.837, de 17 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO que nos livros de tombo do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional não existe nenhum livro dedicado à 

ciência e a tecnologia e que os bens culturais relacionados, quando 

contemplados, estão inseridos nos livros “Histórico” ou “Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico” (mesma situação é constatada em nível 

estadual e municipal);

AFIRMANDO que grande parte dos itens que poderiam compor o 

Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia já se perdeu e que 

aqueles ainda existentes se encontram em situação de alto risco de 

desaparecimento,

Profissionais e instituições vêm a público atestar a relevância deste 

patrimônio, apresentando diretrizes que contribuam para a construção de 

políticas que visem sua salvaguarda.

17

DEFINIÇÃO

O Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia constitui-se do legado 

tangível e intangível relacionado ao conhecimento científico e 

tecnológico produzido pela humanidade, em todas as áreas do 

conhecimento, que faz referência às dinâmicas científicas, de 

desenvolvimento tecnológico e de ensino, e à memória e ação dos 

indivíduos em espaços de produção de conhecimento científico. Estes 

bens, em sua historicidade, podem se transformar e, de forma seletiva 

lhe são atribuídos valores, significados e sentidos, possibilitando sua 

emergência como bens de valor cultural.

O Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia inclui artefatos, 

construções humanas e paisagens naturais, locais de observação do 

céu noturno, observatórios astronômicos e geofísicos, estações 

meteorológicas e agronômicas, laboratórios, museus, inclusive jardins 

botânicos e zoológicos, e locais utilizados ou construídos com a 

finalidade de sediar experimentos, conservar coleções científicas, 

propiciar aprendizagem e o intercâmbio de ideias, desenvolver e 

produzir instrumentos, máquinas e processos relacionados 

desenvolvimento tecnológico, públicos ou privados.

São objetos de significação cultural da ciência e da tecnologia as 

coleções científicas de todas as áreas do conhecimento (Saúde, 

Humanidades, Engenharias, Ciências Exatas, Biológicas, Linguagens 

Artísticas, Comunicação e Informação, etc.), instrumentos científicos 

de todos os tipos, máquinas e montagens, cadernos de laboratório, 

cadernos de campo, livros, fotografias, entre outros tipos de 

documentos, públicos e privados, relacionados aos processos de 

construção do conhecimento científico e tecnológico.

Fazem parte do patrimônio cultural intangível da ciência e da 

tecnologia as dinâmicas desenvolvidas para as atividades cientificas e 

de incremento tecnológico em laboratórios, as práticas de ensino e 

pesquisa, o saber-fazer científico, entre outros.
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de incremento tecnológico em laboratórios, as práticas de ensino e 

pesquisa, o saber-fazer científico, entre outros.
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O  Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia possui áreas de 

intersecção com diversos outros recortes patrimoniais, como, por 

exemplo, o patrimônio industrial, o patrimônio ferroviário, 

arqueológico, paleontológico, do ensino, entre outros. Estas zonas de 

contato possibilitam perceber a amplitude da cultura científica na 

sociedade contemporânea, reforçando a necessidade do seu 

reconhecimento e preservação.

OBJETIVOS

Contribuir para a preservação do Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia no Brasil;

Estimular o debate sobre o Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia em instituições de ensino, pesquisa e museus;

Incentivar a criação de políticas públicas, nos níveis municipal, 

estadual e federal, para a identificação, preservação e divulgação do 

Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia;

Promover uma cultura de preservação dos bens culturais da ciência e 

da tecnologia, aberta à multiplicidade de olhares, sentidos, 

significados e valores atribuídos pelos vários grupos formadores do 

campo científico e tecnológico, apresentando as diretrizes que se 

seguem.

Promover a cultura científica, realizando, a partir de pesquisas, a 

disseminação e divulgação do Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia.

DIRETRIZES

Incentivar a prática de trabalho em rede, em diversas instâncias 

administrativas e órgãos públicos e privados cuja atribuição 

institucional envolva a inventariação, conservação e comunicação de 

bens culturais, e o desenvolvimento de programas e projetos 

particularmente relacionados ao Patrimônio Cultural da Ciência e da 

Tecnologia;

Incentivar as políticas de preservação in situ do Patrimônio Cultural da 

Ciência e Tecnologia;

Incentivar o envolvimento da sociedade na preservação do Patrimônio 

Cultural da Ciência e Tecnologia, adotando processos dialógicos e 

participativos na implementação das diretrizes elencadas nesta Carta;

Construir ferramentas de reconhecimento institucional, formal, da 

existência de conjuntos de objetos e coleções - como inventários, 

livros de tombo, portarias, instruções normativas, etc. - na unidade de 

tutela direta do acervo; 

Estimular a realização de uma avaliação prévia de bens materiais a 

serem descartados nas instituições de ensino e pesquisa, de forma 

que seja possível identificar itens com valor cultural que devem ser 

permanentemente preservados em suas unidades de tutela direta ou 

em instituições de preservação;

Apoiar instituições de ensino e pesquisa, museus, bibliotecas e 

arquivos que executem trabalhos de identificação, preservação e 

divulgação do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia;

Incentivar a criação de linhas permanentes de financiamento público 

para a salvaguarda do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia nas 

instituições de ensino, pesquisa e de preservação;

Promover fóruns de debate sobre a preservação e divulgação do 

Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia;

Reconhecer o potencial do Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia para a divulgação da ciência e promoção da cultura 

científica junto a públicos mais vastos;

Estimular a formação de profissionais capacitados para trabalhar na 

preservação, documentação e divulgação do Patrimônio Cultural da 

Ciência e Tecnologia;

Evitar a reconstituição de objetos ou reutilização de partes de objetos 

que criam falsos históricos, priorizando-se a originalidade do objeto da 

ciência e tecnologia;

Promover e divulgar metodologias especializadas na conservação, 

documentação e comunicação do Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia.
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INSTITUTOS DE PESQUISA EM PERNAMBUCO: 

descarte e preservação do Patrimônio Cultural de 

Ciência e Tecnologia

Emanuela Sousa Ribeiro*

Bruno Melo de Araújo **

Introdução

Este capítulo apresenta os resultados dos levantamentos realizados 

em sete institutos de pesquisa aplicada do Estado de Pernambuco, Brasil, 

para identificar a existência de objetos de C&T que possam ser 
1considerados patrimônio cultural de ciência e tecnologia  a partir da 

valoração das próprias instituições. Também é nosso objetivo interpretar os 
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1 Este capítulo apresenta os resultados parciais do projeto intitulado “Patrimônio 
Cultural de Ciência e Tecnologia em instituições de ensino e pesquisa de 
Pernambuco: musealização, preservação e descarte no século XX”, apoiado pelo 
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resultados destes levantamentos à luz dos demais resultados de pesquisa 

na área.

O conceito de patrimônio cultural de ciência e tecnologia, adotado ao 

longo desta pesquisa, é definido como o

Legado tangível e intangível relacionado ao conhecimento 
científico e tecnológico produzido pela humanidade, em todas as 
áreas do conhecimento, que faz referência às dinâmicas 
científicas, de desenvolvimento tecnológico e de ensino, e à 
memória e ação dos indivíduos em espaços de produção de 
conhecimento científico. Estes bens, em sua historicidade, 
podem se transformar e, de forma seletiva lhe são atribuídos 
valores, significados e sentidos, possibilitando sua emergência 
como bens de valor cultural (CARTA DO RIO DE JANEIRO, 2017, 
p.04).

Esta definição ampara-se em uma diferenciação entre ciência e 

tecnologia: "a ciência está muito relacionada ao mundo das idéias e 

conceitos; enquanto a tecnologia relaciona-se à prática, à solução de 

problemas práticos" (GRANATO, 2009, p.79). Esta característica – a de 

solução de dificuldades práticas – esteve na base da seleção das 

instituições pesquisadas, pois, os institutos de pesquisa têm, 

essencialmente, um caráter aplicado de utilização de conhecimentos 

científicos em prol da solução de problemas sociais, conforme será 

analisado no item seguinte.

Outro aspecto desta definição que merece ser destacado diz 

respeito à historicidade dos bens do patrimônio cultural de ciência e 

tecnologia, assim como sua valoração seletiva. Como em qualquer outra 

tipologia de bem cultural é a atribuição de valor aos objetos do cotidiano –  

neste caso, do dia-a-dia das práticas da produção da ciência ou de sua 

aplicação tecnológica –, que possibilita seu reconhecimento como bem 

com valor cultural. Portanto, os objetos não nascem patrimônio, mas 

passam a se configurar como tal a partir do momento em que são assim 

percebidos pela sociedade.

Outras definições deste tipo de patrimônio enfatizam a importância 

da comunidade científica, tal como o fazem Lourenço e Wilson, para os 

quais o patrimônio científico é o:

legado coletivo da comunidade científica, em outras palavras, 
aquilo que a comunidade científica como um todo percebe como 
representativo da sua identidade, devendo ser repassado para a 
próxima geração de cientistas e do público em geral. Isso inclui o 
que nós sabemos sobre a vida, a natureza, o universo, e também 
o como nós aprendemos sobre essas coisas. Esses bens são 
tanto materiais quanto imateriais. E incluem artefatos e 
espécimes, mas também laboratórios, observatórios, paisagens, 
coleções, modos de viver e de fazer, práticas de pesquisa, de 
ensino e deontológicas, documentos e livros (LOURENÇO; 

2WILSON, 2013, p.746, tradução livre dos autores) .

Em ambas as definições enfatiza-se a estreita vinculação da ciência 

com a sociedade como um todo, bem como o caráter socialmente 

determinado da produção do conhecimento e da preservação – ou 

destruição –  dos seus vetores materiais.

Nesta perspectiva é que consideramos relevante o conhecimento 

das instituições pesquisadas para uma melhor compreensão dos 

processos de preservação e ou descarte de objetos de C&T. Assim, 

tomamos como ponto de partida a suposição, baseada em pesquisas 

anteriores (RIBEIRO, 2015), de que no Estado de Pernambuco não ocorreu 

preservação sistemática dos bens materiais que poderiam ser identificados 

como patrimônio cultural de ciência e tecnologia. Diante desta hipótese, 

realizamos pesquisa exploratória em instituições de ensino e pesquisa do 

Estado de Pernambuco, a fim de confirmar e ou contestar esta suposição e, 

principalmente, com a intenção de compreender as motivações da 

preservação e do descarte destes bens.

Como já mencionado anteriormente, neste capítulo apresentamos 

apenas os resultados dos levantamentos realizados nos institutos de 

pesquisa existentes nesse Estado, a saber: 

– Instituto de Pesquisas Agronômicas, 
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– Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco,

– Instituto de Tecnologia de Pernambuco, 

– Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 

– 4º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral, 

– 3º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia e 

– Coordenação Estadual de Pernambuco do Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca.

Todas as instituições foram visitadas in loco e foi preenchida a ficha 

síntese proposta por Granato et al. (2013, p.06), que registra a identificação 

da instituição e do conjunto de bens (não dos objetos individuais). Além das 

visitas, realizou-se pesquisa documental e bibliográfica, com a intenção de 

contextualizar as instituições pesquisadas e compreender as relações 

sociais que possam interferir na preservação ou descarte dos objetos de 

C&T eventualmente identificados.

A seguir apresentamos os resultados da pesquisa, tratando 

inicialmente da caracterização das instituições visitadas, ressaltando os 

aspectos de sua trajetória que consideramos importantes para 

contextualizar a existência, ou não, de objetos aos quais a pesquisa atribuiu 

valor cultural. Por fim, apresentamos uma síntese do que foi identificado 

nas visitas in loco, discorrendo especialmente sobre os processos de 
3descarte que foram identificados: as doações e os desfazimentos .

Os Institutos de Pesquisa Aplicada e a Possibilidade do 

Reconhecimento Social do Patrimônio Cultural de C&T

Inicialmente acreditamos ser importante apresentar as instituições 

pesquisadas e, ao mesmo tempo, as motivações da sua pré-seleção para 

este estudo, pois estas se configuraram como parte da hipótese de trabalho 

do projeto “Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia em instituições de 

ensino e pesquisa de Pernambuco: musealização, preservação e descarte 

no século XX”.

No âmbito do já referido projeto de pesquisa, pretendia-se realizar o 

levantamento das instituições de pesquisa existentes em Pernambuco, 

visando identificar o seu patrimônio cultural de ciência e tecnologia. Em um 

primeiro momento, a seleção dos locais a serem visitados foi direcionada 

para as instituições de ensino superior, especialmente as universidades, 

que foram estudadas ainda em uma fase anterior à existência do projeto.

Os dados dos levantamentos realizados nas três maiores 

universidades existentes no Estado de Pernambuco – Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) e Universidade de Pernambuco (UPE) – foram 

agregados ao projeto coordenado por Granato (2013) e em trabalho 

anteriormente publicado (RIBEIRO, 2015) concluiu-se que não houve 

preservação sistemática dos objetos de C&T, e aqueles eventualmente 

preservados estão vinculados às iniciativas pessoais de alguns docentes e 

técnicos, que decidiram levar adiante projetos de preservação referentes 

às suas próprias áreas do conhecimento.

Identificou-se também total ausência de políticas institucionais para 

a preservação do patrimônio cultural da ciência e da tecnologia (C&T) 

(SILVA FILHO, 2013; OLIVEIRA, 2015) concluindo-se, grosso modo, pelo 

não reconhecimento desta tipologia de patrimônio cultural nas 

universidades pesquisadas.

Já naquele contexto aventamos a possibilidade de que estes bens 

culturais não tenham sido valorizados dado o caráter eminentemente 

acadêmico das pesquisas desenvolvidas nas universidades. 

Consideramos que o campo científico, tal como exposto por Pierre 

Bourdieu, movimenta-se segundo dinâmicas próprias de funcionamento:

A noção de campo está aí para designar esse espaço 
relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis 
próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido a leis sociais, 
essas não são as mesmas. Se jamais escapa às imposições do 
macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia 
parcial mais ou menos acentuada (BOURDIEU, 2004, p.20-21).

Estas dinâmicas, práticas e disposições particulares do campo 

científico tendem a torna-lo hermético e suas regras próprias o distanciam 

24 25

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

3 A palavra desfazimento pode ser sinônima de descarte, contudo, neste trabalho, 
refere-se ao descarte realizado de acordo com as regras do Direito Administrativo 
brasileiro, estabelecidas através do Decreto 99.658/1990 que normatiza a retirada 
dos bens materiais do patrimônio público.



– Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco,

– Instituto de Tecnologia de Pernambuco, 

– Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 
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dos demais campos sociais. No âmbito das ciências exatas, da natureza e 

engenharias, tem-se dificuldade de atribuir valor cultural aos objetos de 

C&T que existiram, por exemplo, nas universidades de Pernambuco, 

favorecendo o seu descarte indiscriminado.

Partindo desta conclusão provisória buscamos realizar 

levantamentos nos institutos de pesquisa. Movidos pela suposição de que 

talvez o caráter aplicado das pesquisas produzidas nesse tipo de instituição 

pudesse ensejar uma maior preocupação com a preservação dos vestígios 

materiais da ciência e da tecnologia que foram anteriormente vetores de 

sua atuação. Ou seja, supusemos que a maior aproximação dos institutos 

de pesquisa com campos sociais não acadêmicos ensejaria uma 

preocupação com a preservação de objetos que pudessem criar e ou 

fortalecer a memória institucional, o que, por sua vez, implicaria em 

preservar objetos de C&T usados pela instituição.

Acreditamos que as narrativas de memória são relevantes para o 

bom funcionamento das instituições, e que os objetos e documentos 

produzidos em seu âmbito, podem ser vetores para a institucionalização 

destas memórias, conforme explica Icléia Thiesen Magalhães Costa:

Há um processo seletivo que se desenvolve segundo as regras 
instituídas e que variam de instituição para instituição. Tendo em 
vista que as instituições funcionam em rede no campo social, o 
limite de uma instituição é outra instituição. E as informações 
relevantes para a recuperação da memória institucional devem 
ser, por isso, buscadas não apenas nos materiais e fontes 
internas, mas fora dos muros institucionais. A memória 
institucional está em permanente elaboração, pois é função do 
tempo (COSTA, 1997, p.145).

Guiados por essas premissas selecionamos instituições de pesquisa 

existentes em Pernambuco com as seguintes características: 

1)  Ter como missão institucional a realização de pesquisa aplicada 

ou que envolvesse diretamente aplicações tecnológicas;

2)  Não estar vinculada diretamente a instituições de ensino superior;

3)  Ter sido criada na primeira metade do século XX, até os anos de 

1970, e ainda estar em funcionamento;

Desconsideramos como critério o fato de ser instituição pública, 

contudo, dada a realidade brasileira de dependência quase total do Estado 

para a realização de pesquisa, este é o perfil institucional de todas as 

instituições selecionadas.

Também não foi pré-selecionada nenhuma área de conhecimento 

específica, porém, excluímos deliberadamente todas as instituições da 

área de saúde, tendo em vista a grande quantidade de hospitais existentes 

no Estado que realizam ou realizaram atividades de pesquisa. Assim, na 

Tabela 1, apresentamos as instituições selecionadas e dados: data de 

criação, áreas de conhecimento predominantes em suas atividades e perfil 

administrativo.

Tabela 1 - Institutos de pesquisa aplicada visitados em Pernambuco

Fonte: Elaboração dos autores, 2017.
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Na Tabela apresentada, pode-se, em linhas gerais, identificar o perfil 

de cada instituição. O Instituto de Pesquisas Agronômicas (IPA) e o Instituto 

de Tecnologia de Pernambuco (ITEP) foram criados em 1935 e 1942 

respectivamente, e são administrados pelo governo do Estado de 
6Pernambuco  (REIS, 2013, p.22; OLIVEIRA, 2013, p.242).

Este tipo de instituição estadual de pesquisa aplicada surgiu em um 

contexto político-econômico em que o Brasil investia na modernização da 

economia, incentivando a industrialização e fortalecendo o papel do Estado 

na direção das políticas públicas (CANO, 2012), tanto no âmbito federal 

quanto estadual. Assim, era necessário criar estruturas estatais que 

propiciassem mecanismos de exploração e transformação das matérias-

primas locais. 

A criação de institutos de pesquisa visava à promoção de uma 

infraestrutura de ciência e tecnologia voltada para o desenvolvimento das 

cadeias produtivas do estado de Pernambuco, em especial aquelas 

voltadas ao processamento de matérias-primas de origem agrícola. Esse 

processo de reforço das agências públicas de promoção do 

desenvolvimento econômico ocorreu em todo o país, e foi uma caraterística 

marcante da reforma burocrática do Estado na Era Vargas (BRESSER-

PEREIRA, 2001).

Estas instituições foram muito relevantes também para o 

fortalecimento do ensino superior em Pernambuco. Além da gestão de 

órgãos estatais ligados em grande medida à produção agrícola, os 

pesquisadores deveriam “atuar na pesquisa científica voltada à 

modernização e qualificação da agricultura“ (ARAÚJO, 2013, p.111). 

As atividades se desdobravam em alguns casos, juntamente com 

universidades, tal como aconteceu com o Instituto de Pesquisas 

Agronômicas (IPA), que foi anexado à Escola Superior de Agricultura de 

7Pernambuco (ESAPE) em 1938 . O Instituto cumpria um papel ímpar na 

produção de conhecimento nessa escola superior, tendo sua relevância 

destacada por Lauro Bezerra Montenegro, então secretário de agricultura, 

ao justificar a anexação:

Célula central das actividades da Secretaria de Agricultura e cuja 
importância na vida do Estado é sempre oportuno salientar, o 
Instituto de Pesquisas Agronômicas vem desenvolvendo um 
trabalho silencioso por natureza, mas realmente capital. Não foi 
possível criar todos os órgãos da sua estructura. Em setembro do 
anno passado, quando se inaugurou, o Instituto começou a 
funccionar com os Serviços Especiais de Algodão, Canna e 
Horticultura e as Secções de Solos. Matérias Primas, Genética 
Vegetal, Phytopatologia, Immunologia, Entomologia e Ichtologia 
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 1936).

A ESAPE foi o núcleo originário da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), federalizada em 1955, época em que o IPA 

desvinculou-se da Instituição, permanecendo como órgão de pesquisa 

estadual e mantendo laços institucionais com a Universidade através de 

acordos de cooperação (REIS, 2013, p.40).

Compreendemos assim que, a atuação de docentes nos institutos de 

pesquisa (em especial no IPA), legitimava saberes através da atuação no 

campo da pesquisa aplicada, colaborando inclusive para os interesses 

políticos do grupo acadêmico ao articular atividades de ensino e pesquisa 

com cargos de representação (REIS, 2013, p.41). Os institutos de pesquisa 

foram importantes para o estabelecimento do mercado de trabalho para os 

egressos dos cursos de agronomia e história natural (a qual nos anos de 

1980 transformou-se em ciências biológicas), engenharia e, 

posteriormente, a geologia e a química.

O Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) igualmente é estadual, foi 

criado posteriormente, em 1968, compartilhando funções e atribuições com 

o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), porém, já relacionado a 

um modelo de Estado fiscalizador, posto que é responsável pelo 

disciplinamento qualitativo dos bens produzidos e comercializados, 

garantindo requisitos mínimos de segurança e qualidade. Atua em 
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atividades como aferição de bombas de combustível, taxímetros e pesos e 
8medidas da indústria e comércio em geral .  Abrange um papel mais voltado 

para a regulação estatal e com menor potencial para a pesquisa do que o 

ITEP e o IPA, pois se trata de órgão de fiscalização, que faz aplicação de 

tecnologia no seu dia-a-dia. 

As atividades de metrologia realizadas pelo IPEM são delegadas 

pelo ente federal, originalmente, o Instituto Nacional de Tecnologia que, em 

1938, assumiu a gestão de um sistema de metrologia legal no âmbito 
9nacional , posteriormente transferido para o Instituto Nacional de Pesos e 

Medidas (criado em 1961) e, finalmente para o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, criado em 1973. 

Já as instituições federais são sempre sucursais de instituições com 

sede em outros estados da federação, cujo contexto de criação está 

vinculado ao ciclo desenvolvimentista vivido no Brasil desde a década de 

1950 até o final da década de 1970. Naquele contexto buscava-se dotar o 

país de obras de infraestrutura que garantissem o escoamento da produção 

do setor primário e, ao mesmo tempo, empenhando-se a integração 

nacional e a superação do subdesenvolvimento de áreas consideradas 

problemáticas do ponto de vista socioeconômico (GOMES, 1994, 2002). 

Destacou-se o investimento no Nordeste do Brasil, em um 

movimento que a historiografia viria chamar posteriormente de “indústria da 

seca”. As maiores obras de infraestrutura viária do Nordeste foram 

construídas nesse período, protagonizadas pelo Departamento Nacional 

de Obras contas as Secas – DNOCS e a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. No auge de sua atuação, estas 

instituições marcaram época na área da engenharia civil e da cartografia, 

sendo instituições distinguidas pelo protagonismo dos engenheiros 

(FARIAS, 2008; LEVY, 1981).

O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM também 

está vinculado a este contexto desenvolvimentista, porém, no âmbito da 

exploração mineral no Nordeste do Brasil, em paralelo com a região de 

Minas Gerais. Ainda hoje é uma instituição extremamente articulada com os 

cursos superiores de Geologia e Engenharia de Minas.

Escapa a este contexto desenvolvimentista apenas o Instituto 

Nacional de Meteorologia, cuja atuação no Brasil remonta ao século XIX, e 

que tem sua oficialização com este nome em 1909 (FIORAVANTI, 2009). 

Como o Estado de Pernambuco possui território bastante extenso no 

sentido leste-oeste, suas condições meteorológicas são muito 

diversificadas e vêm sendo objeto de interesse de missões de estudo desde 

o período colonial. Além das motivações estritamente científicas, o 

monitoramento do clima vem sendo realizado, há séculos, por interesses 

econômicos, visto que o Estado é um dos maiores responsáveis pela 

exportação de açúcar desde o século XVI até os dias atuais.

Ainda no âmbito da apresentação geral das instituições 

pesquisadas, importa estabelecer outro tipo de diferenciação acerca de 

certa “biografia”. Assim como as pessoas e os objetos podem ter biografias, 

também as instituições contam com uma “trajetória de vida”, e parte dos 

resultados de pesquisa alcançados vincula-se ao “ciclo de vida” destas 

instituições. 

No caso das instituições ligadas ao governo estadual, trata-se de 

órgãos em pleno funcionamento com missão, identidade e estruturas de 

gestão modernas, além de uma “vitalidade” institucional perceptível.

Ao contrário do cenário estadual as instituições federais são 

organismos que vivem o ocaso. Servidores envelhecidos, estruturas físicas 

deterioradas e incerteza quanto ao futuro do órgão compõem o painel geral 

do funcionamento do DNOCS, DNPM e SUDENE. A título de exemplo: o 

DNOCS, que foi responsável pela construção de numerosos açudes, 

barragens, estradas e outras obras de grande porte, atualmente divide o 

prédio com outros órgãos públicos, e todos os engenheiros que estão 
10trabalhando já possuem tempo de serviço suficiente para se aposentar . 

Escapa a este perfil apenas o INMET, cuja missão e estrutura apresentam 

funcionamento regular.
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O Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia nos Institutos de 

Pesquisa do Recife - PE

Passamos agora aos resultados dos levantamentos, já informando 

que nenhuma das instituições pesquisadas possui ação institucional 

destinada a preservar objetos de C&T. A Tabela 2, a seguir, apresenta uma 

síntese desses resultados.

Tabela 2 - Existência de bens que poderiam receber atribuição de valor cultural 
nos Institutos de pesquisa aplicada pesquisados em Pernambuco

Fonte: elaboração dos autores, 2017.

Atualmente apenas o IPEM preserva sistematicamente objetos de 

C&T. Nesta instituição, os servidores responsáveis pelo controle 

patrimonial dos bens móveis vêm realizando trabalho sistemático de 

identificação, guarda e controle de cerca de duzentos objetos de C&T. 

Embora os bens estejam listados no inventário geral, não foi possível, neste 

momento da pesquisa, identificar nominalmente todos os objetos. A título 

de exemplo, apresentamos as imagens de alguns dos objetos que 

consideramos significativos nas Figuras 1, 2, e 3 a seguir.

Os responsáveis pelo setor do patrimônio administrativo possuem a 

intenção de realizar ações de musealização desses instrumentos, e alguns 

são expostos no corredor principal da instituição, contudo, esta atividade 

não está no rol de prioridades institucionais do órgão. Por ocasião das 

11visitas técnicas realizadas  houve contato com a direção do Instituto 

ficando explícito que, naquele momento, não havia nenhum planejamento 

institucional nesse sentido e que a ação dos servidores se devia ao 

interesse individual dos mesmos.
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Figuras 1 e 2 -  Balanças de grandes dimensões, expostas no corredor central
 do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco. Fotos: dos autores, 2017.

Figura 3 -  Conjunto de pesos padrão (Wm. Ainsworth & Sons, Inc / Denver Colo.
USA). Foto: dos autores, 2017.

11 Visitas técnicas realizadas em janeiro de 2017, ocasião em que fomos recebidos 
pelo servidor Samuel Evaristo do Paraíso, a quem agradecemos pela acolhida e 
excelente qualidade técnica no que tange ao conhecimento e salvaguarda do 
acervo.
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No ITEP existem cerca de cinquenta objetos preservados, mormente 

balanças datadas dos primeiros anos da instituição. Estes objetos já foram 

apresentados ao público em uma exposição temporária, realizada por volta 

de 2012, contudo, atualmente encontram-se em depósito. A seleção e 

mostra destes objetos fez parte das ações do setor de Memória Técnica do 

ITEP, que tinha como missão “identificar os processos vivenciados pela 

instituição, no intuito de despertar a conscientização em torno da 

importância de preservar a memória institucional na constituição de um 

lugar de memória” (OLIVEIRA, 2013, p.243). Este setor realizava, dentre 

outras atividades, projetos de preservação de documentos da Instituição 

(seleção, indexação, higienização e acondicionamento dos documentos do 

ITEP), contudo, na ocasião não abrangeu os objetos de C&T e, atualmente, 

o setor não existe mais.

O IPA possui um herbário, que durante a visita de campo nos foi 

apresentado como o setor que “tem as coisas mais antigas da instituição”, 

posto que herdou exsicatas provenientes de um antigo herbário dos 

monges beneditinos, criado em 1916, e que esteve na origem da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 1950, este herbário foi 

incorporado definitivamente ao IPA (REIS, 2009, p.34). 

A Instituição produziu uma publicação relativa aos seus 75 anos de 

funcionamento (REIS, 2009). Nesta publicação, há relatos de ex-

funcionários que narram a produção de objetos de C&T, desde o simples 
12cata-vento de Wilde , até fornos para tratamento térmico de feijão (REIS, 

2009, p.181-182), além da existência de diversos equipamentos agrícolas. 

Porém, não houve preservação sistemática de objetos de C&T utilizados 

e/ou fabricados no IPA.

No âmbito das instituições federais a única instituição a apresentar 

ações de preservação foi o INMET, que relatou a existência de um projeto 

nacional de preservação da memória institucional do órgão. O projeto - 

iniciado em 2007 e se estendendo até os dias atuais - teria recolhido todos 

os instrumentos científicos relevantes e, principalmente, documentos em 

suporte papel para compor o Centro de Dados Climáticos, localizado na 

cidade de Brasília, sede da instituição (INMET, 2015). Não há notícias 

específicas sobre a preservação e o uso de objetos de C&T no material de 

divulgação relativo à este projeto, embora informados, por ocasião da visita 

à Instituição, que houve recolha de equipamentos.

Nas demais instituições pesquisadas o cenário, conforme já referido 

anteriormente, é de “terra arrasada”. Não há condições de execução das 

atividades básicas da instituição, e impensável qualquer investimento em 

ações de preservação de qualquer tipo de bem cultural. Não foi identificado 

nenhum servidor que tenha realizado ações isoladas de guarda de 

instrumentos científicos.

No que diz respeito a outros bens culturais preservados, identificou-

se que a SUDENE possui um acervo bibliográfico, cartográfico, documental 
13e fotográfico, parte do qual vêm sendo tratado e disponibilizado ao público . 

Contudo, não foi identificada nenhuma ação de preservação de objetos 

científicos. Por fim, o DNPM possui uma litoteca, apresentada como única 

ação preservacionista do órgão.

Assim, a título de conclusão parcial, pode-se afirmar que os institutos 

de pesquisa aplicada do Estado de Pernambuco não preservam 

instrumentos científicos e, mais ainda, conclui-se que mesmo aquelas 

instituições preocupadas com a sua memória institucional não percebem os 

instrumentos científicos como bens culturais. Verifica-se a repetição do 

padrão já identificado nas instituições de ensino superior em que as ações 

de preservação de instrumentos científicos ocorrem isoladamente, em 

virtude do interesse de alguns indivíduos, motivados pelo interesse 

pessoal.
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Ausência e Circulação: doações e desfazimentos de instrumentos 

científicos nos institutos de pesquisa do Recife - PE

A ausência dos objetos interessa a pesquisa, configurando-se como 

um dado a ser analisado. Durante os levantamentos realizados, pudemos 

identificar dois padrões de comportamento que nos ajudaram a 

compreender o cenário de não preservação do patrimônio cultural de 

ciência e tecnologia no Estado de Pernambuco. O primeiro aspecto é 

aquele relativo às doações de bens móveis e sua consequente circulação, e 

o segundo diz respeito aos descartes indiscriminados que foram realizados 

na última década no Estado. 

Um dado importante constatado durante a visita às instituições 

federais diz respeito à doação de livros e de objetos de C&T. Em todas as 

instituições federais que visitamos, a primeira reação dos funcionários que 

nos receberam foi nos avisar que não havia mais nada a ser doado ou que 

apenas a biblioteca ainda teria material bibliográfico para doação. Este 

padrão de doação de bens móveis em geral - principalmente de mobiliário e 

de acervo bibliográfico - para instituições de ensino e pesquisa já havia sido 

observado durante outras etapas de nosso projeto de pesquisa.

Em levantamentos anteriores realizados em escolas técnicas e 

universidades, já havíamos identificado a existência de objetos de C&T com 

carimbos do DNOCS, assim como tivemos notícias de doações também 

por parte da SUDENE. Durante a realização dos levantamentos nos órgãos 

federais esta prática foi repetidamente referida pelos servidores públicos 

que nos atenderam. Deste modo, pode-se constatar que a circulação de 

instrumentos científicos entre as instituições de pesquisa aplicada e 

instituições de ensino realmente ocorreu. Documentamos objetos de C&T 

doados pelo DNOCS ao Laboratório de Engenharia da Universidade 

Católica de Pernambuco, ao curso Técnico em Edificações da Escola 

Técnica Estadual Agamenon Magalhães, bem como ao curso de 

Engenharia Cartográfica da UFPE. As Figuras 4, 5 e 6, a seguir, 

apresentam imagens de objetos de C&T que comprovam essa 

movimentação entre instituições.

Trata-se de um mecanismo importante de circulação de objetos de 

C&T, que merece estudos mais aprofundados e comparação com outras 

realidades que já identificaram esta prática, como Lourenço e Gessner 

(2012) apontam em artigo sobre o ciclo de vida padrão de instrumentos 

científicos:
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Figuras 5 e 6 – Objetos de C&T - estojo e teodolito com selo e marca do 
DNOCS, identificados no Laboratório de Engenharia da Universidade Católica de 

Pernambuco. Foto: Emanuela Ribeiro, 2013.

Figura 4 – Objetos de C&T (estojo de teodolito) com selo do DNOCS, 
identificado na Escola Técnica Estadual Agamenon Magalhães. Foto: Bruno 

Araújo, 2017.
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A vida típica de instrumentos científicos envolve três etapas. 
Estágio I pode ser designado 'utilização regular'. Em uma 
universidade, um laboratório de investigação, um hospital ou 
uma escola, os instrumentos são adquiridos ou desenvolvidos e 
utilizados para um determinado fim (ensino, investigação, 
inovação, demonstração, entretenimento, ou uma combinação 
de efeitos). Estágio II começa quando um determinado 
instrumento é considerado obsoleto e substituído por um que 
executa melhor, é mais exato e preciso. No estágio II, designado 
'o limbo', várias coisas podem acontecer para um instrumento: 
por exemplo, pode ser mais desenvolvido com a melhoria do 
projeto ou da inovação técnica e volte ao estágio I, com a mesma 
finalidade; ele também pode retornar para a estágio I com um 
propósito diferente, por exemplo, rebaixado de pesquisa ao 
ensino; ele pode ser utilizado como parte de outros instrumentos; 
ele também pode ser posta de lado no laboratório ou gabinete e 
descansar em algum lugar meio esquecido entre a vida e a morte. 
Os últimos são os primeiros a serem considerados prontos para 
se juntarem ao Estágio III, designado por 'eliminação'. No estágio 
III, instrumentos científicos são considerados inúteis e são 
fisicamente removidas da sua localização para um sótão ou um 
porão, por exemplo. Seu destino final é o lixo, ou uma coleção do 
museu. Embora simplificado aqui, este processo é complexo e 
dinâmico (LOURENÇO; GESSNER, 2014, p.06, tradução livre 

14dos autores) .

Normalmente os bens são leiloados ou doados para instituições do 

terceiro setor. Muitas vezes, quando ocorre o desfazimento os bens não 

são sequer considerados em sua individualidade, não considerando nem 

mesmo o valor de uso dos mesmos. O que se doa ou leiloa, em geral, é a 

matéria-prima da qual são compostos os bens, que costumam ser 

agrupados em lotes, de acordo com a tipologia.

Em pesquisas documentais sobre esse processo de descarte 

identificamos a realização de leilões de bens móveis do DNOCS, com 

descrição e, em alguns casos, fotografias de objetos de C&T, como 

apresentado na Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3 - Leilões de bens móveis realizados pelo DNOCS que mencionam 

expressamente instrumentos científicos e exemplos de lotes/instrumentos

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados levantados no Sistema de 
16Pesquisa de Licitações do DNOCS
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14 Ver original: "The typical life of scienti?c instruments involves three stages. Stage I 
can be designated 'regular use'. In a university, a research laboratory, a hospital or a 
school, instruments are acquired or developed and used for a given purpose 
(teaching, research, innovation, demonstration, entertainment, or a combination of 
purposes). Stage II begins when a given instrument is considered obsolete and 
replaced by one that performs better, is more accurate and precise. At Stage II, 
designated 'the limbo', several things may happen to an instrument: for example, it 
can be further developed though design improvement or technical innovation and go 
back to Stage I, with the same purpose; it can also return to Stage I with a different 
purpose - e.g. downgraded from research to teaching; it can be used as parts for 
other instruments; it can also be put aside in the laboratory or cabinet and linger 
somewhere half-forgotten between life and death. The latter are the ?rst to be 
considered ready to join Stage III, designated 'elimination'. At Stage III, scienti?c 
instruments are considered useless and are physically removed from their location 
to an attic or a basement, for example. Their ultimate destination is the trash - or a 
museum collection. Although simpli?ed here, this process is dynamic and complex" 
(LOURENÇO; GESSNER, 2014, p.06).

15 Este edital foi o único não localizado através do Sistema de Pesquisa de Licitações 
d o  D N O C S ,  o  m e s m o  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  e m :  
<https://ptdocz.com/doc/78869/edital-de-leil%C3%A3o-p%C3%BAblico-
n%C2%BA-01-2014-cest>. Acesso em: 26 jul. 2017.
16 O Sistema de Pesquisa de Licitações do DNOCS pode ser consultado on-line 
através do link: <http://apoena.dnocs.gov.br/php/compras/licitacoes.
php?p_view=short&title=0&>. Acesso em: 22 out 2017.
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A seguir, na Figura 7, 8 e 9, apresentamos imagens de alguns dos 

bens leiloados, inclusive lotes compostos exclusivamente por objetos de 

C&T.

40

Os leilões realizados há poucos anos atrás, compunham-se de 

centenas de lotes (ou pirâmides de objetos) desde automóveis e tratores 

até objetos de C&T, a equipamentos de engenharia civil e de montagens de 

laboratório. Dentre os bens leiloados encontravam-se equipamentos para 

diversas aplicações, além de objetos que compunham o dia-a-dia das 

atividades de engenharia (perfuratrizes, tratores, escavadeiras, prensas, 

entre outros objetos). Não houve, por parte da Instituição, nenhuma 

atribuição de valor cultural a estes objetos, que foram leiloados juntamente 

com pirâmides de sucata, ao mesmo tempo em que se renovava seu 

mobiliário e equipamentos.

Recebemos esta informação sobre muitos descartes ocorridos já no 

início do século XX também nos levantamentos realizados em instituições 

de ensino superior, que fizeram referência contínua às renovações de 

material decorrentes das políticas públicas adotadas nos últimos dez anos 

e encerradas no ano de 2016.
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Figura 9 - Lote 25: 01 pirâmide constituída de aparelhos de microfilmagem, 
aparelhos de topografia (níveis e teodolitos), aparelhos de estação 

meteorológica, aparelhos do laboratório de solo, máquina heliográfica (no 
estado)  R$200,00 (LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2009-CEST-PE)

Figura 8 -: Lote 54: “01 pirâmide constituída de: materiais de precisão diversos, 
tais como, microscópio, dispersor, balanças. Valor do lance inicial: R$: 350,00. 

(EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2014-CEST-PB/DNOCS)

Figura 7 - Lote 53: “01 pirâmide constituída de: materiais de precisão diversos, 
tais como, teodolitos, microscópios, altímetro, máquinas fotográficas. Valor do 
lance inicial: R$: 400,00”. (EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2014-CEST-

PB/DNOCS)
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Contudo, dada às grandes dimensões das universidades e apesar 

dos descartes contínuos, alguns objetos de C&T foram preservados por 

professores ou técnicos administrativos, em iniciativas isoladas. 

Paradoxalmente, a falta de padronização de procedimentos para o 

descarte nas universidades acabou favorecendo a atuação de indivíduos 

interessados em sua preservação, contudo, nos institutos de pesquisa 

aplicada, que são muito menores que as universidades, isso não parece ter 

acontecido, pois os leilões foram realizados com mais efetividade, a 

exemplo daqueles realizados pelo DNOCS e referidos nas demais 

instituições que visitamos.

A falta de padrões para o desfazimento de bens móveis nas 

universidades não é exclusividade de Pernambuco, também foi identificada 

em outra instituição federal de ensino, a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, como se pode atestar na seguinte declaração:

Percebe-se que, de um modo geral, não há uma regra sobre a 
determinação de responsabilidades para o descarte de bens 
patrimoniados sem uso nos laboratórios. Em alguns casos se 
obedece à hierarquia do departamento ou instituto. Nesse caso, o 
pesquisador do laboratório se reporta ao seu superior 
informando-o, através de um relatório, sobre a necessidade de se 
desfazer de determinado objeto. O chefe de departamento 
encaminha, então, ofício ao setor de patrimônio para a retirada e 
baixa do equipamento. Muitas vezes isso não acontece de forma 
rápida e o equipamento vai ficando abandonado em algum lugar 
no departamento ou fora dele. À vezes os pesquisadores 
conseguem se desfazer de objetos através de doações ou trocas 
com outros departamentos ou institutos na própria universidade. 
Outras vezes acontecem doações para instituições fora da 
universidade (HANDFAS et al., 2016, p.16).

Conforme identificado por Handfas e colaboradores, na UFRJ 

também ocorrem doações e descartes, da mesma maneira que nos 

institutos de pesquisa aplicada de Pernambuco. Em última instância, a 

onipresença destas práticas evidencia a falta de políticas para a 

preservação dos bens que poderiam ser considerados patrimônio cultural 

de ciência e tecnologia.

Considerações Finais

Como resultado geral dos levantamentos em institutos de pesquisa 

aplicada de Pernambuco, concluímos que os objetos de C&T não foram 

considerados relevantes para a preservação pelos seus próprios usuários, 

pois dos sete institutos pesquisados apenas um preserva esse tipo de 

artefato e, por motivações individuais e não institucionais. 

Contudo, ao compararmos a situação dos institutos de pesquisa 

aplicada entre si, percebemos que há situações diferentes, pelo menos no 

que diz respeito às instituições vinculadas ao governo federal, que se 

encontram em franco processo de sucateamento (DNOCS, DNPM e 

SUDENE).

Não cabe no escopo deste capítulo analisar a relevância da atuação 

atual destas instituições, entretanto, certamente, podemos afirmar que 

foram instituições que não somente tiveram um papel ativo nos projetos 

políticos sociais desenvolvimentistas, mas também estiveram na linha de 

frente no que diz respeito à aplicação de ciência e tecnologia visando o 

enfrentamento de problemas do setor primário, e mesmo da subsistência 

de algumas regiões do Nordeste; seus técnicos e pesquisadores 

trabalhavam com a perspectiva de que a ciência e a tecnologia poderiam 

salvar o país. Esta perspectiva poderá, no futuro, ser estudada através de 

fontes documentais, porém, não através da cultura material, representada 

por meio dos objetos, pois com o desmonte destas instituições não tem se 

preocupado com a preservação de objetos que ajudem a compreender as 

práticas que se originaram nestas instituições.

Também é diferente o perfil os institutos de pesquisa estaduais, nos 

quais a memória institucional não tem sido associada à cultura material, 

novamente vista pelo seu valor de uso. Notável exceção - que apenas 

confirma a regra - é o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, cujo 

acervo encontra-se minimamente preservado e, uma pequena parte, até 

exposto no corredor principal da instituição.
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também ocorrem doações e descartes, da mesma maneira que nos 

institutos de pesquisa aplicada de Pernambuco. Em última instância, a 

onipresença destas práticas evidencia a falta de políticas para a 

preservação dos bens que poderiam ser considerados patrimônio cultural 

de ciência e tecnologia.

Considerações Finais

Como resultado geral dos levantamentos em institutos de pesquisa 

aplicada de Pernambuco, concluímos que os objetos de C&T não foram 

considerados relevantes para a preservação pelos seus próprios usuários, 

pois dos sete institutos pesquisados apenas um preserva esse tipo de 

artefato e, por motivações individuais e não institucionais. 

Contudo, ao compararmos a situação dos institutos de pesquisa 

aplicada entre si, percebemos que há situações diferentes, pelo menos no 

que diz respeito às instituições vinculadas ao governo federal, que se 

encontram em franco processo de sucateamento (DNOCS, DNPM e 

SUDENE).

Não cabe no escopo deste capítulo analisar a relevância da atuação 

atual destas instituições, entretanto, certamente, podemos afirmar que 

foram instituições que não somente tiveram um papel ativo nos projetos 

políticos sociais desenvolvimentistas, mas também estiveram na linha de 

frente no que diz respeito à aplicação de ciência e tecnologia visando o 

enfrentamento de problemas do setor primário, e mesmo da subsistência 

de algumas regiões do Nordeste; seus técnicos e pesquisadores 

trabalhavam com a perspectiva de que a ciência e a tecnologia poderiam 

salvar o país. Esta perspectiva poderá, no futuro, ser estudada através de 

fontes documentais, porém, não através da cultura material, representada 

por meio dos objetos, pois com o desmonte destas instituições não tem se 

preocupado com a preservação de objetos que ajudem a compreender as 

práticas que se originaram nestas instituições.

Também é diferente o perfil os institutos de pesquisa estaduais, nos 

quais a memória institucional não tem sido associada à cultura material, 

novamente vista pelo seu valor de uso. Notável exceção - que apenas 

confirma a regra - é o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, cujo 

acervo encontra-se minimamente preservado e, uma pequena parte, até 

exposto no corredor principal da instituição.
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Seria de grande riqueza poder comparar a visão de ciência e 

tecnologia que permeia os institutos de pesquisa aplicada de Pernambuco 

com as visões de C&T que existem em instituições de ensino superior.

O reconhecimento como patrimônio cultural de objetos de C&T 

utilizados no cotidiano dos institutos de pesquisa está muito longe de sua 

efetivação. Acreditamos que as instituições de pesquisa aplicada detêm 

vestígios materiais que poderiam compor o patrimônio cultural de ciência e 

tecnologia. 

Torna-se relevante exercer um papel ativo do campo do patrimônio 

em espaços de produção de conhecimento científico para garantir que 

elementos representativos da história e memória institucionais e suas 

práticas sejam minimamente preservadas. Pois, sem o avançar dos 

levantamentos e pesquisas acadêmicas sobre o tema, a perspectiva da 

perda total e completa dos objetos de C&T e outros tipos de bens materiais 

do patrimônio cultural de C&T no Estado de Pernambuco, configura-se, 

cada vez mais como uma certeza.
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HACIA UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL  DEL 

PATRIMONIO UNIVERSITARIO: el caso de la 

Universidad de La Habana

Claudia Felipe Torres*

1. La Gestión del Patrimonio Universitario a Nivel Internacional: 

algunas consideraciones 

La creciente concientización de las particularidades, importancia y 

fragilidad del patrimonio cultural universitario ha generado en los últimos 

años sucesivos balances críticos orientados a sus modelos y formas de 

gestión. Ello ha conducido a transformaciones y actualizaciones en las 

estrategias para su cuidado, a resultas de una evidente consolidación 

1conceptual que se aprecia en publicaciones y foros especializados , mas 

también debido a los cambios, en muchos casos conflictuales, ocurridos en 

49
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1 Se destacan UNIVERSEUM, Red Europea de Patrimonio Académico, la más 
importante y abarcadora a escala planetaria, formalizada en el año 2000; y UMAC, 
Comité Internacional de museos y colecciones universitarias de ICOM, fundado un 
año más tarde.
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2la Educación Superior a escala planetaria. La gestión del patrimonio  

cultural de las universidades igualmente propende a la instrumentalización 

de la gestión patrimonial y se atempera a nuevas circunstancias: establece 

alianzas al interior de la Institución o con centros homólogos, actualiza sus 

formas de catalogación con herramientas informáticas recientes y optimiza 

recursos humanos y económicos, por medio de una planeación más 

intencionada y orgánica. Las editoras de Arranging and rearranging: 

planning university heritage for the future, comentan a propósito de estas 

nuevas tendencias:

As for management models, at this point it is possible to identify 
some emerging trends. Universities seem to be increasingly 
integrating their heritage under a single management structure. 
This single management structure may even be a museum for all 
the university collections, from archeology to natural history, from 
art to scientific instruments. (…) The configurations vary 
significantly. The aim of central, however, seems to be twofold. 
Clearly, centralised management for museums, collections, 
buildings and staff may be less expensive and more efficient. In 
addition, centralised management models increase the potential 
for museums to be considered as belonging to the whole 
university, and not merely to a given department. (…) One 
common structure of cooperating units is more likely to receive 
public funds from the cultural heritage and museum sector 
(LOURENÇO; TALAS, 2012, p.10).

Las propias reuniones de UNIVERSEUM y UMAC han propiciado el 

encuentro de gestores de patrimonio institucional, con especial énfasis en 

las colecciones científicas. Mientras que, en los últimos años, algunas 

universidades han tomado sistemáticas iniciativas que le han valido el 

liderazgo en la puesta en valor del patrimonio universitario, entre ellas la 

Universidad de Alcalá de Henares, impulsora de la Red de Universidades 

declaradas Patrimonio de la Humanidad y promotora de eventos y 

publicaciones que revisan, en particular, los valores de las ciudades 
3universitarias y su restauración y conservación.

Una mirada a las disímiles experiencias y figuras institucionales para 

la gestión del patrimonio cultural universitario revela desafíos compartidos. 

Quizás uno de los más notables se refiere a las dificultades de la gestión 

integral de este tipo de patrimonio, atendiendo a su diversidad intrínseca, su 

dispersión física y la pluralidad de estructuras de subordinación. Ello ha 

supuesto que las estructuras de gestión ostenten demarcaciones en sus 

objetivos y alcance que, si bien por una parte viabilizan la especialización 

en patrimonios específicos, por otra oscurecen la percepción unitaria del 

patrimonio universitario. Veamos algunos ejemplos. 

En la Universidad de Alcalá existe la figura del Delegado del Rector 

para el patrimonio universitario, cargo de subordinación directa a la máxima 

autoridad institucional y que permite, por tanto, el desarrollo de acciones 

transversales, coherentes con los objetivos estratégicos de la Institución. 

Este diseño provee al Delegado de movilidad y no lo constriñe a 

demarcaciones específicas. En el caso de la Universidad de Sevilla, 

aparece una estructura similar, denominada Secretariado de Patrimonio 

Histórico-Artístico. Sin embargo, lo usual es que la gestión de patrimonio 

mueble y de patrimonio inmueble transiten por cauces diferentes y rara vez 

se crucen. Abundan las estructuras que se ocupan de Bienes Culturales 

(Universidad de Oviedo), Patrimonio Mueble (Universidad de Granada), 

Museos y Colecciones (Universidad Complutense de Madrid), por citar 

casos españoles; mientras que en Europa sería interminable enumerar las 

estructuras dedicadas específicamente a agrupar museos universitarios a 

50 51

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

3 Por ejemplo, el II Simposio Internacional de Arquitectura Universitaria en ciudades 
patrimonio mundial, celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, los días 1, 2 
y 3 de octubre de 2015 o el texto de Javier Rivera Blanco Restauración 
contemporánea: ciudades universitarias, ciudades Patrimonio de la Humanidad 
(RIVERA BLANCO, 2013).

2 En las últimas décadas duetos como el de patrimonio-desarrollo sostenible se han 
instaurado decisivamente en los paradigmas de gestión, poniendo gran énfasis en 
la explotación turística, la creación de empleo, la sostenibilidad económica y, esto es 
una apreciación subjetiva, relegando al «conservacionismo» a un plano demodé, 
«vencido» por enfoques más «dinámicos y actualizados». No son pocos los 
especialistas que alertan que estas instrumentalizaciones se llevan a cabo 
mediante la explotación del patrimonio como recurso económico, contemplando 
sobre todo su dimensión productiva, y mediante la puesta en marcha, para dicho fin, 
de estrategias como la valorización, que requieren de una seria reflexión para 
concretar si estas asumen los fines de la protección o si, por el contrario, como 
nosotros creemos que realmente sucede, actúan de forma independiente, 
provocando grandes desequilibrios y desencuentros entre la teoría de la 
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bienes culturales. Se recomienda para profundizar en el tema (MARTÍNEZ YANEZ, 
2006, p.12-13)
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nivel institucional o nacional: Museum Collections Unit, MUSA (Universidad 

de St. Andrews, Escocia); Heritage Collections Division of the University of 

Amsterdam; Archivio Scientifico e Tecnologico dell´Università di Torino, 

ASTUT (Italia); ULB Museum Network (Université Libre de Bruxelles, 

Bélgica), entre muchas otras formas de gestión.

En América Latina algunas universidades son muy activas en la 

puesta en valor de su patrimonio y han creado estructuras para su cuidado y 

difusión. En el caso de las dos inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial, la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) cuenta con el Consejo de 

Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela 

(COPRED) y la UNAM con el Subcomité de Preservación, Desarrollo y 

Mantenimiento del Patrimonio Inmobiliario del Campus Central de Ciudad 
4Universitaria . Ambas estructuras velan particularmente por el cuidado de 

los valores que fundamentaron sus respectivas declaratorias por la 

UNESCO a través de la asesoría especializada, así como el impulso a 

acciones de puesta en valor y difusión. Sin embargo, en el caso de la 

UNAM, la política de gestión de sus colecciones corresponde a otras 

estructuras como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, no es 

competencia del mencionado Subcomité. La máxima casa de estudios 

mexicana, reproduce a una escala hiperbólica por sus dimensiones y 

complejidad, la mencionada diversidad y vastedad de sus colecciones, 

entonces “el panorama del patrimonio de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es contrastante: por una parte, tiene grandes acervos, 

pero por otra, su estructura orgánica y museística le impide conformar 

planes estratégicos que consideren a las colecciones como el eje principal 

de la vida de sus museos. Es, en este sentido, que sus colecciones son su 

caballo de Troya y, a su vez, su gran fuerza y su mayor flaqueza” (Castillo, 

2009). Esta circunstancia llevó a la especialista mexicana Gabriela Castillo 

a catalogar al patrimonio universitario como una «Torre de Babel», ardua en 

su definición, pero fundamentalmente en su gestión. 

Así pues, esta dispersión y diversidad supone que, rara vez, se 

emprendan acciones de sistematización y de difusión que integren al 

patrimonio documental y bibliográfico al resto de los tipos de bienes 

(artístico, arquitectónico, científico, etc.), por citar una ausencia notable. Y 

la observación de problemáticas enunciadas por gestores de latitudes 

geográficamente tan distantes como los colegas de las Universidad 

Noruega de Ciencia y Tecnología (Norwegian University of Science and 

Technology, NTNU), revela una sostenida sensación de dejà vu:

one of the dilemmas of university collections in general, NTNU 
being no exception, is related to the appropriate balance between 
local initiatives (e.g. departments) and central policies. This 
balance is essential for combining future teaching and research 
use with broader and transversal preservation and public access 
policies (CHRISTOPHERSEN; BRANDT; BORRESEN; 
OVERSKAUG, 2012, p.81).

Fue precisamente la necesidad de conciliar las acciones de gestión 

particulares, emprendidas por áreas específicas, con la urgencia de 

planificar y poner en marcha una política institucional integradora, que 

atendiese las demandas internas del patrimonio universitario y lo 

visibilizara fuera de los límites institucionales, la inspiración primera para la 

creación de un grupo de trabajo para la Universidad de La Habana que se 

ocupase del patrimonio cultural de la Institución. En septiembre de 2010 se 

funda oficialmente el Departamento de Patrimonio Cultural Universitario, 

adscrito a la Facultad de Artes y Letras, devenido Dirección cinco años 

después. ¿Cuál fue el escenario que propulsó la creación de una estructura 

de gestión única y pionera en el sistema de Educación Superior cubano?

2. La Universidad de La Habana y su Patrimonio Heredado 

A fines del año 2010, la Universidad de La Habana, el más antiguo y 

prestigioso centro de altos estudios cubano, afrontaba una acumulación de 

urgencias de sistematización y protección de un patrimonio cultural 

heredado cuyos valores trascienden con creces los límites del interés 

institucional. La actual Universidad de La Habana, otrora Real y Pontificia 

Universidad de San Gerónimo de La Habana, fundada en 1728 por los 

padres dominicos, no es solo nuestra primera universidad, sino que ostentó 

por más de dos siglos la condición de única institución de educación 

52 53

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

4 Cfr. <http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/direcciones/consejo-de-
preservacion-y-desarrollo copred.html> y <http://www.patrimoniomundial.
Unam.mx/pagina/es/26/directorio>. [2015-05-06]



nivel institucional o nacional: Museum Collections Unit, MUSA (Universidad 

de St. Andrews, Escocia); Heritage Collections Division of the University of 

Amsterdam; Archivio Scientifico e Tecnologico dell´Università di Torino, 

ASTUT (Italia); ULB Museum Network (Université Libre de Bruxelles, 

Bélgica), entre muchas otras formas de gestión.

En América Latina algunas universidades son muy activas en la 

puesta en valor de su patrimonio y han creado estructuras para su cuidado y 

difusión. En el caso de las dos inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial, la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) cuenta con el Consejo de 

Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela 

(COPRED) y la UNAM con el Subcomité de Preservación, Desarrollo y 

Mantenimiento del Patrimonio Inmobiliario del Campus Central de Ciudad 
4Universitaria . Ambas estructuras velan particularmente por el cuidado de 

los valores que fundamentaron sus respectivas declaratorias por la 

UNESCO a través de la asesoría especializada, así como el impulso a 

acciones de puesta en valor y difusión. Sin embargo, en el caso de la 

UNAM, la política de gestión de sus colecciones corresponde a otras 

estructuras como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, no es 

competencia del mencionado Subcomité. La máxima casa de estudios 

mexicana, reproduce a una escala hiperbólica por sus dimensiones y 

complejidad, la mencionada diversidad y vastedad de sus colecciones, 

entonces “el panorama del patrimonio de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es contrastante: por una parte, tiene grandes acervos, 

pero por otra, su estructura orgánica y museística le impide conformar 

planes estratégicos que consideren a las colecciones como el eje principal 

de la vida de sus museos. Es, en este sentido, que sus colecciones son su 

caballo de Troya y, a su vez, su gran fuerza y su mayor flaqueza” (Castillo, 

2009). Esta circunstancia llevó a la especialista mexicana Gabriela Castillo 

a catalogar al patrimonio universitario como una «Torre de Babel», ardua en 

su definición, pero fundamentalmente en su gestión. 

Así pues, esta dispersión y diversidad supone que, rara vez, se 

emprendan acciones de sistematización y de difusión que integren al 

patrimonio documental y bibliográfico al resto de los tipos de bienes 

(artístico, arquitectónico, científico, etc.), por citar una ausencia notable. Y 

la observación de problemáticas enunciadas por gestores de latitudes 

geográficamente tan distantes como los colegas de las Universidad 

Noruega de Ciencia y Tecnología (Norwegian University of Science and 

Technology, NTNU), revela una sostenida sensación de dejà vu:

one of the dilemmas of university collections in general, NTNU 
being no exception, is related to the appropriate balance between 
local initiatives (e.g. departments) and central policies. This 
balance is essential for combining future teaching and research 
use with broader and transversal preservation and public access 
policies (CHRISTOPHERSEN; BRANDT; BORRESEN; 
OVERSKAUG, 2012, p.81).

Fue precisamente la necesidad de conciliar las acciones de gestión 

particulares, emprendidas por áreas específicas, con la urgencia de 

planificar y poner en marcha una política institucional integradora, que 

atendiese las demandas internas del patrimonio universitario y lo 

visibilizara fuera de los límites institucionales, la inspiración primera para la 

creación de un grupo de trabajo para la Universidad de La Habana que se 

ocupase del patrimonio cultural de la Institución. En septiembre de 2010 se 

funda oficialmente el Departamento de Patrimonio Cultural Universitario, 

adscrito a la Facultad de Artes y Letras, devenido Dirección cinco años 

después. ¿Cuál fue el escenario que propulsó la creación de una estructura 

de gestión única y pionera en el sistema de Educación Superior cubano?

2. La Universidad de La Habana y su Patrimonio Heredado 

A fines del año 2010, la Universidad de La Habana, el más antiguo y 

prestigioso centro de altos estudios cubano, afrontaba una acumulación de 

urgencias de sistematización y protección de un patrimonio cultural 

heredado cuyos valores trascienden con creces los límites del interés 

institucional. La actual Universidad de La Habana, otrora Real y Pontificia 

Universidad de San Gerónimo de La Habana, fundada en 1728 por los 

padres dominicos, no es solo nuestra primera universidad, sino que ostentó 

por más de dos siglos la condición de única institución de educación 

52 53

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

4 Cfr. <http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/direcciones/consejo-de-
preservacion-y-desarrollo copred.html> y <http://www.patrimoniomundial.
Unam.mx/pagina/es/26/directorio>. [2015-05-06]



5superior cubana . Casi tres centurias de existencia, fundamentalmente el 

siglo XX cuando cobró un protagonismo indiscutible en la vida nacional, 

proveyeron a la Universidad de La Habana de un repertorio patrimonial 

extraordinariamente vasto y con manifestaciones de carácter tangible e 

intangible, el cual le ha valido un sitio cimero en el imaginario social insular 

de difícil parangón (Figura 1).

Figura 1 - Acceso principal de la Universidad de La Habana a fines de la década 
del 1920. Foto: Fototeca de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana, Editorial UH, 2014

Sin embargo, el escenario no era hace pocos años halagüeño, a 

pesar de estas certidumbres y las medidas de protección implementadas 

por el Estado cubano -que incluyen la declaración como Monumento 

Nacional de su campus principal desde 1978, al igual que la Casa de Altos 

Estudios Fernando Ortiz y el Museo Fragua Martiana, ambos bajo el 

cuidado de la Universidad de La Habana, en años posteriores. Asimismo, 

aun cuando no ostentan la condición de Monumento Nacional, otros 

inmuebles custodiados por la Universidad revelan altísimos valores 

patrimoniales como el denominado edificio Mella (1953), antiguo Retiro 

Odontológico, paradigma del Movimiento Moderno cubano y Premio 

Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos en 1956; la magnífica 

vivienda ecléctica utilizada hoy como Casa Estudiantil, antes residencia del 

Senador de la República José Manuel Cortina, y la peculiar vivienda 

neocolonial en las afueras de la ciudad que acoge a la Dirección del Instituto 

de Farmacia y Alimentos (IFAL) que ha conservado, además, una excelente 

muestra de su mobiliario original. 

Entre los tesoros patrimoniales que la Universidad conserva, el 

Museo de Historia Natural Felipe Poey ocupa un lugar destacado. Su 

fundación se debe a la iniciativa del ilustre naturalista homónimo, en el año 

1842, razón por la cual se le considera el más antiguo museo público 

cubano. Custodia una amplísima colección, en la cual destaca medio millón 

de piezas de animales, fósiles, restos óseos, así como libros, revistas, 

manuscritos y dibujos, buena parte de ellos pertenecientes o de la autoría 

de Poey. Desde 1939, como parte del homenaje integral a la figura del gran 

científico que encuentra expresión en el inmueble, el Museo se trasladó al 

recién concluido edificio Felipe Poey. La amplia sala que acoge las 

exhibiciones permanente y transitoria se dispone a la manera de los 

antiguos gabinetes de historia natural, facilitado por el excelente mobiliario 

que data de las primeras décadas del pasado siglo. Obras de arte 

complementan la muestra, entre ellas dos óleos y dos bustos, atribuidos al 

destacado pintor Aurelio Melero, que representan a Poey y a Juan C. 

Gundlach (Figura 2).

Figura 2 - Sala de exhibición del Museo de Historia Natural Felipe Poey. Foto: 
Tomada del libro El Patrimonio Cultural de la Universidad de La Habana, Editorial 

UH, 2014

54 55

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

5 No fue sino hasta la década del cuarenta del siglo XX que se funda la Universidad 
de Oriente, en la ciudad de Santiago de Cuba.



5superior cubana . Casi tres centurias de existencia, fundamentalmente el 

siglo XX cuando cobró un protagonismo indiscutible en la vida nacional, 

proveyeron a la Universidad de La Habana de un repertorio patrimonial 

extraordinariamente vasto y con manifestaciones de carácter tangible e 

intangible, el cual le ha valido un sitio cimero en el imaginario social insular 

de difícil parangón (Figura 1).

Figura 1 - Acceso principal de la Universidad de La Habana a fines de la década 
del 1920. Foto: Fototeca de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana, Editorial UH, 2014

Sin embargo, el escenario no era hace pocos años halagüeño, a 

pesar de estas certidumbres y las medidas de protección implementadas 

por el Estado cubano -que incluyen la declaración como Monumento 

Nacional de su campus principal desde 1978, al igual que la Casa de Altos 

Estudios Fernando Ortiz y el Museo Fragua Martiana, ambos bajo el 

cuidado de la Universidad de La Habana, en años posteriores. Asimismo, 

aun cuando no ostentan la condición de Monumento Nacional, otros 

inmuebles custodiados por la Universidad revelan altísimos valores 

patrimoniales como el denominado edificio Mella (1953), antiguo Retiro 

Odontológico, paradigma del Movimiento Moderno cubano y Premio 

Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos en 1956; la magnífica 

vivienda ecléctica utilizada hoy como Casa Estudiantil, antes residencia del 

Senador de la República José Manuel Cortina, y la peculiar vivienda 

neocolonial en las afueras de la ciudad que acoge a la Dirección del Instituto 

de Farmacia y Alimentos (IFAL) que ha conservado, además, una excelente 

muestra de su mobiliario original. 

Entre los tesoros patrimoniales que la Universidad conserva, el 

Museo de Historia Natural Felipe Poey ocupa un lugar destacado. Su 

fundación se debe a la iniciativa del ilustre naturalista homónimo, en el año 

1842, razón por la cual se le considera el más antiguo museo público 

cubano. Custodia una amplísima colección, en la cual destaca medio millón 

de piezas de animales, fósiles, restos óseos, así como libros, revistas, 

manuscritos y dibujos, buena parte de ellos pertenecientes o de la autoría 

de Poey. Desde 1939, como parte del homenaje integral a la figura del gran 

científico que encuentra expresión en el inmueble, el Museo se trasladó al 

recién concluido edificio Felipe Poey. La amplia sala que acoge las 

exhibiciones permanente y transitoria se dispone a la manera de los 

antiguos gabinetes de historia natural, facilitado por el excelente mobiliario 

que data de las primeras décadas del pasado siglo. Obras de arte 

complementan la muestra, entre ellas dos óleos y dos bustos, atribuidos al 

destacado pintor Aurelio Melero, que representan a Poey y a Juan C. 

Gundlach (Figura 2).

Figura 2 - Sala de exhibición del Museo de Historia Natural Felipe Poey. Foto: 
Tomada del libro El Patrimonio Cultural de la Universidad de La Habana, Editorial 

UH, 2014

54 55

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores

5 No fue sino hasta la década del cuarenta del siglo XX que se funda la Universidad 
de Oriente, en la ciudad de Santiago de Cuba.



Igualmente inscrito entre los más longevos de la nación, el Museo 

Antropológico Montané fue fundado el 29 de junio de 1903. La formalización 

del museo era el resultado de la labor de destacados científicos que 

difundieron y desarrollaron la antropología en la Isla, en particular don 

Carlos de la Torre y el sabio cuyo nombre adopta el Museo como justo 

homenaje a sus extraordinarias contribuciones: Luis Montané Dardé 
6(Figura 3).

Figura 3 - Museo Montané.  Ídolo de Bayamo, (35 x 30)cm de diámetro; 22Kg de 
peso. Bayamo, Granma. Foto: Tomada del libro El Patrimonio Cultural de la 

Universidad de La Habana, Editorial UH, 2014

Ya desde el siglo XIX la Universidad poseía singulares piezas de 

arqueología aborigen, génesis de la extraordinaria colección custodiada 

hoy en la Institución. Así por ejemplo, el Ídolo de Bayamo, una de las más 

importantes obras del catálogo del museo, había llegado a predios 

universitarios a resultas de la donación de Miguel Rodríguez Ferrer desde 

7mediados del siglo precedente . El impulso a los estudios de antropología 

fue decisivo para propiciar la creación del Museo, puesto que en 1899 se 

había fundado la Cátedra de Antropología y Ejercicios Antropométricos en 

la Facultad de Letras y Ciencias. Las colecciones del museo Montané están 

integradas por piezas de altísimo valor científico, pertenecientes a las 

culturas aborígenes que habitaron Cuba, además de piezas del Caribe, 

Mesoamérica y de la prehistoria de Europa, África y Oceánica. Esta 

colección, la más completa de patrimonio prehispánico cubano, y una de las 

mejores de la región, es el resultado más de un siglo de trabajo de campo 

protagonizado por arqueólogos y antropólogos cubanos y extranjeros. 

Coronando lo más alto del edificio Poey, antigua Escuela de 

Ciencias, se preserva la valiosa colección del Observatorio Astronómico de 

la Universidad. Nuestro Observatorio ha tenido una vida azarosa e irregular, 

en particular en las últimas décadas cuando temporalmente cerró y sus 

colecciones, insuficientemente sistematizadas y valoradas, fueron 

confinadas al olvido y el desuso. Sin embargo, en el último lustro fue 

recuperado y hoy es utilizado con fines docentes y divulgativos. A pesar de 

estas circunstancias, el Observatorio resguarda una valiosa colección de 

bienes que configuran nuestro más significativo conjunto de patrimonio 

tecnológico. Una buena parte de las piezas datan de la segunda mitad del 

siglo XIX y tienen el sello de ilustres fabricantes internacionales. Entre los 

instrumentos destacan telescopios de diferentes épocas, los más antiguos 

son franceses, de los fabricantes Secretan y A. Bardou. El centenario 

telescopio refractor Secretan data de 1861 y presenta montura ecuatorial y 

un objetivo de 95mm de diámetro. Prestigia la colección universitaria no 

solo por su antigüedad, sino porque su fabricante fue de los más 

importantes del París decimonónico. Otros dos importantes telescopios 

que encontramos en el Observatorio son más recientes y de fabricación 

norteamericana. El círculo meridiano, de la marca Gaertner Scientific 

Corporation de Chicago, presenta una apertura de 74mm, una distancia 
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focal de 880mm y una montura altazimutal de tres niveles. Además de sus 

valores estrictamente científicos e históricos, pues el instrumento permite 

realizar mediciones muy precisas del paso de las estrellas por el meridiano, 

la integración a un sistema de medición que incorpora a dos relojes de la 

misma marca (uno de tiempo medio y otro de tiempo sideral) contribuye a 

una particular apropiación del espacio. Es decir, el meridiano y su sistema 

asociado se ajustan al espacio construido, o el espacio se diseñó para ellos, 

(tal es el caso de la abertura en el techo exactamente sobre el meridiano 

que permite las mediciones), convirtiendo a objetos y espacio, a nuestro 

juicio, en inseparables El Observatorio custodia además, otros antiguos 

objetos con fines didácticos y docentes (esferas celestes, diapositivas de 

vidrio o de linterna, planetarios), y un fondos bibliográficos de gran alto 

interés (Figura 4).

Figura 4 - Telescopio Secretan, 1861. Foto: Tomada del libro El Patrimonio 
Cultural de la Universidad de La Habana, Editorial UH, 2014

     

Fuera de los recintos museales, más de 500 de obras de la 

Universidad figuran, con diferentes grados de valor, en el Registro Nacional 
8de Bienes Culturales (RNBC),  donde se incluyen desde una singular 

colección de monedas latinas hasta esculturas conmemorativas de gran 

porte. Habría que añadir que la Universidad de La Habana, en su dimensión 

urbana y arquitectónica, supone un significativo hito en la urbe citadina y se 

encuentra asentada en el imaginario de la población cubana, no solo como 

un espacio físico atractivo, sino como símbolo de rebeldía, entrega al saber 

y evolución del conocimiento, promoción y desarrollo cultural. No obstante, 

el inmenso valor histórico-cultural y económico de los bienes que atesora la 

Universidad no había supuesto su adecuada gestión (catalogación, 

conservación, restauración y promoción), ni la empatía e identificación 

consciente de la comunidad universitaria y la sociedad en general con los 

valores de la Institución. Urgía igualmente, junto a la indispensable 

recuperación material, el rescate y activación de la memoria colectiva que, 

en última instancia, define y valida lo patrimonial en su sentido prístino. 

Muchas y diversas podrían ser las causas desencadenantes de este 

escenario. Desde el punto de vista de las estructuras institucionales, habría 

que señalar la dispersión de las instancias administrativas 

responsabilizadas con la custodia de estos bienes patrimoniales 

(facultades, centros de estudio, direcciones), lo cual ha implicado que se 

emprendan intervenciones diversas sin tomar en consideración urgencias 

ni jerarquizaciones necesarias. No menos grave resultaba la ausencia de 

un marco legal propio garante del cuidado y control de los bienes 

patrimoniales, así como la inexistencia de un diseño de formación curricular 

en temas de patrimonio en la Universidad, circunstancia que deriva en una 

capacitación insuficiente de nuestros profesionales en temas de gestión y 

conservación del patrimonio. Estas carencias resultan más acuciantes en el 
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caso de determinados tipos de patrimonio de especial fragilidad y 

especificidad (tal es el caso del patrimonio científico-tecnológico y 

archivístico-bibliográfico), muy abundantes y valiosos entre nuestros 

fondos y que, a escala nacional, no cuentan con doctrinas consensuadas 

para su gestión eficiente. 

Esas razones de carácter práctico motivaron la creación de una 

estructura propia que se ocupase de la gestión, en su sentido más amplio, 

del patrimonio cultural de la Universidad de La Habana. Se pretendía, a 

partir de la conformación de un equipo interdisciplinar que incorporase 

saberes propios de la Universidad (paradójicamente, salvo la arquitectura, 

las ingenierías y la restauración, la inmensa mayoría de las especialidades 

que tributan la gestión patrimonial en Cuba se hallan en nuestro recinto), 

establecer pautas para el control, recuperación y valorización del 

patrimonio custodiado por la Institución. 

Entre los objetivos específicos de trabajo del Departamento de 

Patrimonio Cultural Universitario se incluyeron (además de la citada 

creación de un equipo de trabajo interdisciplinar): 

–  Inventariar los diferentes tipos de patrimonio custodiados por la 

Institución valiéndose de un instrumental contemporáneo y propiciar su 

inscripción en el Registro Nacional de Bienes Culturales. 

–  Iniciar y consolidar relaciones interinstitucionales que coadyuvaran 

desde sus áreas de especialización al cuidado integral del patrimonio 

universitario; 

–  Actualizar el Plan de Protección del Patrimonio Cultural de la UH en caso 

de desastres; 

–  Desarrollar acciones de formación de carácter reglado y no reglado 

(cursos de pre grado y post grado, prácticas pre profesionales). 

–  Identificar carencias investigativas, fundamentales para sostener de 

manera acertada las acciones de gestión, entre otros. 

Si bien a escala nacional un departamento con esta orientación 

resultaba inédito en el sistema de Educación Superior, resultan diversos y 

exitosos otros precedentes específicos de gestión cubanos insulares, 

algunos de notable prestigio internacional como la Oficina del Historiador 

de la Ciudad de La Habana. Por otra parte, la labor de gestión patrimonial, 

fundamentalmente de sistematización y catalogación de bienes muebles e 

inmuebles, en universidades históricas extranjeras es muy abundante y en 

las últimas décadas muy activa como ya comentaba al inicio del texto. En 

algunos casos es plausible la exhaustiva recopilación e interpretación de 

datos sobre las obras, extendidas a través de publicaciones de excelente 

factura, empeños curatoriales o sitios web, que dan fe de una presencia 

sostenida en las proyecciones estratégicas universitarias. Estas 

experiencias establecieron, y establecen, una plataforma útil para el 

desarrollo, acelerado y no pocas veces intuitivo, de los proyectos de trabajo 

de la Dirección. Sin embargo, no son escasas las interrogantes de índole 

investigativa que suscita la gestión del patrimonio universitario, 

principalmente la necesidad de una conceptualización eficiente que 

soporte la identificación de valores específicos de este patrimonio y lo dote, 

pues, de carácter y personalidad propias. 

La observación de ciertas experiencias de gestión y alianzas de 

influencia internacional enfocadas al patrimonio universitario, permite 

concluir que los límites y fisionomía de este tipo de patrimonio cultural se 

han visto determinados en la mayoría de las ocasiones por el alcance de la 

estructura de gestión, no tanto por las características intrínsecas del 

patrimonio universitario. Ello supone que las miradas integradoras sean 

limitadas. Es decir, si la Dirección, Secretaría, Vicerrectoría, Patronato o 

Departamento se ocupa de bienes culturales o muebles, establecerá los 

límites de sus políticas a estos patrimoniales particulares, e igualmente se 

aplica a gestores de patrimonio documental y archivístico, inmueble, etc. La 

adjudicación de valor (económico o simbólico-cultural) se expresará 

también en función de jerarquías de carácter general establecidas por 

mecanismos globales, por ejemplo, el RNBC en el caso cubano, cuya 
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axiología está diseñada para aplicarse en los más variados contextos y 

resulta en consecuencia muy general. Sin desconocer estos criterios 

fundamentales de valorización, es necesario en el espacio universitario 

propiciar el uso de otros que ponderen las particularidades de los bienes en 

relación con su contenedor, que no es un recinto cualquiera, sino que 

supera lindes físicos y ostenta ejemplarmente el tan extendido «espíritu del 

lugar» o genius loci. Antes de presentar como botón de muestra algunos de 

los proyectos y experiencias de trabajo recientes desarrollados en la 

Dirección de Patrimonio Cultural Universitario, vale la pena profundizar en 

por qué resulta imprescindible la gestión integral del patrimonio 

universitario, a partir del ejemplo del patrimonio de la ciencia y la relación 

entre bienes muebles e inmuebles en la Universidad de La Habana. 

3. Unidad y Diversidad del Patrimonio Universitario: el caso de la 

Universidad de La Habana 

Cuando se describe el conjunto arquitectónico del campus central de 

la Universidad de La Habana, es frecuente presentar al Aula Magna 

(inaugurada a fines de 1911), como el más antiguo inmueble de nueva 

9planta de "la Colina" . Si bien la aseveración es cierta, pues se trata del más 

antiguo conservado, se obvia que el primer encargo consumado por las 

recién instaladas autoridades universitarias en 1906 fue el novel edificio 

destinado a aulas y museos de Zoología, Biología y Antropología de la 

Escuela de Ciencias. Tras la inauguración del Aula Magna, sería otro 

edificio docente de carácter científico el tercero concluido en 1915, la 

Escuela de Astronomía, y un año más tarde, se entregaban sendos 

inmuebles para las Escuelas de Física y Química.

La demolición del primer edificio de 1906 y el de la Escuela de 
10Astronomía , así como los cambios de usos a los que han sido sometidos 

los inmuebles homólogos de las 10 Escuelas de Química y Física (hoy 

Facultad de Filosofía, Historia y Sociología y edificio administrativo, 

respectivamente), distraen de la perceptible voluntad experimental e 

interés que los proyectos para escuelas y facultades de ciencias gozaron 

desde que la Universidad habanera arribó en 1902 al emplazamiento de su 

actual campus principal. Los antiguos y actuales edificios dedicados a las 

Ciencias en la Universidad de La Habana son expresión excepcional de la 

unicidad y coherencia del conjunto, advertida en la, a veces discreta, y por lo 

mismo más sugestiva, relación entre lo grandilocuente y la terminación 

exhaustiva de los espacios.

En el repertorio inmueble de la Universidad de La Habana, incluidos 

sus más importantes edificios ubicados fuera de la Colina (el Estadio 

Universitario o las actuales Facultad de Biología, Artes y Letras, Química, 

Estomatología, Medicina Veterinaria y el Instituto de Ciencias y Tecnologías 

Aplicadas), además de la calidad de sus soluciones espaciales y excelente 

ejecución, se incorporan múltiples recursos que acreditan su pertenencia a 

la Universidad y sus saberes específicos. Vitrales, detalles arquitectónicos, 

relieves escultóricos y monumentos conmemorativos, devienen soporte de 

elementos comunes y específicos. 

Así por ejemplo, la Minerva y su universo simbólico aparecen tanto 

en el frontón del Rectorado, el mobiliario de la Facultad de Derecho o los 

vitrales del Edificio Varona, y unifican así conceptualmente a inmuebles de 

diferentes fases constructivas de la Universidad. Los pisos y vitrales son 

particularmente pródigos en elementos personalizados, y resultan en 

algunos casos curiosas referencias a momentos pretéritos de los edificios, 

como las siglas EC y CC, inscritas en el piso y en un pequeño vitral, 
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universitaria como la población comenzó a denominar al campus "la Colina" y es hoy 
su denominación más extendida. 

10 Ambos edificios generaban discordancias con el ulterior plan director que regiría el 
diseño urbano de la Colina. El edificio de Astronomía competía visualmente con el 
inmueble del Rectorado o de la Administración Central (1921) y fue demolido en 
1929. En el caso del edificio más antiguo, fue sustituido por el nuevo emplazamiento 
de la Escuela de Ciencias, construido en 1939. 
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respectivamente, en las otrora Escuela de Ciencias y Escuela de Ciencias 

Comerciales. Dos obras del destacado escultor moderno Juan José Sicre, 

ubicadas en facultades extramuros, validan este parecer: el relieve del 

ilustre profesor Dihigo en el edificio universitario homónimo, y el pequeño 

monumento conmemorativo a Federico Capdevila, localizado en la antigua 

Escuela de Medicina. En el caso del Edificio Dihigo, el complemento 

estético del relieve le imprime personalidad y sentido unitario a la obra; 

mientras, además de sus valores estéticos e históricos, el conjunto 

monumental a Capdevila remite a la condición pretérita de Escuela de 

Medicina del inmueble, especialidad de los estudiantes injustamente 

11fusilados por el régimen colonial.

Pero si un inmueble resume esta articulación minuciosa, es el 

Edificio Felipe Poey (Figura 5). De la autoría del relevante arquitecto y 

urbanista cubano Pedro Martínez Inclán, fue diseñado para albergar a la 

Escuela de Ciencias y tal motivación articula conceptualmente el proyecto. 

Exhibe en su imponente fachada los nombres de ilustres científicos, con 

destaque para Felipe Poey, no solo célebre naturalista y sabio cubano, sino 

profesor de la Universidad. Las colecciones científicas de Poey y objetos 

personales del sabio, el monumento funerario que guarda sus restos 

mortales, así como obras de arte de diversos formatos hallan sitio en el 

edificio, homenaje integral al autor de Ictiología cubana y al papel 

superlativo de la Universidad en el avance del conocimiento científico. El 

inmueble abriga, como ya se comentaba, a algunas de las más relevantes 

colecciones universitarias, como los Museos Poey y Montané, así como el 

Observatorio Astronómico.

Figura 5 - Antigua Escuela de Ciencias, edificio Felipe Poey. Foto: Fondo 
fotográfico de la Dirección de Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad 

de La Habana, 2013

Un detalle sobre el que ha de volverse es la curiosa ausencia de un 

Plan Director único para la Universidad desde los inicios de su 

construcción. El campus universitario fue gestándose sobre la marcha 

(quizás la más clara evidencia fue la demolición de los edificios de 

Astronomía y de la antigua Escuela de Ciencias por contravenir un diseño 

posterior discordante con su emplazamiento). La calidad del resultado ha 

de entenderse en la pericia técnica, sensibilidad y dominio de la profesión 

de los arquitectos, ingenieros, constructores y artistas cubanos que la 

ejecutaron, y la claridad conceptual exigida por los comitentes. Ello implicó 

que, a diferencia de otros campus históricos, el de la Universidad de La 

Habana ostente, además, un alto grado de integridad y autenticidad, con 

mínimas modificaciones que no afectan su imagen, y de carácter 

completamente reversible. Tras la conclusión de los actuales edificios de la 

Facultad de Farmacia y Alimentos (antiguas Escuelas de Ciencias 

Comerciales y Farmacia) en 1940, se cerraba definitivamente el ciclo 

constructivo en la Colina, a diferencia de otros campus internacionales que 

han cedido a presiones, de índole práctica o política, e incorporado nuevos 

edificios a sus núcleos fundacionales, comprometiendo su coherencia 

interna y valores intrínsecos. 
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11 En el año 1871, durante la Guerra de Independencia, ocho estudiantes de 
medicina fueron acusados de profanar la tumba del periodista español Gonzalo 
Castañón y fusilados el 27 de noviembre del propio año. como represalia. Estos 
jóvenes son considerados los primeros mártires del estudiantado universitario 
cubano. El capitán español Federico Capdevila es recordado en la historia cubana 
por defender a los estudiantes y mantener una digna actitud ante la barbárica 
injusticia perpetrada por el gobierno metropolitano. 
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A partir de entonces el crecimiento sería extramuros, con inmuebles 

que, si bien respetuosos de la trama urbana, coadyuvaron a la creación de 

un nuevo paisaje urbano, marcado por la presencia de edificios de uso 

universitario que desciende las faldas de la Colina y llega hasta importantes 

intersecciones habaneras como G y Zapata (Facultad de Artes y Letras y 

Facultad de Estomatología) e Infanta y Carlos III (Facultad de Medicina 

Veterinaria). Si se aprecia que la actual Quinta de los Molinos, otrora Jardín 

Botánico, pertenecía a la Universidad y abrigaba a la Escuela de Agronomía 

(hoy Facultad de Ciencia y Tecnologías Aplicadas), se concluirá que, en 

12efecto, aun cuando el proyecto de Ciudad Universitaria Inclán  no cuajó en 

todo su esplendor, la Universidad de La Habana, con su majestuosa Colina 

extendida, se apropió de forma cuidadosa pero rotunda del céntrico espacio 

urbano. La Universidad es hoy un decisivo eje de articulación entre dos 

zonas fundamentales de la ciudad, el Vedado y Centrohabana, entre las 

cuales establece una fluida relación estilística y espacial. 

El patrimonio cultural universitario es, a nuestro juicio, el conjunto de 

bienes materiales e inmateriales que testimonian el rol de la Universidad 

como actividad humana. Resulta, por tanto, susceptible de contener señas 

tanto de su historia institucional particular, en algunos casos centenaria, 

como de procesos culturales, políticos y científicos sustantivos en la 

evolución histórica regional, nacional o mundial. Esta «Torre de Babel» 

halla su lógica y coherencia internas en la relación profunda que los bienes 

diversos hallan con la historia institucional y en esa una muy socorrida 

condición «dual», «fronteriza» si se prefiere, constantemente asociada a 

los valores patrimoniales universitarios. Marta Lourenço se referiría a esa 

dualidad desde el título de su disertación doctoral: las colecciones y 

museos universitarios se hallan «entre dos mundos» (between two worlds). 

13Son "extrañas bestias" (LOURENÇO, 2005, p.156),  que transitan entre el 

mundo de la academia y el sistema de instituciones patrimoniales, a medio 

camino entre el uso intensivo (docente, investigativo, habitacional incluso) y 

la exhibición y musealización. Pero esa dicotomía, esa «imprecisión», aun 

cuando haya podido lastrar su gestión eficiente, le ofrece una riqueza 

axiológica notable y, en buena medida, define su especificidad. Estos 

valores patrimoniales, expresados en la vida y el entorno cotidiano de los 

centros de altos estudios, y en el imaginario social relativo a la Universidad, 

precisan de una gestión integradora que los pongan en valor y los 

preserven a las futuras generaciones.

4. Gestionar desde una Estructura Unitaria y con Vocación Integradora

En septiembre de 2010 se funda oficialmente el Departamento de 
14Patrimonio Cultural Universitario, adscrito a la Facultad de Artes y Letras , 

a resultas de una iniciativa de las más altas autoridades institucionales. La 

inicial subordinación a una Facultad, en cuyo decano recayó la 

responsabilidad de coordinar la etapa de gestación de la nueva estructura, 

limitó el alcance y la autoridad del Departamento en la puesta en marcha de 

proyectos transversales, aún cuando el acompañamiento de la Facultad 

resultó útil y productivo y, por otro lado, no resulta extraño en las historias de 
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12 Desde principios de la década del 50, las autoridades universitarias propusieron y 
comenzaron a gestar un proyecto de expansión urbana y edilicia de la universidad 
denominado Ciudad Universitaria Rector Inclán, en honor al Rector Clemente 
Inclán. El proyecto fue parcialmente ejecutado y resultaba de particular interés por el 
diálogo funcional y estilístico que establecía con el campus principal y el respeto al 
tejido urbano preexistente.

13 University museums are "strange beasts" indeed. They fluctuate between the 
world of museums and the world of academia – sometimes with one foot in each, at 
other times with both feet on one or the other. University museums do not feel 
completely at ease in the museum sector, but they do not feel completely at ease in 
the university either.
14 El Departamento fue transformado en Dirección durante el curso académico 2014-
2015, lo cual le permitió ganar en jerarquía en el organigrama institucional.
15 En el caso de la Unidad de Colecciones museables (Museum Collections Unit, 
MUSA) de la Universidad de St. Andrews en Escocia, si bien es una unidad 
independiente, declara sus lazos con la Escuela de Historia del Arte: "The Museum 
Collections Unit is an independent central Unit within the University. It is not linked to 
an academic department, though does have close ties historically with the School of 
Art History through the taught postgraduate MLitt course in Museum & Galleries 
Studies" (WELLS, 2012, p.26).
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15semejantes estructuras en otras partes del mundo . Sin embargo, este 

primer periodo permitió principalmente planificar un sistema de acciones 

que garantizaran la puesta en marcha y definición de funciones del 

Departamento y así sustentar la apropiada gestión del Patrimonio Cultural 

Universitario.

Como se declaró al inicio de estas páginas, las acciones de gestión 

emprendidas por el Departamento tuvieron una base fundamentalmente 

empírica, inspirada en las fortalezas como la eficacia y prestigio del modelo 

de gestión patrimonial cubano, con experiencias como la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana o la calidad en la formación y 

diversidad de perfiles de los graduados de la Universidad de La Habana, 

cantera fundamental para integral el equipo departamental. Asimismo, el 

desarrollo de los proyectos, de naturaleza práctica e investigativa, el 

contacto con colegas cubanos y extranjeros y la capacitación teórico-

conceptual del equipo de trabajo permitió, en primer lugar, la comprensión 

de que era preciso fomentar acciones de gestión que fortalecieran la 

valoración unitaria del patrimonio cultural universitario. Es decir, proyectos 

que ponderasen el diálogo entre los diferentes tipos de patrimonio que 

componen el acervo institucional y las áreas responsables de su cuidado. 

A pesar de sus pocos años de labor, desearía al final de este trabajo 

aventurar un resumido balance crítico de la labor en curso de la joven 

Dirección de Patrimonio Cultural Universitario, en particular lo referido a la 

implementación de este criterio de integralidad del patrimonio cultural 

universitario en los proyectos de gestión. Entre los principales resultados de 

la Dirección se hallan:

– Creación y consolidación de un equipo interdisciplinario

Actualmente la Dirección la integran ocho especialistas, donde 

coinciden profesionales experimentados y recién graduados de diversas 

especialidades que tributan a la puesta en valor del patrimonio (historia e 

historia del arte, pedagogía, sociología, restauración, etc.). La tendencia en 

la formación del colectivo de trabajo es una creciente especialización en 
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temas de gestión patrimonial, específicamente dedicados al patrimonio 

universitario, con la asignación de temas de investigación conectadas a las 

actividades de gestión. Ello se revela en su progresiva producción 

científica, orientaba a la valoración de expresiones múltiples de ese 

patrimonio como las artes decorativas, la escultura conmemorativa y las 
16publicaciones universitarias.   El equipo de trabajo cuenta con presupuesto 

propio para acometer acciones de gestión y desarrolla una activa labor de 

asesoría que permite recomendar a las autoridades universitarias cuáles 

son las acciones de mayor urgencia a desarrollar para el cuidado de los 

valores patrimoniales institucionales. Las más recientes acciones han sido 

la restauración de la escultura el Alma Mater, uno de los símbolos de la 

universidad, y de la mascarilla mortuoria del líder estudiantil Julio Antonio 

Mella, en el año 2017. Asimismo, la Dirección asesora las intervenciones 

constructivas en edificios patrimoniales universitarios.

La ausencia de formación específica en temas de patrimonio cultural 

del equipo de trabajo de la Dirección se ha suplido con la creación del Grupo 

de Estudios sobre Patrimonio Cultural Universitario, adscrito a la Facultad 

de Artes y Letras. En este sentido, la labor de investigación se ha visto 

especialmente fortalecida con la reciente creación de la "Red de 

Investigación Universitaria de Historia y Patrimonio", espacio de 

concertación para proyectos conjuntos que reúne a la inmensa mayoría de 

las áreas universitarias que custodian patrimonio, o están implicadas en la 

formación y difusión patrimoniales. La creación de este equipo valida la 

pertinencia de aprovechar las potencialidades de los perfiles plurales que 
17encuentran cobijo en la Universidad de La Habana  en proyectos de trabajo 

comunes que tributen al mejoramiento de la calidad de los servicios y la 

identidad de la comunidad universitaria.
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(2017).
17 La Universidad de La Habana cuenta con 32 carreras, de las cuales de 31 funciona 
como centro rector y 10 tienen carácter nacional.
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– Conducción y diseño de sistemáticas acciones de identificación, 

catalogación y puesta en valor del patrimonio universitario

La más significativa herramienta para el adecuado inventario del 

patrimonio cultural universitario ha sido la creación de un sistema 

automatizado para la difusión y el control de nuestros bienes culturales 

custodiados, desarrollado de conjunto con la Dirección de Informatización, 

y accesible desde la intranet universitaria. En los últimos años se han 

incorporado, tras un proceso de cuidadosa identificación, decenas de 

bienes de interés cultural e histórico. Muchos de ellos, hasta entonces 

desprotegidos, encuentran en el inventario propio de la universidad un 

primer reconocimiento de sus valores. El modelo de inventario utilizado se 

nutre fundamentalmente de los propuestos por el Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural (CNPC) para los museos e instituciones culturales 

cubanas, y el RNBC, con el ánimo de conciliarlo a las tendencias 

nacionales. El Sistema, que inicialmente asimilaba bienes más 

"tradicionales", como las obras de interés artístico e histórico, 

progresivamente se ha enriquecido con otros tipos de patrimonio y continúa 

ampliando la diversidad de sus inscripciones.

Las visitas a las áreas, los proyectos investigativos y las propuestas 

de la comunidad universitaria son las principales fuentes que engrosan el 

inventario de bienes. Una parte sustantiva de los objetos sumados al 

Sistema, tomando como referencia los criterios de valor generalizadores 

utilizados por el RNBC, pudieran considerarse obras menores, pero se 

revelan de altísimo interés para la historia institucional. Tal es el caso de los 

trofeos deportivos, que se cuentan por decenas en nuestro Estadio 

Universitario, algunos de ellos de más de 80 años de antigüedad. O 

múltiples obras de artes decorativas, especialmente frágiles y expuestas a 

la desaparición por su condición utilitaria. Estas piezas, agrupadas bajo el 

rubro de «los olvidados» en la investigación de Yeniffer Torres Cordero, 

dedicada a las artes decorativas en el patrimonio cultural de la Universidad 

(TORRES, 2013, p.86) testimonian el devenir de la historia institucional, y la 

evolución de la educación y ciencia cubanas. Muchas de ellas 

personalizadas con emblemas universitarios son poco (re)conocidas y en 

no pocas ocasiones desplazadas de la atención de las autoridades 

institucionales. 

El Sistema Automatizado forma parte de un proceso paulatino, y 

todavía en pleno desarrollo, que contempla la incorporación de todos los 

tipos de patrimonio que custodia la Universidad en este sistema único. El 

avance de este proyecto permitirá la consolidación esta herramienta de 

difusión y control, y reforzará la percepción unitaria de los bienes culturales 

universitarios.

– Nuevas inscripciones de bienes culturales de la Universidad en el 

Registro Nacional de Bienes Culturales (RNBC)

Desde la creación de la Dirección de Patrimonio Cultural 

Universitario más de un centenar de nuevas piezas han sido inscritas en el 

RNBC, entre las cuales destacamos la colección de arqueología clásica 

Dihigo. Si bien todavía un volumen alto de piezas espera la valoración en 

incorporación al Registro, el ejemplo de la colección Dihigo resultaba 

paradigmático y representativo de un (des)orden de cosas. La colección, 

estudiada y preservada por la Cátedra de Estudios Helénicos de la Facultad 

de Artes y Letras, resultaba, por otro lado, inexistente en términos jurídicos, 

al hallarse confinada a un limbo legal que oscurecía, o negaba si se prefiere, 

su condición de invaluable expresión de la cultura e historia universitarias. 

Su inscripción en el Registro reconoce, entonces, sus altísimos valores y le 

otorga la protección legal más alta conferida por el Estado cubano a los 

bienes muebles.

– Inicio y consolidación de relaciones interinstitucionales: Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana (OHC), Centro de Estudios de 

Conservación, Restauración y Museología de la Universidad de las 

Artes (CECREM), Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), 

Instituto Superior de Diseño (ISDI), Oficina Regional de la UNESCO y 

Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, entre otras

El desarrollo de los proyectos de trabajo de la Dirección ha 

involucrado a diversas instituciones cubanas, relacionadas o no con la 

preservación patrimonial, cuyo concurso ha favorecido el buen 
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desenvolvimiento de las acciones de gestión. Algunos de los ejemplos más 

significativos son: 

– La firma y puesta en marcha de un convenio de colaboración 

interinstitucional con el CECREM de la Universidad de las Artes. La 

participación de los profesionales de la conservación-restauración del 

CECREM ha permitido diagnosticar y dictaminar el estado de conservación 

de numerosos bienes culturales universitarios, y así establecer jerarquías 

para su recuperación. Algunas piezas ya han sido efectivamente 

intervenidas, como ha sido el caso de la limpieza de bienes pétreos como el 

busto de mármol de la autoría del escultor Juan José Sicre, custodiado por 

la Facultad de Artes y Letras; y de los tres bustos de Félix Varela, Ramón 

Zambrana y José de la Luz y Caballero, popularmente conocidos como 

"Cabezones" entre la comunidad universitaria por la desproporción entre 

sus bases pequeñas y la dimensión de las obras. El Convenio posibilita que 

profesionales de la más alta capacitación junto a sus estudiantes estén a 

cargo de las acciones restauradoras sobre nuestros bienes, garantizando 

la calidad y cientificidad de las intervenciones sobre estos. 

– La organización de actividades de capacitación e investigación con el 

auspicio y participación de organismos y entidades nacionales e 

internacionales, entre ellas las del sistema de la UNESCO. La más 

destacada fue el 1er Seminario de Patrimonio Cultural Universitario, pero 

también ha propiciado la participación de la Universidad en talleres 

internacionales (Reunión Subregional para la aprobación del Plan de 

Acción del Caribe para el Patrimonio Mundial 2014-2019) y el buen 

desarrollo de encuentros bilaterales como el Taller conjunto sobre 

patrimonio universitario de la Universidad de La Habana y la Universidad de 

Alcalá (12 de septiembre de 2015), la Jornada de la Universidad de Padova 

en la Universidad de La Habana (febrero de 2016), entre otros. 

– Desarrollo de acciones de formación, investigación y puesta en 

valor. 

Ya se ha comentado cómo, mediante la creación de un grupo de 

investigación y más recientemente de una red universitaria, ha ido 

articulándose y desarrollándose una plataforma investigativa que conduzca 

y acompañe a la gestión efectiva del patrimonio cultural universitario. La 

investigación a nivel pregrado y postgrado se ha complementado con la 

oferta de un sistema de asignaturas optativas, particularmente orientadas a 

carreras de Humanidades, que incluye materias como Introducción a la 

gestión del patrimonio cultural, Historia y Teoría de la conservación y 

restauración del patrimonio, museografía práctica y museología, y más 

recientemente Didáctica del Patrimonio, entre otras, asumidas por el 

equipo de profesores de la Dirección. 

Una de las actividades de difusión del patrimonio universitario de 

más evidente impacto social y visibilidad por su presencia de los medios y 

convocatoria masiva dentro y fuera de la Institución, ha sido la 

incorporación de la Universidad de La Habana desde el año 2013 en Rutas 

y Andares (FELIPE, 2015), proyecto sociocultural creado y gestionado por 

la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Rutas y Andares vio la 

luz en el año 2001, con el propósito inicial de aproximar a las familias 

cubanas al patrimonio histórico-cultural del centro histórico, y se ha 

convertido en referencia para otros proyectos que integran la labor social y 

divulgativa y el patrimonio cultural. 

Con la intención inicial de organizar visitas a museos del centro 

histórico, Rutas y Andares desborda en la actualidad las fronteras de la 

Habana Vieja y suma sitios de interés cultural de diversos puntos de la 
19 20ciudad.  Organizado en dos posibles modalidades, las Rutas  y los 

21Andares,  y facilitado por un equipo interdisciplinario (investigadores 

socioculturales, comunicadores, promotores culturales, museólogos, 

historiadores, arquitectos y guías), constituye sin dudas una de las 

opciones más sugestivas y populares por las familia cubanas durante los 

meses de verano. En el  contexto de la celebración del aniversario 285 de la 

fundación de la Universidad de La Habana, la Dirección de Patrimonio 
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20 Inicialmente las Rutas se organizan como visitas libres a los museos, hoy son 
recorridos especializados con temáticas diferentes en cada edición.  
21 Los Andares comienzan a funcionar en el año 2002 con una mayor posibilidad de 
intercambio entre los visitantes y los guías, posibilitan la visita a instituciones y sitios 
de interés cultural.
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19 20ciudad.  Organizado en dos posibles modalidades, las Rutas  y los 

21Andares,  y facilitado por un equipo interdisciplinario (investigadores 
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19 En las últimas ediciones, los recorridos salieron de los límites del Centro Histórico 
y han llegado al Barrio Chino de La Habana, El Vedado, Regla, Cojímar y Miramar. 
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de interés cultural.
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Cultural Universitario propuso a la Oficina del Historiador incorporar al 

centro de altos estudios al proyecto, con tres andares, denominados Andar 

por la Arquitectura, Andas por las Artes, Andar las Ciencias y los Saberes. 

Desde entonces la Universidad ha participado permanentemente, en el 

2014 con el Andar por la historia y las tradiciones estudiantiles universitarias 

y en el 2015 como parte del Andar con los adolescentes, concebido con el 

propósito de combinar superación cultural y formación vocacional entre 

jóvenes habaneros. Una evidente multiplicidad de áreas universitarias y 

sus especialistas se han involucrado en Rutas y andares, desde el archivo 

histórico y la biblioteca central, hasta el Observatorio Astronómico, el 

Estadio Universitario y los museos de ciencias (Figura 6).

Desde su primera edición los andares por la Universidad de La 

Habana suscitaron un creciente interés entre los participantes (solo en su 

primera convocatoria asistieron 738 visitantes, de ellos 80 niños y 112 

adolescentes). Su desarrollo ha permitido: 

– El acceso a la universidad de un público heterogéneo (niños, adultos, 

ancianos, jóvenes, estudiantes universitarios). 

– El reconocimiento al interior de la comunidad universitaria de sus valores 

y la urgencia de diseñar acciones de impacto transversal entre las áreas de 

mayor responsabilidad en el cuidado del patrimonio. 

Figura 6 - Proyecto Rutas y Andares con amplia participación de público en el 
interior del Aula Magna
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– La identificación de vacíos y demandas en la gestión e investigación de 

zonas del patrimonio cultural universitario. 

– La capacitación del joven equipo de la Dirección para acciones de difusión 

de esta naturaleza. 

– La proyección a la sociedad, por medio de los guías y el propio diseño de 

los recorridos, de una imagen renovada y vital de la Universidad. 

El diseño y coordinación de recorridos temáticos donde confluyen los 

diversos tipos de bienes culturales atesorados en la Institución es 

coherente con la noción rectora de unidad del patrimonio cultural 

universitario que la Dirección pondera. La maduración de las premisas 

conceptuales que sostienen la labor de gestión ha permitido insertar esta 

noción en todas las acciones de puesta en valor de nuestro patrimonio. Dos 

de ellas han tenido particular interés. 

La primera fue la publicación del libro El Patrimonio Cultural de la 

Universidad de La Habana con el sello de la Editorial UH, en el año 2014. 

El volumen, compuesto de seis ensayos de profesores e investigadores de 

la Universidad, y con una amplia apoyatura visual, compendia las 

principales expresiones de los valores patrimoniales materiales de la 

Institución (Historia, Arquitectura, Ciencia y Tecnología, Artes Plásticas y 

Decorativas y Documentos). Empeño pionero en la Universidad y en la 

Educación Superior, supuso una útil herramienta de difusión, que combina 

hondura y rigor académicos, con vocación divulgativa, y recibió diversos 
22premios de la crítica . Aun cuando el volumen se fundamenta en una 

vocación integradora por aunar varios tipos de patrimonio, lo cual resulta 

relativamente inusual en libros similares editados en el extranjero, 

expresiones del patrimonio intelectual e inmaterial quedaron a la zaga en el 

análisis, como una de las deudas para futuros empeños editoriales.

La segunda fue la celebración en La Habana del 1er Seminario de 

Patrimonio Cultural Universitario, del 18 al 20 de Marzo de 2015, convocado 

por el Departamento de Patrimonio con el coauspicio del Colegio 

22 Premio nacional de la crítica científico-técnica 2014 y Premio Nacional de Diseño 
2014 "Raúl Martínez" de cubierta y diseño integral.
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Universitario San Gerónimo de La Habana y el Instituto Superior Politécnico 

José Antonio Echeverría (ISPJAE). La cita contó con la participación de 

delegados de más de 10 países, entre ellos los presidentes de UMAC, 

UNIVERSEUM y representantes de universidades declaradas patrimonio 

mundial, así como una amplia presencia de universidades cubanas. 

Algunos de los temas puestos a debate fueron los problemas conceptuales 

para la definición del patrimonio cultural universitario; los diferentes tipos de 

patrimonio en las universidades y las complejidades de su gestión; los 

niveles de protección y legitimación del patrimonio universitario; los museos 

y colecciones universitarias, y las experiencias de gestión y puesta en valor. 

Devenido productivo encuentro de intercambio entre gestores e 

investigadores, resultó de especial utilidad para los profesionales cubanos, 

en tanto promovió y consolidó los modelos de buenas prácticas, el trabajo 

en red y la cooperación, en un tema de gestión patrimonial relativamente 

joven en nuestro país.

Tanto la publicación de El Patrimonio Cultural de la Universidad de La 

Habana, como la celebración del Seminario, visibilizaron notablemente los 

valores del patrimonio universitario de nuestra casa de altos estudios, y 

afirmaron el liderazgo científico de la Universidad de La Habana en el tema. 

En buena medida, el trabajo sistemático de la Dirección de Patrimonio 

Cultural de la Universidad de La Habana ha propiciado la emergencia del 

interés de otras instituciones cubanas de educación superior por el cuidado 

de su patrimonio académico, o ha vehiculizado el intercambio entre los 

grupos o investigadores interesados en el asunto. Tal es el caso del Grupo 

para la conservación y la protección del patrimonio cultural del Instituto 

Politécnico José Antonio Echeverría, o grupos de similar objeto en la 

Universidad de las Artes, Universidad Central de las Villas Marta Abreu y la 

Universidad de Oriente.

5. Hacia la Consideración Integral del Patrimonio Cultural: a modo de 

incitación y análisis

Las últimas décadas han sido pródigas en documentos doctrinales 

emitidos por organismos internacionales o grupos de expertos (UNESCO, 

ICOMOS, Consejo de Europa, etc.) que definen y orientan la acción sobre 

expresiones patrimoniales cuya posible extensión territorial, cantidad o 

excepcionalidad, no invalida su condición específica: construido, 

intangible, arqueológico, subacuático, industrial, centro histórico, paisaje o 

itinerarios. Otra vertiente destacada que fundamenta la emisión de 

doctrinas patrimonialistas es la reflexión sobre temas de interés general 

para la identificación y manejo de los bienes patrimoniales, tal es el caso de 

la autenticidad, el turismo cultural, la restauración y conservación, la 
23interpretación, el impacto del cambio climático, etc.  El patrimonio mundial 

es especialmente atendido en publicaciones y coloquios que revisan la 

actualidad de los planteos emanados de la «Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural», con énfasis en 

temáticas como la representatividad en la Lista de Patrimonio Mundial o la 

realización de balances periódicos sobre sus perspectivas y demandas de 

actualización. Esta circunstancia, sin embargo, no evita insuficiencias en la 

reflexión general dedicada al concepto de patrimonio, desconociendo en 

demasiadas ocasiones su carácter holístico e integrador. Tal vez, en efecto, 

habría que preguntarse:

¿para qué debatir y teorizar tanto sobre qué es y qué no, 
patrimonio; qué ha sido en otros momentos o qué 
representa ahora? ¿qué sentido tiene teorizar cuando nos 
falta tiempo para actuar, para proteger, para diseñar 
proyectos, para generar actuaciones de difusión? 
(MORENTE, 2006, p.40). 

Estas interrogantes, ante las múltiples urgencias del patrimonio 

universitario (poco conocido, deteriorado o amenazado por la 

desarticulación de su totalidad), conducirían a aplaudir - si se consideran 

mal y rápido - la acción concreta en detrimento de la detención reflexiva. Sin 

embargo, suscribimos la apreciación de María Morente del Monte cuando 

afirma que 

23 Se recomienda, para la consulta de los principales textos doctrinales de ICOMOS, 
la página web de la organización: <http://www.icomos.org/en/charters-and-texts>.
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muchas de las deficiencias no responden tanto a carencias 
de metodología o de recursos, como de concepto. Muchos 
de los conflictos patrimoniales a los que asistimos como 
protagonistas o espectadores diariamente dejan traslucir 
posturas que responden a un concepto trasnochado de 
patrimonio o a una falta de comprensión del alcance o 
significado actual que poseen los bienes culturales en 
nuestro mundo contemporáneo (MORENTE, 2006, p.40). 

Todavía hoy, por ejemplo, se percibe una robusta escisión entre la 

doctrina que se ocupa de la definición y gestión de los bienes inmuebles y 

muebles, por citar una de las fragmentaciones que consideramos puede 

tener un impacto más nocivo en la gestión integral de ciertos tipos de 

patrimonio, como el cultural universitario. Este razonamiento demanda una 

extensa aproximación, mas es posible rastrear uno de sus orígenes en la 

preeminencia de la que ha gozado el término monumento en la doctrina 

patrimonialista internacional, incluida la Carta de Venecia, en detrimento de 

«bien cultural», ya en uso desde mediados del siglo pasado en otros 

documentos como la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado, rubricada en La Haya en 1954 

(LÓPEZ MORALES, 2014, p.19). 

La condición de movilidad de los bienes muebles no los exonera de 

"pertenecer" a un contexto y, en caso de desarraigo, exponerlos al 

empobrecimiento o la degradación de sus valores y, en última instancia, al 

vaciamiento y tergiversación de los significados adquiridos desde sus 

orígenes o en los diferentes estratos de sus historias particulares. Ese 

protagonismo de los bienes inmuebles, en efecto, ha ido relegando a los 

bienes muebles a "definiciones globales del Patrimonio Cultural o 

excluyentes. La aparición del término monumento eclipsará el resto de las 

categorías que se siguen estableciendo entre antigüedades, tesoro, etc." 

(QUIROSA, 2005, p.99-100). Quirosa García explicitará una de las 

certezas que hoy perfilan la insuficiente conceptualización de los bienes 

muebles al definirlos por oposición cuando afirma que "serán muebles 

todos aquellos bienes que no sean inmuebles" (QUIROSA, 2005, p.99). 

Los vínculos entre bienes muebles e inmuebles pueden resultar 

delicados y complejos, particularmente en sitios donde el primer grupo no 

forma una o varias colecciones en su más estricto sentido. En el caso que 

nos ocupa, el patrimonio universitario, fuera de los museos, colecciones y 

bibliotecas se localizan bienes muebles de gran singularidad que podrían 

inscribirse bajo el concepto de «inmuebles por destinación». El término, 

extendido en la normativa europea en varias legislaciones nacionales como 

la francesa, se refiere básicamente a aquellos cuya relación coherente con 

un espacio particular (arquitectónico, urbano o natural, interior o exterior) 

imposibilita su consideración aislada, con particular énfasis en las 

colecciones museables, pero también en aquellas asociadas a los 

monumentos nacionales. Lamentablemente, ese criterio no ha sido 

siempre observado, y ha comprometido la imagen y sentido de espacios y 

ambientes de gran significación cultural. 

Términos como riesgo, fragilidad y urgencia son aun recurrentes en 

el ámbito de la tutela del patrimonio universitario, amén de sus notables 

valores histórico-culturales y su condición específica en el contexto 

patrimonial universal. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tendencias 

teóricas viabilizan la comprensión cabal de este tipo de patrimonio, en 

particular la necesidad de un enfoque holístico y dinámico para su gestión. 

En el caso de la Universidad de La Habana, el tránsito hacia una efectiva 

puesta en valor es todavía largo. Resta un volumen vasto de bienes por 

identificar apropiadamente y, en consecuencia, conservar y difundir. La 

amplitud de la comunidad universitaria del Alma Mater habanera, dispersa 

por prácticamente toda la ciudad, complejiza el alcance de las acciones de 

capacitación y sensibilización para con el cuidado del patrimonio 

institucional. La diversidad de los tipos de patrimonio que demandan 

atención, donde se incluye el patrimonio natural, insuficientemente 

atendido, se revela un notable desafío teórico y práctico. Sin embargo, son 

estas mismas amplitud y diversidad, bases de la singularidad de este 

patrimonio, y se revelan fortalezas y oportunidades atractivas para el 

investigador y gestor con vistas a su incuestionable transmisión al futuro. 
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muchas de las deficiencias no responden tanto a carencias 
de metodología o de recursos, como de concepto. Muchos 
de los conflictos patrimoniales a los que asistimos como 
protagonistas o espectadores diariamente dejan traslucir 
posturas que responden a un concepto trasnochado de 
patrimonio o a una falta de comprensión del alcance o 
significado actual que poseen los bienes culturales en 
nuestro mundo contemporáneo (MORENTE, 2006, p.40). 
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doctrina que se ocupa de la definición y gestión de los bienes inmuebles y 

muebles, por citar una de las fragmentaciones que consideramos puede 

tener un impacto más nocivo en la gestión integral de ciertos tipos de 

patrimonio, como el cultural universitario. Este razonamiento demanda una 

extensa aproximación, mas es posible rastrear uno de sus orígenes en la 

preeminencia de la que ha gozado el término monumento en la doctrina 

patrimonialista internacional, incluida la Carta de Venecia, en detrimento de 

«bien cultural», ya en uso desde mediados del siglo pasado en otros 

documentos como la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado, rubricada en La Haya en 1954 

(LÓPEZ MORALES, 2014, p.19). 

La condición de movilidad de los bienes muebles no los exonera de 

"pertenecer" a un contexto y, en caso de desarraigo, exponerlos al 

empobrecimiento o la degradación de sus valores y, en última instancia, al 

vaciamiento y tergiversación de los significados adquiridos desde sus 

orígenes o en los diferentes estratos de sus historias particulares. Ese 

protagonismo de los bienes inmuebles, en efecto, ha ido relegando a los 

bienes muebles a "definiciones globales del Patrimonio Cultural o 

excluyentes. La aparición del término monumento eclipsará el resto de las 
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nos ocupa, el patrimonio universitario, fuera de los museos, colecciones y 
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inscribirse bajo el concepto de «inmuebles por destinación». El término, 

extendido en la normativa europea en varias legislaciones nacionales como 

la francesa, se refiere básicamente a aquellos cuya relación coherente con 

un espacio particular (arquitectónico, urbano o natural, interior o exterior) 

imposibilita su consideración aislada, con particular énfasis en las 

colecciones museables, pero también en aquellas asociadas a los 

monumentos nacionales. Lamentablemente, ese criterio no ha sido 

siempre observado, y ha comprometido la imagen y sentido de espacios y 

ambientes de gran significación cultural. 

Términos como riesgo, fragilidad y urgencia son aun recurrentes en 

el ámbito de la tutela del patrimonio universitario, amén de sus notables 

valores histórico-culturales y su condición específica en el contexto 

patrimonial universal. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tendencias 

teóricas viabilizan la comprensión cabal de este tipo de patrimonio, en 

particular la necesidad de un enfoque holístico y dinámico para su gestión. 

En el caso de la Universidad de La Habana, el tránsito hacia una efectiva 

puesta en valor es todavía largo. Resta un volumen vasto de bienes por 

identificar apropiadamente y, en consecuencia, conservar y difundir. La 

amplitud de la comunidad universitaria del Alma Mater habanera, dispersa 

por prácticamente toda la ciudad, complejiza el alcance de las acciones de 

capacitación y sensibilización para con el cuidado del patrimonio 

institucional. La diversidad de los tipos de patrimonio que demandan 

atención, donde se incluye el patrimonio natural, insuficientemente 

atendido, se revela un notable desafío teórico y práctico. Sin embargo, son 

estas mismas amplitud y diversidad, bases de la singularidad de este 

patrimonio, y se revelan fortalezas y oportunidades atractivas para el 

investigador y gestor con vistas a su incuestionable transmisión al futuro. 
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A TRAJETÓRIA DOS MUSEUS NA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

*Monica Junqueira de Camargo

Introdução

A Universidade de São Paulo - USP como a mais antiga instituição 

pública universitária e dotada de vasto e diversificado patrimônio cultural é 

uma fonte privilegiada para se discutir o papel dos museus na estrutura 

acadêmica. As edições comemorativas à sua criação (CAMPOS, 1954; 

WITTER, 1984; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985; MOTOYAMA, 

2006; GOLDEMBERG, 2015) revelam o papel que os museus vêm 

assumindo na formação intelectual e na produção científica das mais 

diversas áreas do conhecimento e, de forma notável, na extensão 

universitária. Com breve menção no decreto de sua criação, o museu veio 

paulatinamente conquistando mais destaque na estrutura acadêmica, com 

a incorporação de expressivas coleções na década de 1960, a constituição 
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de um sistema de museus a partir da década de 1980 e autonomia com um 

novo regimento na década de 1990.

Neste texto, buscamos analisar as principais medidas que 

propiciaram a incorporação de importantes acervos à Universidade 

paralelamente à criação de suas próprias coleções, e de sua relação na 

construção do conhecimento científico e na formação dos estudantes.

Fruto de um contexto que reunia forças reformadoras sociais e 

perspectivas de liderança nacional, a criação da USP,

(...) através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras inseriu-
se dentro de um projeto que poderíamos chamar de iluminista 
tardio, porque estava ligado a uma burguesia esclarecida que 
queria educar e transformar através da ciência, da educação e da 
cultura (ABREU apud MOTOYAMA, 2006, p.667).

Criada pelo decreto estadual n.º 6.283 de janeiro 1934, assinado 

pelo então governador Armando Salles de Oliveira, a partir de um projeto 

elaborado por uma comissão composta por Júlio de Mesquita Filho, 

Fernando de Azevedo, Antonio Almeida Jr., A. de Sampaio Dória, Agesilau 

A. Bittencourt, Vicente Rao, F.A. da Fonseca Telles, Cristiano Altenfelder 

Silva e Henrique Rocha Lima, paulistas que “viam na criação da 

Universidade um instrumento de progresso” (WITTER, 1984, p. 24).

A Universidade como Estratégia Política 

No início da década de 1930, o estado de São Paulo, extremamente 

abalado, tanto do ponto de vista econômico, devido à crise econômica 

deflagrada pela quebra da bolsa de Nova York, em 1929, como político, pela 

derrota na revolução de 1932, consolidou os anseios reformistas 

deflagrados pelas campanhas a favor da instrução pública da década 

anterior, investindo na criação de uma universidade. As campanhas 

promovidas pelo jornal O Estado de S. Paulo (Inquérito sobre a Instrução 

Pública, de 1914, sob orientação de Júlio de Mesquita Filho, entre 27 de 

fevereiro e 20 de abril de 1914 e de 1926); as Conferências Nacionais de 

Educação; e O Problema Universitário Brasileiro (UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, 1985; CALDAS, 2001) abriram caminho para a criação da 

universidade, de forma que:

(...) a USP foi a primeira reordenação do ensino superior a entrar 
em funcionamento depois do Decreto Federal n.19.851 de 11-4-
1931, que estabeleceu o estatuto das universidades brasileiras, 
no bojo das reformulações almejadas pela Revolução de 30. (...) 
O Governo Provisório da República instituiu em 1931 o regime 
universitário, mas foi São Paulo que tomou em 1934 a iniciativa 
de executá-lo em sua plenitude (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, 1985, p.23).

Somava-se a isso um projeto político para reposicionar São Paulo no 

panorama nacional, conforme discurso de Mesquita Filho como paraninfo 

da primeira turma da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

(FFLCH), em 1937: “Vencidos pelas armas, sabíamos que só pela ciência e 

pela perseverança no esforço voltaríamos a exercer a hegemonia que 

durante longas décadas desfrutáramos no seio da Federação” (MESQUITA 

FILHO, 1969, apud WITTER, 1984, p.25).

A relação estabelecida, por parte da elite paulista, entre a derrota 

política e a importância da pesquisa científica para a construção de 

estratégias de desenvolvimento para a recuperação do Estado, ajudou a 

impulsionar a criação da Universidade de São Paulo. 

Segundo o decreto, a nova Universidade deveria constituir-se de dez 

institutos oficiais e dez de apoio, incluídos nesta relação as já existentes 

escolas, faculdades e institutos de formação profissional e investigação 

científica. Eram seis as escolas de ensino superior existentes na capital: a 

mais antiga delas, a Faculdade de Direito, criada em 1827 por D. Pedro I, 

passava a partir de então da administração federal para a estadual; a 

Escola Politécnica, criada em 1894, a Escola de Farmácia de 1898, a 

Escola de Medicina de 1912, a Escola Superior de Agricultura Luis de 

Queirós, de 1913, o Instituto de Educação de 1933. O decreto identifica e 

registra nove institutos de pesquisa científica, entre eles o “Museu de 

Arqueologia, História e Etnografia, que é o Museu Paulista” (CAMPOS, 

1954, p.101), e esclarece ainda que:

os profissionais especializados das instituições referidas 
poderão prestar auxílio ao ensino universitário na realização de 
cursos, mediante resolução do Conselho universitário e de 
acordo com os programas aprovados pela direção dos 
respectivos Institutos, Escolas ou faculdades (BRASIL, § 2º do 
Art. 4º).
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de um sistema de museus a partir da década de 1980 e autonomia com um 

novo regimento na década de 1990.

Neste texto, buscamos analisar as principais medidas que 

propiciaram a incorporação de importantes acervos à Universidade 

paralelamente à criação de suas próprias coleções, e de sua relação na 

construção do conhecimento científico e na formação dos estudantes.

Fruto de um contexto que reunia forças reformadoras sociais e 

perspectivas de liderança nacional, a criação da USP,

(...) através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras inseriu-
se dentro de um projeto que poderíamos chamar de iluminista 
tardio, porque estava ligado a uma burguesia esclarecida que 
queria educar e transformar através da ciência, da educação e da 
cultura (ABREU apud MOTOYAMA, 2006, p.667).

Criada pelo decreto estadual n.º 6.283 de janeiro 1934, assinado 

pelo então governador Armando Salles de Oliveira, a partir de um projeto 

elaborado por uma comissão composta por Júlio de Mesquita Filho, 

Fernando de Azevedo, Antonio Almeida Jr., A. de Sampaio Dória, Agesilau 

A. Bittencourt, Vicente Rao, F.A. da Fonseca Telles, Cristiano Altenfelder 

Silva e Henrique Rocha Lima, paulistas que “viam na criação da 

Universidade um instrumento de progresso” (WITTER, 1984, p. 24).

A Universidade como Estratégia Política 
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A incorporação desses organismos técnico-científicos, que até então 

atuavam isoladamente, a uma estrutura universitária significaria uma 

somatória de conhecimento e permitiria profícua troca entre as diversas 

áreas, ampliando exponencialmente o potencial da nova Universidade. 

Entretanto, apesar do reconhecimento explícito da importância dos 

institutos científicos e museu na estrutura universitária, estes continuaram 

isolados da dinâmica acadêmica, com poucas referências encontradas na 

documentação da universidade até a década de 1960.  As esparsas 

menções, como na ata de uma reunião do Conselho Universitário: “para 

que se cogite de instalar um museu de história Natural na Cidade 

Universitária, ideia aceita em princípio, como de grande utilidade para o 

ensino”; e da sessão de 5/352, “o Conselho aprovou, unanimemente, a 

iniciativa do sr. Prefeito Municipal de criar um Museu de Ciências, nesta 

Capital” (CAMPOS, 1954, p.131), revelam que até praticamente os anos 

1960 a universidade pouco incorporou na sua estrutura dos institutos de 

apoio, exceto ações muito pontuais.  

Os Museus e Acervos no Quadro Institucional da USP

A consolidação do campus do Butantã como sede da Universidade 

se deu em um momento propício à reorganização da estrutura universitária.  

As reformas decorrentes da promulgação da lei de Diretrizes e Bases 

(nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), em âmbito nacional, e a 

incorporação de novos acervos incitaram a reflexão sobre a estrutura 

existente. Os institutos e museus de apoio, bem como os acervos e as 

coleções que foram doados ao longo desses trinta anos, exigiram decisões 

importantes para a sua integração à dinâmica acadêmica. O movimento de 

democratização dos Museus encampado pelo Conselho Internacional dos 

Museus (ICOM), criado em 1946 no âmbito da UNESCO, bem como as 

iniciativas regionais e internacionais orientadas para uma crescente 

acessibilidade e impacto social dos museus, repercutiram nas políticas 

museológicas a partir de então.

Foram incorporados e criados na USP acervos museológicos que 

obrigaram a uma reflexão sobre a cultura museológica no âmbito do 

conhecimento científico, levando a decisões importantes para o 

desenvolvimento dos museus universitários. Em 1962, foi criado o Instituto 

dos Estudos Brasileiros (IEB), em 1963, o Museu Paulista (MP) foi 

definitivamente incorporado à USP, pelo decreto n.º 7.843 de 11 de março, e 

foi criado o Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC, portaria 18 de 22 

de fevereiro) a partir das doações de Francisco Matarazzo Sobrinho e 

Yolanda Penteado que integravam o Museu de Arte Moderna. Em 1964, foi 

criado o Museu de Arte e Arqueologia pelo decreto n. 43.304 de 8 de maio, e 

em 1969 o Museu de Zoologia, pelo decreto n. 98 de 13 de junho.  

A incorporação dos museus no âmbito da estrutura acadêmica 

suscitou alguns projetos arquitetônicos para a implantação de suas 

unidades, de modo a reuni-las em um grande conjunto cultural central que 

agitasse a vida acadêmica, uma delas para o MAC, em 1975, dos arquitetos 

Paulo Mendes da Rocha e Jorge Wilheim. No entanto, dez anos mais tarde, 

na edição comemorativa do cinquentenário da universidade, ainda se 

constata a falta de espaços adequados: 1, que estabeleceu o estatuto da

os museus da USP ainda não encontraram o espaço merecido, 
desde que se imaginou que pudessem ser reunidos em um 
Conjunto na praça Magna. Com exceção do Museu Paulista, 
incorporado em 1963, e de seu vizinho, Museu de Zoologia, os 
outros improvisaram-se ao longo do conjunto residencial 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985, p.65).

Na reforma universitária de 1988 foram criadas as pró-reitorias, 

sendo uma delas a de Cultura e Extensão (PRCEU), que evidenciou a 

importância dos museus à extensão universitária e colocou a integração 

dos museus na pauta das discussões acadêmicas. Segundo o professor 

Avansi de Abreu, pró-reitor de Cultura e Extensão entre 1997 e 2005, foi 

“(...) no fim da década de 70 quando começou a se perceber a importância 

que os museus tinham no relacionamento com a sociedade, especialmente 

para o magistério e para o primeiro e segundo grau.” (apud MOTOAYAMA, 

2006, p. 666) A exposição sobre o Cometa Halley, organizada pelo 

professor Ernest Wolfang Hamburguer, em 1986, evidenciou esse 

potencial: 
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(...) houve mais de 70 mil visitantes no prédio da Geografia. Ficou 
claro então que uma exposição científica é uma maneira bastante 
forte de interagir com as escolas e com a população em geral, 
principalmente sobre um assunto, como naquela época, que a 
mídia estava tratando intensamente (HAMBURGUER apud 
CALDAS, 2001, p.192).

A ideia de um Museu de Ciências, graças ao empenho do professor 

Hamburguer, ganhou força nos debates acadêmicos, chegando a ser 

elaborado, sob sua coordenação, um projeto para um Centro de Ciência - 

um edifício de 6 mil metros quadrados - na Praça do Relógio 

(HAMBURGUER, 2001, p.193). Se no plano das ideias esse museu 

passava a ser assimilado pela Universidade, enquanto dotação 

orçamentária não conseguiu se efetivar frente às disputas internas pelas 

verbas que seriam necessárias para sua realização. Contribuiu ainda para 

a dispersão desse projeto a incorporação à USP, em 1990, da Estação 

Ciência, que pertencia ao CNPQ. 

Em 1994, o professor Hamburguer assumiu a Estação Ciência com o 

objetivo de institucionalizá-la no âmbito da universidade, quando foi 

retomada a possibilidade da criação de um Museu de Ciência da USP. 

Ambos deveriam integrar-se, segundo ele, numa mesma proposta, que 

também nunca aconteceu (CALDAS, 2001). O desdobramento dessas 

iniciativas culminou com a constituição, em 2000, de uma comissão 

especial - com membros do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), 

Museu de Zoologia (MZ), Comissão de Preservação Cultural (CPC) e do 

Fundo de Construção da Universidade de São Paulo (FUNDUSP) - para 

planejar e implantar, sob um novo formato, um museu de ciência, que 

derivou para duas orientações distintas. 

Uma proposta baseava-se na criação de um espaço adequado a 

acolher esse grande museu, que acabou por se conformar em um setor de 

museus - denominado Praça dos Museus - na Cidade Universitária junto à 

entrada da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, cujo projeto é do 

arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A obra teve início em 2012 e foi 

interrompida devido à contenção de verbas que vem sendo adotada desde 

2014. 

A outra vertente encaminhou-se para o levantamento dos vários 

acervos existentes na Universidade, quando se promoveu um diagnóstico 

inédito realizado pela Comissão de Patrimônio Cultural da USP (CPC) sob 

a coordenação da professora Maria Cristina Bruno (MAE) com a 

colaboração da professora Maria Cecília França Lourenço (FAU). Nesse 

levantamento foram identificados 30 centros de documentação com 

potencial museológico, que poderiam constituir uma rede associada à 

estruturação de um Centro de Interpretação da Realidade 

(HAMBURGUER, 2001, p.193) que, todavia, não passou de uma ideia. 

Foram várias tentativas inconclusas, e o Museu de Ciências da USP 

só foi oficialmente criado em 2002, no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão, cuja atuação tem sido distinta daquelas anteriormente 

pensadas. 

A criação, em 1986, da mencionada Comissão do Patrimônio 

Cultural (CPC) da USP, cujo objetivo é conhecer e refletir sobre seu 

patrimônio, revela a dimensão que esse tema vem assumindo no âmbito 

universitário. Dentre as suas várias iniciativas, a CPC realizou trabalhos 

que constituíram referências nacionais. Em 2000, publicou o Guia de 

Museus Brasileiros, identificando o maior número de instituições de que se 

tinha notícia naquele momento, e promoveu a Semana de Museus, um 

encontro bienal que aconteceu entre 1997 e 2009 reunindo museus 

universitários e independentes de todo país, que permitiu importante troca 

sobre as questões museológicas. Em 2003, tomando como referência a 

publicação Bibliografia: coleções e acervos da USP, de 2001, um 

levantamento das dissertações e teses baseadas no acervo do Museu de 

Zoologia, a CPC, em parceira com o Sistema Integrado de Bibliotecas da 

USP (SIBi), sob a coordenação da professora Ana Lucia Duarte Lanna e da 

diretora Técnica do SIBi Adriana Cybele Ferrari, propuseram uma edição 

com o levantamento dos acervos e coleções dos órgãos inventariados pelo 

diagnóstico de 2000, intitulada Catálogo das coleções especiais e acervos 

museológicos da USP. Com informações sobre conteúdo, local, horário e 

condições de funcionamento de 97 coleções, distribuídas entre 20 
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unidades de ensino, 17 museus e um instituto especializado, pretendia-se 

apoiar a pesquisa e facilitar a identificação do uso desses acervos nas teses 

acadêmicas. Com a mudança de gestão e carência de funcionários, esse 

levantamento sistemático da relação entre os acervos e a produção 

acadêmica nunca foi implantado. Entretanto, nos últimos dois anos o CPC 

vem trabalhando na atualização do inventário dos acervos, a partir do qual e 

com a colaboração do SIBi e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação será 

possível constituir esse dossiê. 

A evidente relevância da preservação do patrimônio universitário 

associada à destacada atuação da CPC levou a sua transformação, em 

2002, em um órgão da PRCEU: Centro de Preservação Cultural que, em 

2004, passou a ser sediado na Casa de Dona Yayá, no bairro da Bela Vista. 

Trata-se de um bem tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo 

(Conpresp) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, 

Artístico e Turístico (Condephaat) cujo restauro, coordenado pela 

professora Regina Tirello, pretendeu evidenciar todas as suas camadas 

históricas, deixando à mostra o processo de identificação, recuperação e 

manutenção desse imóvel. O CPC tem promovido cursos, seminários, 

palestras, exposições, publicações que têm ajudado a divulgar o patrimônio 

cultural da USP, fomentando a troca de ideias com instituições nacionais e 

internacionais. 

O regimento de 1990 sinaliza alguns avanços em relação à 

integração dos museus na estrutura universitária, como a criação de uma 

Coordenação de Museus, em que se pretendia a administração dos quatro 

museus estatutários como um sistema. Quanto ao quadro funcional, o 

artigo 50 estabelece que: “para fins de ingresso e progressão na carreira, os 

museus são equiparados aos departamentos da Universidade de São 

Paulo, aplicadas no que couber, as normas estatutárias e regimentais sobre 

a atividade docente”. Em 1995, outra medida para a sobrevivência desses 

museus foi tomada: a criação de cargos para quatro especialidades - 

pesquisa de apoio; documentação museológica; projetos de exposição e 

conservação. 

Foram iniciativas importantes, sem dúvida, que deveriam ser 

seguidas de outras, cuja morosidade de implementação atingiu 

drasticamente a dinâmica dessas unidades. A portaria mais recente, de 

2010, relativa ao Plano de Carreiras e Funções que aglutinou todas as 

especificidades em um só cargo, acabou por comprometer o desempenho 

profissional, uma vez que não reconhece as especificidades das várias 

atribuições. 

Entretanto, o processo de integração, sobretudo do corpo funcional, 

tropeçou em muitos percalços. A equiparação das carreiras dos técnicos 

desses órgãos à dos docentes não foi imediata, pelo contrário, demorou 

algumas décadas e as necessidades funcionais dos novos museus ainda 

não foram supridas, conforme análise de Brandão e Costa (2007). 

A implementação dos cursos de pós-graduação nos museus, a partir 

dos anos 2000, integrou-os definitivamente na produção do conhecimento 

científico, inclusive com algumas contribuições inéditas, como o programa 

interunidades, permitindo a relação inter e transdisciplinar, tão estimulada 

nos últimos anos. 

A multiplicação de iniciativas de musealização e memorialização de 

acervos oriundos das práticas de ensino, pesquisa e extensão das várias 

unidades da USP verificada nos últimos anos, expõe a enorme demanda 

para a formalização de espaços institucionais de memória e de 

preservação dos registros das trajetórias da universidade e de seus 

personagens.

Tal movimento tem gerado crescente solicitação de apoio à 

organização e conservação de documentos de algumas unidades aos 

poucos centros de conservação existentes nos museus, que levou à 

proposta de criação, em 2007, de um Core Facility para a Conservação 

Científica de Fotografia e Papel, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa. 

Esse centro, envolvendo vários museus e unidades, deveria constituir uma 

referência de pesquisa e de formação profissional nessa área e chegou a 

ter o apoio da FINEP para a compra de equipamentos, carecendo ainda de 

um local adequado e de profissionais especializados.    
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A promoção de editais de fomento às iniciativas de preservação do 

patrimônio universitário, inclusive para os acervos, lançados em 2012, 

constituiu um apoio inédito à preservação, permitindo ações inusitadas e 

fundamentais na inventariação e conservação dos acervos universitários. 

A diversidade dos acervos e das políticas de preservação de cada um 

dos museus, bem como a complexidade das questões envolvidas, abre um 

leque de especulações e considerações que certamente não 

conseguiremos esgotar, mas selecionamos, a partir de suas respectivas 

trajetórias, aquelas que julgamos que podem contribuir ao debate dos 

museus universitários. 

Museus Estatutários, Institutos e Órgãos da PRCEU

São quatro os museus estatutários da Universidade de São Paulo: 

Museu Paulista (MP), do qual fazem parte o Museu do Ipiranga e o Museu 

Republicano de Itu; Museu de Zoologia (MZ); Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE) e Museu de Arte Contemporânea (MAC). Embora não 

nomeado museu, mas com a mesma relevância e estatuto que os 

mencionados, cabe destacar o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), cuja 

variedade de acervo abrange diversas áreas do conhecimento. 

A Resolução n.º 5904, de 23/12/2010, deu aos quatro museus 

autonomia administrativa, garantindo a liberdade de pesquisa, cultura e de 

integração; a gestão da carreira docente por meio dos seus próprios 

Conselhos, e a sua representação no Conselho Universitário, equiparando-

os às unidades de ensino, que possibilitou a criação, em 2012, do Programa 

de PósGraduação Interunidades em Museologia.  

Este programa, o segundo mestrado em museologia existente no 

Brasil, constitui uma contribuição importante ao aprofundamento da área 

de conhecimento e à formação profissional. A participação dos quatro 

museus em um mesmo programa promoveu a aproximação entre eles, 

possibilitando a troca de ideias e estimulando a integração com as várias 

unidades de ensino. Todos dotados de setor educativo, que tem 

desenvolvido políticas de difusão do conhecimento científico que 

constituem referências nacionais.  Três dos museus estatutários Museu 

Paulista; Museu de Zoologia e Museu de Arte Contemporânea localizam-se 

fora dos limites da cidade universitária, em diferentes bairros da cidade, 

alcançando um público mais amplo e diversificado, o que tem favorecido a 

extroversão do conhecimento.

Museu Paulista

Inaugurado em 1895, foi o primeiro museu público da cidade de São 

Paulo.  A história da formação do seu acervo, hoje constituído de mais de 

125 mil unidades, entre objetos, iconografia e documentação arquivística, 

do século XVII até meados do século XX, revela a própria conformação da 

ideia de museu na sociedade paulistana a partir do século XIX e da sua 

assimilação na comunidade acadêmica.  

Inicialmente concebido como uma instituição científica, no âmbito do 

movimento de institucionalização das ciências naturais no país no final do 

século XIX (LOPES, 2009), tal como o Museu Nacional e o Museu 

Paraense, o Museu Paulista teve como origem a doação da coleção de 

Joaquim Sertório, até então um museu particular. Esse acervo foi instalado 

no edifício-monumento construído para a celebração da independência 

nacional, no sítio histórico onde se oficializou a proclamação - o Ipiranga. 

Assumiu, portanto, desde sua formação um duplo caráter: de história social 

e política e de história natural. 

Essa coleção, doada ao governo do Estado, em 1890, era muito 

variada, contemplando a botânica, mineralogia, paleontologia, arqueologia 

e etnologia, ainda numismática, artefatos indígenas, objetos domésticos, 

jornais, quadros, instrumentos musicais, raridades, que mais se 

assemelhava a um gabinete de curiosidades, mas de inegável valor à 

cultura brasileira. Dada a quantidade e a diversidade de seus objetos, 

sendo inclusive equiparada por especialistas estrangeiros ao acervo do 

Museu Nacional, essa coleção foi sendo, ao mesmo tempo, acrescida ao 

longo dos anos sob a orientação de seus diretores, e desmembrada, dando 

origem a outros museus. Em 1905, alguns quadros foram transferidos para 

a Pinacoteca; em 1927, parte do acervo foi transferida para a criação do 
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Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal; na década de 1930, 

contribuiu para a criação do Museu de Mineralogia e do departamento de 

zoologia da Secretaria da Agricultura, mais tarde, Museu de Zoologia; e em 

1989, teve seu último desmembramento na área de arqueologia e etnologia 

para a formação do MAE. A partir de então, o Museu Paulista tornou-se um 

centro exclusivamente da área da história e assumiu uma orientação 

acadêmica mais efetiva no campo da história da cultura material.

O Plano Diretor de 1990, do professor Ulpiano Bezerra de Meneses, 

traçou uma clara diretriz para a sua consolidação enquanto um museu 

universitário de história. A partir da cultura material, tomando por base não 

apenas os acervos materiais mas os sistemas aos quais se inserem e as 

estruturas sociais das quais participam, foram estabelecidas três linhas de 

pesquisa: Cotidiano e Sociedade; Universo do Trabalho; História do 

Imaginário, que seguem em vigor até os dias de hoje (ORNSTEIN, 2015, 

p.267), subsidiando a ampliação do acervo e fomentando as exposições do 

museu. 

O museu organiza-se, segundo a natureza do seu acervo, em seis 

áreas: Documentação Textual e Iconografia; Objetos, subdividida em dois 

setores: indumentária e numismática; Conservação, organizada segundo 

os suportes: madeira, papel, pintura e têxteis, e a conservação preventiva; 

além de duas áreas de difusão: Atividades Educativas e Museografia e 

Comunicação Visual. 

O Museu Paulista promove uma dinâmica linha editorial decorrente 

das pesquisas desenvolvidas e dos encontros científicos realizados e 

publica o periódico Anais do Museu Paulista, criado em 1922, que desde 

então teve sua publicação interrompida apenas no período entre 1987 e 

1993. A partir de então acrescentou o subtítulo História e Cultura Material, e 

constitui uma referência no campo da história social. 

O reconhecimento de sua contribuição à área da museologia e ao 

conhecimento científico pode ser avaliado pelos trabalhos acadêmicos que 

se debruçaram sobre sua história e acervo. Nos últimos 25 anos há mais de 

15 trabalhos acadêmicos, entre dissertações, teses e livros sobre o Museu 

Paulista. Alguns são referências constantes nas pesquisas acadêmicas: 

SCHWARCZ, 1992;  ELIAS, 1996; PAULA, 1998 que acabam por difundir a 

diversidade de seu acervo. Em uma rápida busca no Portal de Teses da 

USP há 3.100 ocorrências para o termo “Museu Paulista”.

Museu Republicano de Itu

Criado pela Lei n.º 1.856, de 29 de dezembro de 1921, como 

extensão do Museu Paulista, na cidade homônima, o Museu Republicano 

de Itu segue as mesmas diretrizes do museu-sede, com foco no movimento 

republicano, na primeira república e também na história de Itu e região, com 

ênfase no século XIX, tratados sob a perspectiva da cultura material. 

Está instalado em um sobrado histórico do início do século XIX, onde 

se deu a Convenção Republicana de Itu, da qual se desencadeou a 

campanha republicana e a fundação do Partido Republicano Paulista. 

Trata-se de importante polo de extensão universitária, uma vez que amplia 

as fronteiras da metrópole paulistana, alcançando outros municípios. 

Marca a presença da USP na cidade de Itu, participando ativamente da sua 

dinâmica cultural.  Atualmente ocupa, além do sobrado histórico, mais dois 

imóveis: a casa do Barão, localizado na mesma rua do sobrado, que abriga 

a Biblioteca, a área administrativa e a área científica e de curadoria da 

instituição; e a Casa da USP, onde foram alojadas atividades de 

conservação e restauração dos acervos.

O Museu Republicano, como todos os museus estatutários, promove 

o conhecimento científico do patrimônio sob sua guarda, e oferece 

educação não formal e formação acadêmica complementar, realizando 

cursos, reuniões científicas, oficinas e atendimentos a públicos 

diversificados, como pesquisadores nacionais e estrangeiros, professores, 

educadores e estudantes de diferentes níveis. 

Museu de Zoologia 

Constituído a partir da coleção de zoologia do Museu Paulista, foi 

transformado em instituição especializada em 1939, instalado em seu atual 

edifício, projetado pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves, em 1941, e 
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educadores e estudantes de diferentes níveis. 

Museu de Zoologia 

Constituído a partir da coleção de zoologia do Museu Paulista, foi 

transformado em instituição especializada em 1939, instalado em seu atual 

edifício, projetado pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves, em 1941, e 
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incorporado à USP em 1969.  Os museus de história natural são centros 

fundamentais para o desenvolvimento da zoologia, pois a partir do seu 

acervo estabelece-se uma imbricada relação entre pesquisa, ensino e 

extensão universitária.  

Detentor de um dos maiores acervos zoológicos da América Latina, 

com mais de 10 milhões de exemplares preservados, entre esses alguns 

testemunhos únicos sobre espécies e ecossistemas, hoje já extintos, o 

Museu de Zoologia da USP é uma referência internacional no 

desenvolvimento do conhecimento acerca da biodiversidade brasileira e 

global, tendo sido a primeira instituição brasileira a ser reconhecida como 

fiel depositária pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(Ministério do Meio Ambiente) (TAVARES, 2015, p.258). Seu acervo 

constitui fonte privilegiada para pesquisas sobre biologia evolutiva, 

paleontologia, ecologia, e biologia molecular, que se desdobram em 

estudos de monitoramento ambiental, mudanças climáticas e 

bioprospecção, temas de grande relevância no momento atual, cuja 

quantificação dos trabalhos é de impossível verificação.  

Organizado em duas seções: Vertebrados (aves, anfíbios, 

mamíferos, peixes, répteis) e Invertebrados (crustáceos, insetos e 

moluscos), promove, com base no seu acervo, exposições de longa 

duração, temporárias e itinerantes, e seminários, constituindo um centro de 

referência nacional e internacional para área da zoologia. Seu acervo tem 

tido relevante papel na formação dos zoólogos, sendo fonte para mais de 

500 trabalhos acadêmicos orientados pelos docentes do museu, inclusive 

para pesquisadores estrangeiros, e mais de 3.580 artigos científicos 

publicados pelos seus docentes.    

Sua atividade de ensino concentra-se na pós-graduação com o 

programa Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade, criado em 

2011, e também participa do programa interunidades dos museus 

estatutários da USP com três linhas de pesquisas: História dos processos 

museológicos, coleções e acervos; Teoria e método da gestão patrimonial e 

dos processos museológicos; e Salvaguarda do patrimônio cultural e 

coleções museológicas. Edita, desde 1940, duas revistas científicas de 

circulação internacional: Papéis avulsos de Zoologia e Arquivo de Zoologia, 

que publica sistematicamente pesquisas sobre a biodiversidade no Brasil. 

Museu de Arqueologia e Etnologia 

O MAE, criado pela Resolução n.º 3560, de 12/8/1989, reúne os 

acervos do antigo Museu de Arqueologia e Etnologia, do ex-Instituto de Pré-

História, do Museu Paulista e do Acervo Plínio Ayrosa (Departamento de 

Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras), acrescidos de 

novas aquisições e das pesquisas realizadas, constituindo um rico 

patrimônio proveniente das sociedades indígenas americanas do período 

pré-colonial até a atualidade. A fusão dos vários acervos exigiu grande 

esforço para a compatibilização de princípios e métodos de ensino, 

pesquisa e extensão, pois ao mesmo tempo que se abria, por um lado, uma 

rara oportunidade para a criação de um novo museu universitário a partir da 

reunião, não só das coleções, mas do corpo científico e técnico, 

constituindo uma experiência ímpar em todas as ações do processo 

curatorial; por outro, era necessário salvaguardar as experiências 

acadêmicas constituídas a partir dessas coleções (BRUNO, 2015, p.246).  

O enfrentamento de tal desafio deu ao MAE, a partir de então, um 

protagonismo nas discussões e nas iniciativas para a inserção dos museus 

na estrutura universitária. 

Em 1997, durante a gestão do professor Adilson Avansi de Abreu, o 

MAE teve o seu Regimento Interno aprovado, tornando-se o primeiro 

museu estatutário da USP a ter um regimento próprio. O MAE organiza-se 

em duas divisões: Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão e Divisão de 

Apoio ao Ensino. 

Desde a década de 1990 oferece cursos de extensão, graduação e 

pós-graduação, com algumas iniciativas importantes tanto no campo do 

conhecimento científico da arqueologia como da museologia. Promoveu, 

entre 1999 e 2006, quatro edições do curso de especialização em 

museologia, com 112 egressos que se encontram atuando com destaque 
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nas várias instituições museológicas do país, bem como docentes em 

cursos de museologia. Em 2004 assumiu a responsabilidade pela pós-

graduação em arqueologia, contando com 24 orientadores e uma média de 

110 alunos, entre mestrandos e doutorandos. Participa do Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Museologia, detendo sua coordenação 

desde 2012.  Com ações diferenciadas para o público mais amplo, como 

exposições, publicações em várias mídias, o MAE atinge o público 

especializado com a Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.   Dono 

de uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente, o MAE ainda 

aguarda sua sede definitiva, cujo projeto, de autoria de Paulo Mendes da 

Rocha, foi apenas parcialmente executado - estando as obras paralisadas 

desde 2014.     

Museu de Arte Contemporânea 

Criado em 1963, a partir da incorporação à USP do acervo do antigo 

Museu de Arte Moderna (MAM) - formado pelas coleções do casal de 

mecenas Yolanda Penteado e Ciccillo Matarazzo, pelos prêmios das 

Bienais de São Paulo, até o ano de 1961, e pelas aquisições do próprio 

museu nesse período, num total de 1.691 obras de importantes artistas do 

século XX, brasileiros e estrangeiros, como Amedeo Modigliani, Pablo 

Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Wassily Kandinsky, Tarsila do 

Amaral, Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Lygia Clark, 

além de uma rara coleção de arte italiana do começo do século XX. 

Sob a orientação do professor Walter Zanine, o MAC passou a 

incorporar obras de arte conceitual e de novas tecnologias, tornando-se um 

centro de referência da arte contemporânea; a partir de 1973 foi introduzida 

a fotografia em sua coleção, numa atitude inédita no âmbito da arte 

contemporânea. O MAC vem sistematicamente ampliando seu acervo com 

novas aquisições e doações, contando hoje com cerca de 10 mil obras nos 

mais diversos suportes. Passaram a fazer parte do seu acervo obras de 

Henry Moore, Cildo Meireles, Julio Plaza, Joseph Beuys, Leda Catunda, 

Rosângela Rennó, Jonathas de Andrade, que ampliaram a 

representatividade das manifestações artísticas contemporâneas. 

Quanto à instalação de sua sede, foram várias as tentativas, sendo 

uma delas, como já comentado, de autoria de Paulo Mendes da Rocha e 

Jorge Wilheim, cujas “fundações chegaram a ser iniciadas, não se sabendo 

por que a obra foi abandonada” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985, 

p. 66). No início dos anos 1980, a diretora, professora Aracy Amaral, 

retomou a ideia de transferi-lo para a Cidade Universitária, quando passou 

a ocupar um espaço de 900m² projetado pelo arquiteto Carlos Lemos, 

aproveitando estruturas já construídas, dentro do argumento da 

viabilização econômica (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985, p.67). 

Em 2013, o MAC foi transferido para o antigo Palácio da Agricultura no 

Parque Ibirapuera, projeto por Oscar Niemeyer e equipe para a 

comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo. 

A sua localização próxima ao parque público mais atrativo da cidade, 

com vários equipamentos culturais - Fundação Bienal de São Paulo, Museu 

de Arte Moderna, Museu Afro-Brasileiro, Pavilhão das Culturas, além do 

Auditório do Ibirapuera - ampliou exponencialmente sua visibilidade junto 

ao público externo. 

O museu está estruturado a partir da indissociável relação entre 

curadoria e docência, mantendo intensa atividade acadêmica, com corpo 

próprio de docentes, com oferta de disciplinas optativas de graduação e 

pós-graduação, cursos de extensão universitária, e promoção de 

simpósios, congressos e encontros que estimulam as discussões no 

âmbito das artes. No início da década de 1990, foi implantado um curso de 

pós-graduação lato sensu – Estudos de Museus de Arte, e em 2008 o curso 

Curadoria e Educação em Museus de Arte, que juntos formaram 156 

especialistas.  A partir de duas linhas de pesquisa: Teoria e Crítica da Arte  e 

Educação em Museus de Arte, estruturam-se as disciplinas optativas de 

graduação estabelecidas a partir de 2002. O MAC também participa do 

Programa de Pós-Graduação Interunidades na área de Estética e História 

da Arte, envolvendo sete unidades da USP.    

Instituto dos Estudos Brasileiros 

Criado em 1962, sob a orientação do historiador Sérgio Buarque de 

Holanda, o IEB reúne um raro e diversificado acervo sobre o Brasil 

98 99

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores



nas várias instituições museológicas do país, bem como docentes em 

cursos de museologia. Em 2004 assumiu a responsabilidade pela pós-

graduação em arqueologia, contando com 24 orientadores e uma média de 

110 alunos, entre mestrandos e doutorandos. Participa do Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Museologia, detendo sua coordenação 

desde 2012.  Com ações diferenciadas para o público mais amplo, como 

exposições, publicações em várias mídias, o MAE atinge o público 

especializado com a Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.   Dono 

de uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente, o MAE ainda 

aguarda sua sede definitiva, cujo projeto, de autoria de Paulo Mendes da 

Rocha, foi apenas parcialmente executado - estando as obras paralisadas 

desde 2014.     

Museu de Arte Contemporânea 

Criado em 1963, a partir da incorporação à USP do acervo do antigo 

Museu de Arte Moderna (MAM) - formado pelas coleções do casal de 

mecenas Yolanda Penteado e Ciccillo Matarazzo, pelos prêmios das 

Bienais de São Paulo, até o ano de 1961, e pelas aquisições do próprio 

museu nesse período, num total de 1.691 obras de importantes artistas do 

século XX, brasileiros e estrangeiros, como Amedeo Modigliani, Pablo 

Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Wassily Kandinsky, Tarsila do 

Amaral, Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Lygia Clark, 

além de uma rara coleção de arte italiana do começo do século XX. 

Sob a orientação do professor Walter Zanine, o MAC passou a 

incorporar obras de arte conceitual e de novas tecnologias, tornando-se um 

centro de referência da arte contemporânea; a partir de 1973 foi introduzida 

a fotografia em sua coleção, numa atitude inédita no âmbito da arte 

contemporânea. O MAC vem sistematicamente ampliando seu acervo com 

novas aquisições e doações, contando hoje com cerca de 10 mil obras nos 

mais diversos suportes. Passaram a fazer parte do seu acervo obras de 

Henry Moore, Cildo Meireles, Julio Plaza, Joseph Beuys, Leda Catunda, 

Rosângela Rennó, Jonathas de Andrade, que ampliaram a 

representatividade das manifestações artísticas contemporâneas. 

Quanto à instalação de sua sede, foram várias as tentativas, sendo 

uma delas, como já comentado, de autoria de Paulo Mendes da Rocha e 

Jorge Wilheim, cujas “fundações chegaram a ser iniciadas, não se sabendo 

por que a obra foi abandonada” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985, 

p. 66). No início dos anos 1980, a diretora, professora Aracy Amaral, 

retomou a ideia de transferi-lo para a Cidade Universitária, quando passou 

a ocupar um espaço de 900m² projetado pelo arquiteto Carlos Lemos, 

aproveitando estruturas já construídas, dentro do argumento da 

viabilização econômica (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1985, p.67). 

Em 2013, o MAC foi transferido para o antigo Palácio da Agricultura no 

Parque Ibirapuera, projeto por Oscar Niemeyer e equipe para a 

comemoração do IV Centenário da cidade de São Paulo. 

A sua localização próxima ao parque público mais atrativo da cidade, 

com vários equipamentos culturais - Fundação Bienal de São Paulo, Museu 

de Arte Moderna, Museu Afro-Brasileiro, Pavilhão das Culturas, além do 

Auditório do Ibirapuera - ampliou exponencialmente sua visibilidade junto 

ao público externo. 

O museu está estruturado a partir da indissociável relação entre 

curadoria e docência, mantendo intensa atividade acadêmica, com corpo 

próprio de docentes, com oferta de disciplinas optativas de graduação e 

pós-graduação, cursos de extensão universitária, e promoção de 

simpósios, congressos e encontros que estimulam as discussões no 

âmbito das artes. No início da década de 1990, foi implantado um curso de 

pós-graduação lato sensu – Estudos de Museus de Arte, e em 2008 o curso 

Curadoria e Educação em Museus de Arte, que juntos formaram 156 

especialistas.  A partir de duas linhas de pesquisa: Teoria e Crítica da Arte  e 

Educação em Museus de Arte, estruturam-se as disciplinas optativas de 
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constituído de 500 mil documentos, 180 mil livros e 5 mil objetos de arte, 

que abrangem do século XVI ao século XXI, uma preciosa fonte para os 

estudos sobre o Brasil, procurada desde sua criação por pesquisadores de 

todo país e do mundo (MELLO E SOUZA, 2015, p.175). Concebido como 

um órgão de integração da USP, que congrega várias de suas unidades em 

torno da reflexão sobre o Brasil, esse instituto de pesquisa ligado 

diretamente à reitoria é reconhecido internacionalmente como o maior 

centro de documentação relativo ao movimento modernista brasileiro.   

A base da sua coleção são doações de escritores, artistas, 

estudiosos, pesquisadores, intelectuais que constituem fundos 

preservados na sua integridade, de modo a não perder o caráter das 

coleções e permitir o livre cruzamento de dados que possibilitam pesquisas 

transdisciplinares. A partir da sistematização das pesquisas realizadas ao 

longo dos anos, o IEB estabeleceu uma política para aquisição de novos 

acervos. Sua participação no ensino vem aumentando, com um número 

crescente de disciplinas de graduação e, a partir de 2009, com a 

implantação de um curso de pós-graduação, além dos cursos de extensão. 

Apesar de não se constituir oficialmente como um museu, o IEB 

cumpre todas as condições que permitem classificá-lo como tal. 

Responsável pela conservação desse extraordinário acervo, além de 

pesquisas temáticas sobre as coleções, o IEB tem acesso público e 

promove periodicamente exposições, seminários e cursos de difusão, além 

da edição de um periódico, Revista do IEB, que divulga pesquisas sobre o 

Brasil. 

Está instalado em prédio especialmente projetado pelos arquitetos 

Eduardo de Almeida e Rodrigo Loeb para acolhê-lo ao lado da Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin, que fazem desse complexo um lugar de 

destaque na Universidade.    

Museus e Coleções Associados a Unidades de Ensino

Os acervos da USP, como apontado anteriormente, têm aumentado 

exponencialmente graças ao empenho de docentes e funcionários, 

entretanto, de forma empírica, dificultando sua identificação e 

sistematização.  A extensão de seus cursos, a diversidade de seus acervos, 

a distância entre seus sete campi e as unidades espalhadas pela cidade, 

além da eventual falta de interesse pelo tema, fazem desse inventário um 

grande desafio. 

O Museu de Ciências da USP, inicialmente idealizado para promover 

a integração entre acervos e coleções com o objetivo de formar uma rede 

interligada de conhecimento, seria o canal ideal para esse inventário. 

Oficialmente implantado em 2002, no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão, com a missão de articular e divulgar o patrimônio científico e 

cultural da USP, não tem acervo físico, e reúne em seu corpo deliberativo 

representantes de 41 unidades e órgãos. Teve como primeiro projeto uma 

exposição com o tema Água, executado em 2009, em parceria com todos 

os museus e muitas coleções, em uma tentativa de aproximação do 

patrimônio científico. 

A partir das referências: Diagnóstico dos acervos da USP, de 2000; 

Catálogo das Coleções especiais e acervos museológicos, de 2003, USP 

Museus e Acervos, de 2013; das edições comemorativas da criação da 

Universidade e do inventário sistemático que o CPC-USP vem realizando, é 

possível verificar algumas coleções já identificadas como museus. São 

coleções de diferentes origens, mas essencialmente vinculadas às práticas 

acadêmicas. Muitas são frutos dos laboratórios de professores 

aposentados, outros da obsolescência dos próprios equipamentos ou das 

rotinas das salas de aula e das pesquisas.

Os professores que vieram para a antiga Faculdade de Medicina, 
e depois trabalharam em outras escolas - é o caso, por exemplo, 
de Afonso Bovero -, para ministrar suas aulas, acabavam 
fazendo pesquisas que originaram coleções. O pessoal da 
Geologia, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
fazia trabalho de campo, coletando rochas e minerais. A própria 
Escola Politécnica, na medida em que ia reequipando seus 
laboratórios, ia montando uma coleção com os equipamentos 
progressivamente superados, mas que tinham um papel 
importante no desenvolvimento da ciência. Surgiram assim, 
coleções nas unidades, motivadas pela pesquisa ou pelo ensino. 
Essas coleções acabam sendo tratadas em segundo plano, sem 
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constituído de 500 mil documentos, 180 mil livros e 5 mil objetos de arte, 

que abrangem do século XVI ao século XXI, uma preciosa fonte para os 

estudos sobre o Brasil, procurada desde sua criação por pesquisadores de 

todo país e do mundo (MELLO E SOUZA, 2015, p.175). Concebido como 

um órgão de integração da USP, que congrega várias de suas unidades em 

torno da reflexão sobre o Brasil, esse instituto de pesquisa ligado 

diretamente à reitoria é reconhecido internacionalmente como o maior 

centro de documentação relativo ao movimento modernista brasileiro.   

A base da sua coleção são doações de escritores, artistas, 
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o necessário apoio em termos de reserva técnica, ambientes 
para a preservação, especialistas para a catalogação, etc. 
(ABREU, 2005, p.667).

Segundo o Catálogo de 2003, excetuando-se os museus estatutários 

e instituto especializado, foram identificados 13 museus, 20 acervos e 45 

coleções. Muitas dessas coleções, embora não tenham um caráter 

museológico quanto à pesquisa, conservação e extroversão, sem dúvida 

dispõem de potencial para integrar e/ou constituir um museu. Foram 

identificadas apenas duas unidades fora da cidade de São Paulo, uma em 

São Carlos e uma em Piracicaba. Dentre os museus e acervos levantados 

há uma predominância nas áreas de biocências e medicina, com dez 

registros - oito das áreas de exatas e apenas dois das áreas de humanas -, 

enquanto entre os estatutários, a maioria está relacionada às áreas de 

humanas e artes. 

Os dados apresentados nesse catálogo permitem vislumbrar a 

ordem de grandeza, a natureza dos objetos e a data de criação dos acervos 

inventariados, que anunciam o desafio a ser enfrentado para o 

mapeamento completo e para a preservação desse patrimônio. 

O Museu da Educação e do Brinquedo, vinculado à Faculdade de 

Educação criado em 1999 a partir de doações, possui um acervo de 

aproximadamente 2 mil peças de brinquedos diversos datadas de 1910 a 

1990: bonecas, carrinhos, trens, acessórios de casa, eletrônicos, musicais, 

jogos, livros, além de material pedagógico e fotográfico das primeiras pré-

escolas paulistas.    

A Faculdade de Medicina conta atualmente com dois museus. 

O Museu Histórico professor Carlos da Silva Lacaz – criado em 1976, foi o 

primeiro museu de cultura médica do Brasil, cujo acervo de 2 mil peças 

reúne documentos institucionais, coleções iconográficas, quadros, discos, 

livros, mobiliário, aparelhos e instrumentos médicos. Está incorporada a 

este museu a coleção do Museu Ceroplástico Augusto Esteves, criado em 

1980, e composto de 259 peças em cera representando lesões 

dermatológicas especialmente encomendadas para apoio didático.  

Dispõe de catálogo da exposição e os dados estão disponíveis 
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digitalmente. O Museu Técnico Científico do Instituto Oscar Freire – 

anterior à criação da USP em 1934, tem um acervo relativo à medicina 

legal, constituído a partir da doação do professor Oscar Freire, cujo 

inventário ainda está em fase de complementação. 

O Museu de Anatomia Humana Prof. Afonso Bovero, do Instituto de 

Ciências Biomédicas, é anterior à criação da USP, conta uma coleção de 

1.800 peças anatômicas, das quais 1.500 em exposição. De caráter 

didático, o museu organiza-se segundo os aparelhos que constituem o 

corpo humano.   

O Museu do Instituto de Psicologia teve sua origem no Centro de 

Memória desse Instituto, criado em 2001 por iniciativa do professor e diretor 

na época, César Ades. Apenas em 2015, foi transformado em Museu, com 

aprovação da congregação, por isso não consta dos catálogos 

mencionados. O acervo é composto por fotografias, documentos históricos 

e raros de docentes, funcionários e alunos; obras raras, periódicos antigos, 

audiovisuais, teses e equipamentos utilizados em pesquisas. O Museu tem 

por objetivo fomentar o ensino e a pesquisa na área da Psicologia e 

proporcionar interação entre o conhecimento produzido no Instituto e a 

sociedade, ajudando a resgatar e preservar a memória da área como 

ciência e do próprio Instituto desde sua criação, em 1969.

O Museu de Anatomia Veterinária Prof. Plínio Pinto e Silva, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, foi criado em 1984. Seu 

acervo de 1200 peças de animais taxidermizados, esqueletos e órgãos de 

diferentes animais domésticos e silvestres foi constituído por iniciativa da 

própria Faculdade de Veterinária em diferentes momentos. Além da visita 

pública, tem uma base de dados digital.  

O Herbário do Departamento de Botânica criado, em 1932, na 

Faculdade de Farmácia foi transferido para o Instituto de Biociências em 

1959. Possui um acervo de 230 mil exsicatas, das quais 23 mil algas, uma 

das maiores coleções da América Latina, além de cerca de 100 mil plantas 

de campos rupestres, uma das mais representativas do mundo. Há várias 

coleções, sendo as mais relevantes: Flora dos Campos Rupestres (MG, 

BA, GO, TO); Flora do Pico das Almas, Flora da Serra do Cipó; Flora do 
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Grão Mogol; Flora de Catolés; Flora de São Paulo; além das coleções de W. 

Hoehne e A. B. Joly. O acervo tem sido constituído por coletas dos 

botânicos da USP. 

O Instituto de Oceanografia da USP (IOUSP) criou em 1988, o Museu 

Oceanográfico, com um acervo de cerca de 2 mil exemplares de 

organismos marinhos conservados para empréstimo e diversos 

organismos vivos distribuídos em aquários, simulando os principais 

ambientes marinhos. Em 2012 instalou um sistema - Ciência na esfera - 

utilizado como recurso didático tanto por professores da USP como em 

visitas monitoradas para escolas. Em 2003 foi criada por portaria da 

diretoria uma Comissão de Preservação da Memória Histórica do IOUSP, 

com o objetivo de preservar a documentação instrumental e pessoal de 

toda a memória do Instituto, uma atitude inusitada na preservação da 

memória científica.    

O Museu de Geociências, do Instituto de Geociências foi criado em 

1981 a partir de um acervo organizado anterior à criação a Universidade, 

conta hoje com um acervo de 15 mil peças de rochas, minerais, minérios, 

gemas, espeleotemas, fósseis e meteoritos, das quais 5 mil estão em 

exposição.    

A Estação Ciência, inicialmente vinculada ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e incorporada à USP em 

1990, foi concebida como um centro de difusão científica com o objetivo de 

divulgar e popularizar a ciência, com exposições temáticas abrangendo 12 

áreas: universo, planetário, matemática, física, atlas, Butantã, caracol, 

plantas carnívoras, Petrobrás, bacia hidrográfica, meteorologia e geologia. 

Fechada para visitação pública desde 2013, foi desativada em 2016, 

quando o acervo de cerca de 850 peças foi desmembrado e transferido 

para outras unidades da USP, concentrando-se prioritariamente no Parque 

de Ciência e Tecnologia da USP (Cientec), onde se encontra armazenado, 

aguardando local adequado para sua implantação. 

A Universidade de São Paulo tem presença em oito outros 

municípios, além da capital: Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, São 

Carlos, Ribeirão Preto, Santos e São Sebastião, mas apenas em 

Piracicaba, Santos e São Carlos há acervos de caráter museológico.    

O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de Queiroz, 

vinculado à Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz (ESALQ). 

Localizada em Piracicaba, é anterior à criação da universidade, tendo um 

acervo composto de cerca de 3 mil itens, predominantemente 

equipamentos agrícolas, mas inclui também mobiliário, fotos, quadros, 

documentos. Além da visita ao local o acesso à coleção pode ser feito por 

via digital. 

O Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares  Instituto 

de Ciências Matemáticas e de Computação/USP São Carlos foi 

formalizado na última década, embora algumas coleções já estivessem 

inventariadas e disponíveis à visitação pública. O acervo é constituído de 

máquinas e instrumentos de cálculo, doados pelos docentes e pelo próprio 

ICMC. 

No catálogo de 2003, há ainda referência ao Centro de Divulgação 

Científica e Cultural da USP/São Carlos, acolhendo dois museus: o Museu 

de Ecologia e o Museu de Física, entretanto, trata-se de um espaço 

expositivo para divulgação da ciência, e não de um acervo com curadoria e 

pesquisa.  A exposição de Ecologia tem como suporte aquários marinhos e 

de água doce contendo espécies de algas e animais marinhos, peixes, 

répteis, e recintos de saúvas e abelhas. A exposição de Física é baseada 

em experimentos para suscitar a curiosidade do público, com alguns 

equipamentos: levitador, pêndulo de Newton, túnel infinito etc. 

Embora não registrado no catálogo de 2003, o Monumento Nacional 

Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, situado na divisa entre os 

municípios de Santos e São Vicente, no estado de São Paulo, é um 

importante sítio arqueológico incorporado à USP em 1958. Trata-se da 

mais antiga evidência física preservada da colonização portuguesa em 

território brasileiro, cuja construção remonta a 1534, onde a USP criou uma 

base avançada de Pesquisa, Cultura e Extensão, atraindo historiadores, 

filósofos, arqueólogos, geógrafos, biólogos, engenheiros, arquitetos, 

jornalistas e educadores.  
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Coleções

Dentre as 45 coleções identificadas pelo catálogo de 2003, algumas 

são compostas por livros raros, como as da Faculdade de Direito. Esta 

identificação tem suscitado uma reflexão sobre a constituição de uma 

biblioteca central de obras raras, crescentemente apoiada pela a 

possibilidade de digitalização dos originais.  

A Faculdade de Arquitetura é a que tem o maior número de coleções: 

21, compostas por desenhos de importantes arquitetos que atuaram na 

cidade de São Paulo, constituindo a maior referência de desenhos de 

arquitetura da América Latina. São milhares de folhas de grande formato 

em papel vegetal, desenhadas a lápis ou a nanquim, que exigem cuidadoso 

trabalho de conservação e armazenamento. 

O resultado mais recente do levantamento sistemático que o CPC 

reúne do patrimônio da USP, aponta um aumento no número de acervos 

registrados no catálogo de 2003, introduzindo 22 novas referências. 

Os dados dos acervos e coleções são fornecidos pelas unidades e órgãos, 

cabendo ao CPC reuni-los numa base comum, e orientar quanto ao 

processo de inventariação. No entanto, mais significativa do que essas 

novas entradas é a constatação da falta de cruzamento entre os vários 

inventários já realizados e um desconhecimento das informações, apesar 

do registro em publicações e meios digitais. Essa atualização poderá dar 

continuidade à proposta lançada pelo catálogo de 2003 de identificar o uso 

das coleções da USP em trabalhos acadêmicos, informação essa que dará 

a dimensão da importância desses acervos na construção do 

conhecimento científico.   

Perspectivas Futuras

Com ampla experiência no contato com a sociedade em geral, na 

visitação e no atendimento aos pesquisadores, os museus da USP 

constituem uma base de apoio fundamental para consolidar os princípios 

que conformam a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Pelo 

constante diálogo com o público externo, constituem lugares privilegiados 

para a experimentação de novas e renovadas formas de fazer pesquisa, 

expondo-a abertamente em franca discussão com a sociedade, 

desmistificando a construção do conhecimento científico ao explicitar suas 

contradições, controvérsias, dúvidas, limites e possibilidades.   

O sinuoso percurso aqui apresentado, com lacunas, interrupções, 

saltos e muitos desvios, expõe a complexidade da integração dos museus 

na estrutura universitária, cabendo-nos destacar os riscos da informalidade 

ainda dominante na organização dos acervos e da ausência de sua devida 

problematização. 

Por um lado, a trajetória dos principais museus da USP evidencia sua 

relevância tanto na formação acadêmica como no desenvolvimento da 

pesquisa e na constituição do conhecimento científico. O contato com a 

cultura material imprescindível ao processo de conhecimento, a ampliação 

do campo da docência, seja pelos cursos de extensão, graduação e pós-

graduação, a imbricada relação entre curadoria e docência, abrindo um 

leque de possiblidades de construção de conhecimento inter e 

transdisciplinar, e a oportunidade de formação profissional pelos estágios 

oferecidos em todos os museus, são contribuições abertamente 

reconhecidas. Dada a natureza dos museus, o seu papel no ensino de 

certas áreas do conhecimento é intransferível às tradicionais salas de aula, 

bem como sua contribuição à capacitação profissional. 

Por outro lado, apesar do avanço no reconhecimento do valor do 

patrimônio da USP por boa parte da comunidade acadêmica, há ainda uma 

grande incompreensão por muitos do papel desses acervos, e permanece 

ainda uma resistência na assimilação desses órgãos na estrutura dinâmica 

acadêmica. Seja em relação à capacitação profissional, cujas carreiras 

ainda não se adequam às necessidades funcionais, seja em relação às 

condições da preservação dos acervos, entendida no seu sentido mais 

amplo, envolvendo da identificação à extroversão, que ainda estão longe 

dos padrões esperados para uma universidade que se pretende de 

excelência. A escala de prioridade tanto de recursos humanos quanto 

financeiros quase nunca favorece os museus. 
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Coleções
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Iniciativas como a Praça dos Museus, o Core Facility, a rede dos 

museus e os editais, que avançariam muito nas condições museológicas, 

precisam ser retomadas antes que novas sejam lançadas. 

Fruto dessa longa trajetória de contribuições diversas, o CPC, após 

mais de um ano de discussão, elaborou a minuta de uma carta patrimonial, 

que foi aberta para consulta pública na comunidade acadêmica e 

referendada em um fórum aberto realizado, no dia 09/08/2017, no auditório 

István Jancsó, no campus da Cidade Universitária Armando Salles de 

Oliveira. Organizada em 15 tópicos abrangendo princípios, objetivos, 

diretrizes e recomendações, essa carta visa aproximar professores, 

estudantes e funcionários à problemática patrimonial. Buscando não 

diferenciar e não hierarquizar, sob o ponto de vista do tratamento, os vários 

suportes, sejam bens materiais ou imateriais, a carta busca alertar e 

orientar a universidade sobre a sua responsabilidade sobre esses bens. 
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Introdução 

O Museu da Geodiversidade (MGeo) foi criado em 2007 pelo Instituto 

de Geociências (IGEO) e localiza-se na Ilha do Fundão, Cidade 

Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Sua 

criação teve como objetivo contribuir para a preservação de uma parte da 

história do Planeta Terra e a divulgação da importância dos elementos que 

compõem a diversidade geológica para a sociedade. Ao atuar na 

divulgação científica, em especial, das Ciências da Terra, o MGeo tem 

buscado possibilitar a compreensão do porquê, onde e como ocorrem os 

terremotos, furacões, vulcões, mudanças climáticas de forma clara e 

lúdica. Em outras palavras, tem procurado retratar a história geológica da 
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Terra, se aproximando da sociedade através das relações que o Homem 

trava com os elementos da geodiversidade.

Outro relevante papel do Museu da Geodiversidade é a organização 

de seu acervo, uma vez que abriga a terceira maior coleção de fósseis do 

país. As demais coleções compreendem um abundante e diversificado 

acervo composto por elementos da geodiversidade, tais como amostras de 

minerais, de rochas e de solos. Deste conjunto, fazem parte materiais 
1singulares como o meteorito Uruaçu, holótipos  de fósseis brasileiros, 

minerais e rochas raras.

Dentro do seu universo de ação, esse museu universitário tem 

contribuído para a construção de um patrimônio científico no campo das 

Geociências, em especial da Geologia. No entanto, verifica-se que ainda 

existem elementos com potencial para serem reconhecidos como 

patrimônio científico, mas que ainda não identificados e/ou contemplados 

pelo Museu da Geodiversidade.

2Objetos  de Ciência e Tecnologia, em especial instrumentos 
3científicos , mapas, documentos, fotografias e livros raros, que tanto 

contribuíram para o avanço do conhecimento em Geociências estão 

presentes nos diversos laboratórios vinculados ao Instituto de Geociências 

(IGEO) e nem sempre recebem o tratamento museológico adequado. Eles 

podem estar sendo descartados dentre os materiais inservíveis da 

universidade, sem a oportunidade de serem avaliados sobre o seu 

potencial valor patrimonial.

Na conferência de abertura do IV Seminário Internacional Cultura 

Material e Patrimônio de Ciência e Tecnologia (IVSPCT), realizado no 

Museu da Astronomia e Ciências Afins (MAST), a pesquisadora portuguesa 
4Marta Lourenço , em sua marcante fala na abertura do evento, expressou 

sua preocupação com o descarte de equipamentos sem avaliação sobre a 

sua possível relevância patrimonial. Afirmou também que essa é uma 

situação recorrente em muitas universidades tanto no Brasil, quanto no 

exterior. Por isso, é necessário intervir nesse processo, sensibilizar a 

comunidade acadêmica e procurar evitar que muitos elementos que ainda 

podem se tornar patrimônio científico se percam.

Por isso, o presente trabalho busca contribuir para sensibilização da 

comunidade geocientífica sobre a importância em se preservar esse 

patrimônio, alertando para o perigo das perdas irreversíveis ocasionadas 

pelo descarte dos materiais sem que seja verificada a sua possível 

relevância patrimonial e atestado seus valores para a sociedade que se 

representa nele.

Reflexões sobre o Patrimônio

A origem do termo patrimônio ainda é muito discutida na literatura e 

teve vários significados ao longo do tempo. A noção de patrimônio, 

enquanto herança, é registrada desde o Direito Romano (LIMA, 1997). 

Posteriormente, essa noção já modificada foi transferida para os bens 

imóveis, cuja arquitetura fosse representativa artisticamente e para as 

esculturas e pinturas (CHOAY, 2001). Ela também foi utilizada como marco 

ideológico ou para legitimar fatores políticos, como no final século XVIII, 

com a Revolução Francesa, onde surgiu a concepção moderna de 

patrimônio (BABELON; CHASTEL, 1994).

Esses breves exemplos demonstram que o patrimônio assumiu 

vários significados ao longo do tempo, tais como herança, bens (móveis e 

imóveis) e monumento e que possui também a possibilidade de se 
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1 É considerado um holótipo o exemplar de referência para a descrição e a 
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2 Neste artigo adota-se a definição de objeto segundo Peter van Mensch, ligada à 
definição de cultura material dada por James Deetz. Sendo assim, considera-se um 
objeto como “...o mais pequeno elemento de cultura material a que podemos 
reconhecer uma identidade própria (MENSCH, 1992) e a cultura material é 
constituída pelo ambiente físico que o homem vai alterando através de 
comportamentos culturalmente condicionados (DEETZ, 1977 apud PEARCE, 1994, 
p.9).
3 Segundo Granato e Câmara (2008, p. 175), instrumento científico é um termo 
complexo que só se aplica aos instrumentos do período entre o século XIX e o início 
do século XX.
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apresentar através de elementos tangíveis (materiais) ou intangíveis 

(imateriais), de acordo com a sociedade na qual ele está inserido. Isso é 

uma maneira de afirmar que um patrimônio é o reflexo daquilo que uma 

sociedade valoriza (SCHEINER, 2004; LIMA & COSTA, 2007; CHAGAS, 

2007).

Um elemento qualificado como patrimônio passou pela atribuição de 

valor que o destacou e o diferenciou perante os demais de sua 

espécie/tipologia (LIMA, 1997). Logo, é reflexo do que a sociedade, através 

de suas lideranças e especialistas, considera relevante e, por isso, deseja 

conservar a sua integridade física (ou registrá-lo, no caso dos intangíveis) 

para que possa ser contemplado e utilizado por mais pessoas e por mais 

tempo. Esse desejo é reflexo da incessante busca de permanência no 

mundo que, como não pode ser alcançado pelo ser humano, justamente 

pela finitude de sua vida, é canalizado para as coisas, ou seja:

se o desejo de eternidade está na origem da experiência humana 
da temporalidade, é na relação entre a percepção do efêmero e o 
desejo do eterno que poderemos reconhecer as articulações de 
pensamento que teriam dado origem à ideia de patrimônio 
(SCHEINER, 2004, p.37).

Patrimônio também está relacionado à ideia de atribuição de valor. 

É signo integrado à identidade e pertencimento. Esse sentimento de 

pertencimento e de apropriação por um grupo social faz com que um 

elemento seja representante da identidade coletiva. Segundo Scheiner:

O próprio conceito de Patrimônio remete à ideia de valor, o que 
nos permite lembrar o seu caráter de signo. Lembremos aqui, 
mais uma vez, que o Patrimônio é uma poderosa construção 
sígnica, constituída e instituída a partir de percepções identitárias 
e integralmente vinculada ao sentimento de pertença  a partir do 
qual se reflete em todos os jogos da memória e se expressa em 
todas as representações sociais. (...) Impregnado de um sentido 
econômico, expressa as relações que cada grupo social 
estabelece com a natureza ou com sua produção cultural  
estando diretamente influenciado pelas maneiras sob as quais 
cada sociedade compreende Natureza e Cultura (SCHEINER, 
2006, p.05).

Gonçalves (2002), em “A retórica de perda”, faz uma reflexão sobre a 

compreensão do patrimônio como uma propriedade herdada (de acordo 

com a etimologia da palavra). Quando se herda alguma coisa, o que é 

adquirido não é, necessariamente, desejado. Assim, para que algum 
5elemento seja reconhecido como patrimônio, deve ser apropriado  por 

algum grupo social. Só assim, a sua preservação será reivindicada e 

realizada de fato. Segundo o autor “apropriar-se é sinônimo de preservação 

e definição de uma identidade, o que significa dizer [...] que uma nação 

torna-se o que ela é na medida em que se apropria do seu Patrimônio” 

(GONÇALVES, 2002, p.24).

Todos esses apontamentos foram realizados considerando a 

pluralidade do conceito patrimônio. No entanto, para se destacar um campo 

mais específico de atuação, são atribuídas outras qualificações a esse 

termo, como por exemplo, patrimônio histórico ou artístico, arquitetônico, 

cultural, natural, geológico, paleontológico, científico, entre muitos outros. 

Ao esmiuçar as particularidades de uma área podem ocorrer 

sobreposições (o patrimônio natural engloba o patrimônio geológico, por 

exemplo) e, em outras situações, os termos podem ser abrangentes 

demais e não darem conta de conhecer e aprofundar os detalhes 

envolvidos. Quando se quer tratar dos fósseis utiliza-se o termo patrimônio 

paleontológico. Embora o termo patrimônio geológico não esteja incorreto, 

é abrangente demais para esse caso. Não se quer aqui julgar qual é a 

melhor forma de estudar e lidar com o (os) patrimônio (s), mas sim de 

reconhecer essa existência e pluralidade.

O Patrimônio Científico das Geociências

Todas as formas de transmissão do conhecimento, incluindo o 

científico, podem ser reconhecidas através de objetos. Tome-se, por 

exemplo, uma atividade acadêmica, como a aula, ou palestra, para que tal 

ação ocorra, muito além da fala do professor é necessário, objetos como o 

caderno de anotações, as referências bibliográficas utilizadas e até o 

projetor, podem, dependendo das circunstâncias, ter potencial patrimonial.
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Ainda não se percebe na literatura e nos eventos científicos que os 

profissionais que atuam com as Geociências denominem os elementos da 

geodiversidade como um patrimônio científico, embora haja uma 

compreensão de que eles sejam contemplados nessa atribuição de valor. 

Outras terminologias mais específicas são utilizadas com maior frequência 

como patrimônio geológico, paleontológico, geomorfológico, 

espeleológico, entre muitas outras, mas elas referem-se à geodiversidade 

como objeto de estudo. Ainda é necessário refletir e debater a importância e 

preservação do vasto acervo composto por objetos científicos que 

ajudaram a construir as Geociências como Ciência, mas que ainda passam 

despercebidos.

Nessa gama enorme de patrimônios, interessa para esse trabalho 

aprofundar o debate sobre aquele que é denominado como científico. 

O patrimônio científico, ou patrimônio da Ciência e Tecnologia (C&T), é 

consequência de um esforço interdisciplinar das comunidades científicas 

interessadas na sua preservação e difusão, que se empenharam por sua 

consolidação e propagação perante a sociedade. Segundo Granato e 

Santos (2015), patrimônio de ciência e tecnologia pode ser definido como:

o conjunto tangível e intangível relacionado à C&T, a que se 
atribuem valores que justificam a sua preservação para as 
futuras gerações. Inclui o conhecimento científico e tecnológico 
produzido pelo homem, além dos saberes, das práticas de ensino 
e pesquisa, e de todos aqueles artefatos e espécimes que são 
testemunhos dos processos científicos, de desenvolvimento 
tecnológico e de ensino, considerando documentos em suporte 
papel (arquivísticos e bibliográficos), instrumentos científicos, 
máquinas, montagens, coleções científicas de natureza diversa 
como arqueológicas, etnográficas, biológicas, além de 
construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade de 
atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(laboratórios, observatórios, paisagens e jardins) (GRANATO; 
SANTOS, 2015, p.79-80).

Trabalhar com o patrimônio da Ciência não é uma tarefa fácil já que 

reflete a diversidade da própria Ciência e inclui ampla diversidade de 

elementos tais como observatórios astronômicos e geofísicos, estações 

meteorológicas, laboratórios e jardins botânicos, além de fósseis, ossos, 

amostras de solos, modelos de ensino, minerais, rochas, meteoritos, 

instrumentos científicos, equipamentos, montagens, entre outros 

(LOURENÇO; WILSON, 2013).

Mesmo com essa variedade de potenciais elementos que podem ser 

considerados como patrimônio, a maior parte dos objetos de Ciência e 

Tecnologia que constituem o patrimônio científico ainda está para ser 

descoberta no Brasil. O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 

desenvolveu um projeto de pesquisa que, dentre outras ações, produziu um 

levantamento nacional para conhecer a situação desses objetos no país. 

Após anos de pesquisa foi possível concluir que o conhecimento 

acumulado sobre o tema ainda é limitado e há um risco real de que muitos 

objetos já tenham sido modernizados, descartados ou se encontrarem em 

completo estado de abandono (GRANATO; MAIA; SANTOS, 2014).

Os resultados do levantamento nacional realizado pelo MAST 
6mostram que a maioria dos bens culturais  relacionados à C&T está nas 

Universidades. No entanto, assim como nas instituições de pesquisa, nas 

universidades ainda são poucas as políticas para preservação do 

patrimônio cultural e há uma dificuldade em perceber que muitos artefatos 

utilizados em laboratórios contribuíram para o desenvolvimento científico e 

tecnológico no país e podem vir a ser considerados como patrimônio. 

Grande parte dos bens anteriores a meados do séc. XX já foi descartada ou 

está de alguma forma, preservada em museus.

A situação da Universidade Federal do Rio de Janeiro não é diferente 

dessas instituições e ainda não apresenta ainda uma política para a 

preservação do seu patrimônio cultural. As iniciativas que existem são 

pontuais e trabalham isoladas, com pouca expectativa de ampliação e 

integração. Desta forma, a Universidade como um todo apresenta um 
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grande potencial para exploração, mas devido às limitações de tempo, 

recursos financeiros e humanos, não consegue identificar e atuar de forma 

eficaz na preservação do patrimônio sob sua responsabilidade.

Da Valoração à Preservação

A preservação do patrimônio geológico apresenta diversos desafios, 

desde questões institucionais até questões relacionadas à pesquisa e 

estudo, preservação e disseminação. Quando um grupo atribui valor a um 

objeto, imediatamente a preservação deste passa a ser necessária. 

Segundo Aloísio Magalhães “Só se protege o que se ama, só se ama o que 

se conhece” (MAGALHÃES, 1997, p.190), ou seja, somente preservamos 

aquilo a que atribuímos valor e por isso se estabelece como primordial a 

conscientização de todos os valores, na forma de reconhecimento do 

potencial dos objetos cotidianos da pesquisa científica.

Em uma visão geral, a preservação pode ser compreendida como um 

grupo de atividades cuja ação visa garantir a integridade ou perenidade de 

um ou mais bens culturais (PINHEIRO; GRANATO, 2012, p.23-24). 

No conceito de preservação estão envolvidas várias atividades 

museológicas, tais como a documentação, a gestão, a pesquisa, a 

comunicação, a conservação, dentre outras. A preservação do patrimônio 

conduz a uma política que começa com o estabelecimento de 

procedimentos e critérios de aquisição do patrimônio material e imaterial e 

seu meio, cuja continuidade é assegurada com a gestão das coisas que se 

tornam bens culturais e finalmente com sua conservação (ICOM, 2010).

A preservação pode ocorrer através de simples atos que são 

iniciados com a conscientização e subsequentemente a valoração dos 

bens. Destacamos aqui que a própria conscientização de que o objeto 

possui potencial patrimonial é uma forma de valoração. O processo de 

valoração pode ser compreendido através de várias esferas da 

conservação, estando presentes de várias formas, destacando o seu papel 

fundamental na tomada de decisões. Independentemente do tipo de bem, 

os produtos da cultura material têm significados e usos variados para 

diferentes indivíduos e comunidades, em diferentes tempos. Valores 

atribuídos permitem reconhecer a significância de algumas coisas e por 

isso objetos e lugares são denominados de patrimônio (AVRAMI; 

MANSON; TORRE, 2000, p.07).

Os valores dados aos objetos que por final serão considerados 

patrimônio, fazem parte do conjunto de ações de preservação que são 

também parte das características iniciais da formação das coleções. 

Percebe-se que as coleções estão intrinsecamente ligadas aos valores e 

assim, por consequência, ao patrimônio. Pomian (1985, p.53) define 

coleção como: qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos 

temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, 

sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para esse 

fim, e expostos ao olhar do público. Desvallés e Mairesse (ICOM, 2010) 

acrescentam ainda a esta definição mais detalhes, como apresentado no 

trecho a seguir:

um conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, 
mentefatos, espécimes, documentos arquivíst icos, 
testemunhos, etc.) que um indivíduo, ou um estabelecimento, se 
responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar em 
um contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a um 
público mais ou menos vasto, seja esta uma coleção pública ou 
privada (ICOM, 2010, p.32).

As coleções são, de maneira geral, uma reunião de bens cultuais que 

conservam sua individualidade e são reunidos de maneira intencional, 

segundo uma lógica específica. O processo de constituição das coleções 

parte da seleção de seus componentes por um processo de significação, 

ligado diretamente ao processo de valoração dos itens.

É necessário entender como os valores são atribuídos e determinar 

como o processo de análise e construção de significados culturais 

acontece, para melhor compreender o processo de preservação dos bens 

atuais. 
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O Potencial do Patrimônio de cada Dia

O valor dos objetos científicos muitas vezes é ignorado por aqueles 

que lidam diariamente com ele. Isso ocorre porque é difícil reconhecer a 

importância patrimonial de objetos que estão em uso cotidiano. Objetos que 

são utilizados todos os dias e que ainda podem ser produzidos e/ou 

consertados, seja por uma empresa, seja pelo próprio pesquisador, 

possuem características que levam seus utilizadores/produtores a 

acreditar que uma vez que ele é passível de troca, ele não deve possuir 

valor patrimonial.

A Universidade, em especial o Instituto de Geociências da UFRJ, é 

um local de pesquisa e desenvolvimento, portanto, um berço para a criação 

de novos patrimônios e testemunhos das diferentes faturas e realizações 

intelectuais do presente e do passado. Esses bens conferem identidade e 

representatividade histórica à sociedade que os possui. A identidade 

mencionada aqui é a chave para entendermos o processo de valoração que 

leva a seleção e exclusão de determinados bens.

Destaca-se aqui que todos os objetos tem o potencial patrimonial e, 

portanto, podem vir a serem considerados testemunhos, entretanto, neste 

texto, testemunho deve ser entendido segundo a definição de Cendoya-

Laffeur e colaboradores (sem data): “O testemunho é um meio pelo qual a 

sociedade vive e pensa; ele fala sobre a outra coisa.” (CENDOYA-

LAFLEUR et al., sem data), ou seja o objeto precisa representar uma ação, 

uma pessoa, um estudo, etc. 

A atividade científica, em específico a geológica, é abundante em 

condutas e práxis. Em todas as etapas da formação do conhecimento 

geológico, desde a escolha da temática a ser estuda, passando pela coleta 

de campo até o processamento dos dados e a publicação, os geocientistas 

estão lidando com diversos bens que são intrinsecamente importantes para 

a sociedade. Nem sempre é fácil reconhecer em um objeto do cotidiano o 

potencial patrimonial.

Toma-se como base o dia-a-dia do pesquisador, resumido acima. Ao 

escolher o seu objeto de estudo ele está elegendo em meio a um mundo de 

opções aquela que segundo seus conhecimentos terá mais potencial. O 

processo inicial de valoração do patrimônio científico começa neste mesmo 

instante. É talvez, mais fácil para esse cientista reconhecer o valor do seu 

objeto de estudo (rocha, mineral ou fóssil, por exemplo) do que o potencial 
7patrimonial do microscópio petrográfico  (de luz polarizada) de sua 

bancada. Entretanto, não se deve a princípio e sem uma análise mais 

acurada fazer tal distinção.

O potencial patrimonial do bem irá depender de diversos fatores, tais 

como as pesquisas que ele participou, quão significantes eram essas 

pesquisas, quais avanços, descobertas e contribuições foram feitos 

através do seu uso, dentre outros. Muitas vezes, um objeto pode ter 

relevância por representar o “fazer” ciência de um determinado momento, 

ainda que já seja considerado obsoleto. Outro relevante objeto do dia-a-dia 

do geólogo é a caderneta de campo, onde registram-se as informações do 

trabalho realizado. Ela pode ser tão importante quanto às próprias 

amostras coletadas no campo, pois, com o passar do tempo, as 

informações ali registradas podem não ter sido publicadas e talvez não 

possam mais estar disponíveis, caso o afloramento tenha sido 

descaracterizado. Muitas vezes é possível ver este objeto como meio e não 

como resultado da sua pesquisa. Tal postura pode ocasionar o seu 

esquecimento e até mesmo o seu descarte. Qualquer bem que 

desempenha um papel na pesquisa ou ensino possui potencial patrimonial 

e deve ser avaliado para que possua o tratamento adequado.

Uma Proposta de Preservação para o Patrimônio Científico do IGEO

Lourenço (2009) em seu texto “O patrimônio da ciência: importância 

para a pesquisa” escreve sobre os locais onde os bens científicos se 

encontram: 
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à exceção das coleções que se encontram nos museus, 90% do 
patrimônio da ciência encontra-se em instituições que não 
possuem nem vocação, nem missão, nem orçamento, nem 
pessoal qualificado, nem, muitas vezes, sensibilidade para a sua 
preservação e divulgação. A esmagadora maioria das coleções, 
bibliotecas, arquivos e espaços edificados de relevância 
histórico-científica, encontra-se disperso por universidades, 
politécnicos, antigos liceus e escolas técnicas, institutos e 
laboratórios de investigação, hospitais, sociedades científicas 
(LOURENÇO, 2009, p.47).

Este cenário não mudou muito desde 2009. Ainda são poucos os 

locais que concentram a expertise de preservação do patrimônio como 

ocorre em um museu. O museu é um espaço diverso com múltiplas funções 

e o locus ideal para a preservação do patrimônio. O Conselho Internacional 

de Museus - ICOM definiu em sua Assembleia Geral realizada em Viena, na 

Áustria em 2007, que o museu é:

(...) uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que 
adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio 
material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de 
estudo, educação e deleite (ICOM, 2007).

Portanto, a preservação do patrimônio é uma das vocações 

primordiais dos museus. No entanto, dada a diversidade de materiais que 

constituem os acervos, não é incorreto afirmar que alguns museus estão 

mais preparados para essa função, seja por terem organizado uma equipe 

com profissionais capacitados, seja por possuírem espaços adequados ou 

recursos financeiros, como é o caso do Museu de Astronomia e Ciências 

Afins (MAST-MCTCI), com as coleções de Ciência e Tecnologia. 

No entanto, espaços como esse ainda são poucos e é necessário que 

outros museus assumam também a preservação desse legado, buscando 

auxílio e firmando parceiras.

Dentre esses aspectos mencionados, a situação dos profissionais 

qualificados ainda é um dos pontos mais relevantes. Existem especialistas 

nas instituições, mas esses ainda não são suficientes para contemplar a 

infinidade de bens culturais materiais que precisam ser preservados, uma 

vez que eles se perdem e podem se degradar com muita rapidez (SÁ, 2007, 

p.147). Isso, quando os bens são conhecidos, pois muitos deles podem 

estar sendo descartados, sem ao menos serem avaliados.

O caso do Instituto de Geociências da UFRJ não é diferente. Nos três 

departamentos da unidade, a saber: Geologia, Geografia e Meteorologia - 

há grande possibilidade de existirem potenciais patrimônios ainda 

desconhecidos. No entanto, a existência do Museu da Geodiversidade em 

suas instalações deve ser considerada um ponto positivo. Embora o olhar 

desse museu esteja predominantemente voltado para as rochas, os 

minerais e os fósseis, foi possível reunir ao longo do tempo, uma equipe 

especializada. Desta forma, o MGeo possui em seu corpo de servidores 

quatro museólogos, além de três educadoras, uma produtora cultural, 

quatro mediadores, que já atuam nas coleções, exposições e na recepção 

do público. 

Este quadro está longe de ser o ideal, mas é o suficiente para o 

começo de um trabalho de identificação e conservação de forma adequada. 

As coleções de Paleontologia e de Mineralogia já vêm recebendo 

tratamento museológico. No entanto, ainda não há uma coleção de 

Patrimônio da Ciência e Tecnologia formada a partir dos materiais reunidos 

nos laboratórios dos seus departamentos e que são parte da história das 

Geociências da UFRJ. Sabe-se do potencial patrimonial, mas eles nem ao 

menos foram identificados. 

Portanto, primeiro será necessário sensibilizar os coordenadores 

dos laboratórios sobre essa importância, para que se inicie um 

levantamento preliminar. Após a identificação de um possível acervo, deve 

ser realizada uma pesquisa pela equipe do MGeo para se verificar se os 

objetos encontrados podem ser valorizados como patrimônio. Paralelo a 

isso, o Museu da Geodiversidade irá pleitear novos espaços e também 

mobiliários para acondicionar essa coleção. Não é uma situação ideal, pois 
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ainda há muito trabalho a ser feito, no entanto, esse é um desafio que deve 

ser assumido. Com o passar do tempo e o trabalho se consolidando, será 

possível pensar numa política de preservação para o patrimônio de Ciência 

e Tecnologia do Instituto de Geociências que inclua os objetos científicos, e 

quem sabe, ampliar a experiência para outros setores da universidade.

No entanto, nesse processo, é importante ressaltar que a 

musealização dos bens deve ser considerada como um passo primordial 

rumo ao reconhecimento do potencial patrimonial do bem. Loureiro (2012) 

explica melhor este conceito:

A musealização consiste em um conjunto de processos seletivos 
de caráter infocomunicacional baseados na agregação de 
valores a coisas de diferentes naturezas às quais é atribuída a 
função de documento, e que por esse motivo tornam-se objeto de 
preservação e divulgação. Tais processos, que têm no museu 
seu caso privilegiado, exprimem na prática a crença na 
possibilidade de constituição de uma síntese a partir da seleção, 
ordenação e classificação de elementos que, reunidos em um 
s is tema coeren te ,  rep resen ta rão  uma rea l idade  
necessariamente maior e mais complexa (LOUREIRO, 2012, 
p.204-205).

Para o Conselho Internacional de Museus (ICOM, 2010), 

Musealização é 

(...) um processo científico que necessariamente inclui as 
atividades essenciais do museu: preservação (seleção, 
aquisição, coleção, gerenciamento, conservação), pesquisa 
(incluindo catalogação) e comunicação (exposição, publicação, 
entre outros) ou, de outro ponto de vista, as atividades em torno 

8da seleção, coleção e exibição .

Em outras palavras, para que o processo de musealização ocorra, os 

seguintes aspectos devem ser contemplados: (1) a documentação, (2) a 

preservação - que compreende a coleção, identificação, conservação, 

restauração; (3) a pesquisa do acervo, com seus desdobramentos e (4) a 

comunicação (exposição, divulgação do acervo e das pesquisas e 

educação).

A proposta de musealização envolve todos aqueles que lidam com o 

patrimônio científico. Esse processo é o momento em que os 

pesquisadores e museólogos trabalham juntos para que todo potencial do 

bem seja documentado e garantam a preservação tantos dos dados 

intrínsecos quanto extrínsecos do objeto. Ressalta-se que apesar de ser 

guardião do acervo, o Museu da Geodiversidade busca nesta relação uma 

maior participação da comunidade científica, que será estabelecida nas 

propostas de preservação do acervo (documentação). 

Considerações Finais

Pelo exposto no decorrer do texto, essa é uma iniciativa que 

demanda urgência. Mesmo essa sendo uma ação pontual do Instituto de 

Geociências, espera-se, contribuir para sensibilização sobre preservação 

do patrimônio científico relacionado aos demais institutos e universidades 

que atuam com a temática das Geociências. Nunca é demais ressaltar que 

muitos desses objetos podem deixar de existir a qualquer momento e não 

há como não se preocupar com o fato de que muitos deles podem já ter se 

perdido e nunca serão conhecidos. Ao sensibilizar a comunidade 

geocientífica que atua em universidades e outros institutos de pesquisa, 

sejam os docentes, os técnicos administrativos ou os discentes para a 

importância desses objetos, inicia-se um círculo virtuoso, despertando a 

curiosidade e treinando o olhar daqueles que utilizam potenciais 

patrimônios. 

Algumas frentes de trabalho já foram iniciadas relacionadas ao 

patrimônio científico presente do Instituto de Geociências (UFRJ). Com o 

andamento dessa pesquisa, futuras articulações e parcerias, em especial 

com o Sistema Integrado de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural 

(SIMAP) da UFRJ, poderão ser firmadas, buscando envolver a 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro como um todo. Mas apenas essa 

iniciativa não será suficiente. É necessário que a universidade também 

invista na identificação e preservação do seu patrimônio científico e se 

empenhe na construção e consolidação de uma política de preservação do 

patrimônio científico da UFRJ, pensando ações de forma continuada, com 

previsão orçamentária e inserida no Programa de Desenvolvimento 

Institucional.
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a musealização do Patrimônio Cultural 

da Ciência e Tecnologia

Introdução 
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O mundo em que vivemos está repleto de lugares nos quais estão 

presentes elementos que remetem à memória, à lembrança, ao vivido, ao 

experimentado. Alguns desses lugares têm como função primordial a busca 

pelo eterno e lembram o que não mais existe ou o que já foi, nos remetendo 

ao passado. O museu é um espaço que trabalha cotidianamente com essas 

questões e nos ajuda a não esquecer, a questionar, a vislumbrar dimensões 

do presente, do passado e do futuro. 
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No entanto, nem todos os objetos estão preservados em museus. 

Espaços como laboratórios, universidades e centros de pesquisa possuem 

uma série de elementos tangíveis e intangíveis representativos do seu 

espaço e da sua história e, com estes, inúmeras representações podem ser 

construídas e exibidas em museus. 

Em grande medida, as representações destes espaços dialogam 

com a ideia de progresso científico e da genialidade, esquecendo-se da 

ciência tal qual se faz ou de uma ciência em ação, no seu cotidiano, com 

seus entraves, problemas, falhas e adaptações. A identificação da ciência 

com o sucesso não é por acaso, a ciência e os cientistas olham para o 

futuro, e acabam por produzir esquecimentos, silenciamentos sobre o 

mundo que os cerca. Nosso objetivo neste texto é construir algumas 

considerações sobre esse esquecimento no âmbito das ciências e 

tecnologias, articulando-as com questões que envolvem o Patrimônio 

Cultural da Ciência e Tecnologia. Acreditamos que a musealização de bens 

culturais desta natureza possibilita maior visibilidade a domínios 

esquecidos ou relegados de atividades da ciência e tecnologia.

Considerações sobre o Esquecimento no Âmbito das Ciências e 

Tecnologias

Um determinado campo do saber pode ser considerado estruturado 

quando conceitos criados em seu contexto estão sistematicamente 

coerentes como um conjunto e articulados a uma rede de noções que 

dialogam e se complementam. As ciências alcançam legitimidade na 

medida em que criam uma espécie de estrutura ou organismo que se 

aprofunda e diferencia dos demais campos culturais, tornando-se singular 

e compondo uma matriz disciplinar própria (KUHN, 2007).

Com uma matriz relativamente delimitada, as disciplinas 

desenvolvem conhecimentos próprios, possibilitando o surgimento de 

especializações, com vocabulário específico, uma semântica, modelando 

um discurso característico de determinado grupo. Esse pertencimento se 

manifesta na combinação de uma teoria, uma metodologia e uma 

linguagem de especialidade (CABRÉ, 2013; LIMA, 2012, 2015) que se 

desenvolvem no sentido de apresentar um repertório de tendências de 

pensamento que sejam reconhecidas pelos participantes, gerando 

adesões e críticas variadas.

O amadurecimento proporcionado pelos referenciais teóricos e 

metodológicos conduzirá um campo científico a estabelecer diálogo com os 

demais campos. De forma interdisciplinar ou transdisciplinar, as ciências se 

enriquecem nos seus modos de ver as coisas e a si mesmas.

Ao olhar para si, um campo científico reflete sobre seus praticantes, 

fazendo uma história do campo que, com suas narrativas e análises da rede 

de participantes e produções, constroem o exercício epistemológico do 

campo.

O campo cientifico, visto em perspectiva orgânica, é fruto de um 

desenvolvimento que distingue a ciência do momento de sua origem a um 

estágio recente de seu amadurecimento. A percepção inicial de um saber 

como ciência, muitas vezes não é compreendida e se expressa de forma 

fragmentada. Uma ciência em seu processo de consolidação acaba por 

sofrer ou provocar esquecimentos da sua trajetória de constituição. 

Especialistas tendem a tomar os conhecimentos produzidos como um 

dado, sem muitas vezes se preocupar ou refletir sobre as bases de 

estruturação do seu saber.

Essa falta de preocupação com os problemas e premissas que 

formularam o trabalho de determinada especialidade, tem como ponto de 

partida o processo formativo. Ao adentrar para um grupo social, o indivíduo 

é inserido em um espaço com um conjunto de regras, assumindo 

comportamentos, teorias e práticas que, em muitos casos, são 

internalizados sem grandes questionamentos. Desta forma, os novos 

ingressantes de um campo científico podem não apresentar grande 

interesse por conhecimentos dados como superados.

Em grande medida, o conhecimento assimilado nesse momento de 

inserção é mediado por meio de “manuais” de cada ciência. Segundo Kuhn, 

esses manuais contêm mais ou menos tudo o que os cientistas consideram 

saber sobre as principais aplicações de tal saber (KUHN, 2007, p.102). 
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O mesmo autor aponta que os manuais não trazem a dimensão cotidiana 

do fazer científico, suas tentativas, erros ou entraves. É ocultado o papel 

dos cientistas e da “ciência tal qual se faz” (GIL, 1987) e a própria existência 

de revoluções científicas passadas que ajudaram na sua definição como 

ciência, construindo desta forma, uma dimensão do esquecimento 

constitutivo do saber científico. Adotando uma perspectiva linear do 

progresso das ciências tende-se a abandonar o que se tornou 

ultrapassado. Novas descobertas provocam a remoção de livros e revistas 

das estantes que, ditos superados, são deslocados de uma posição ativa 

nas bibliotecas para o abandono em depósitos ou arquivos. Esse 

movimento se processa de maneira semelhante com equipamentos 

utilizados em laboratórios ou em atividades de ensino. À medida que novas 

tecnologias superam antigos equipamentos, estes são abandonados ou 

preteridos. Uma vez encontrada uma solução, ou uma inovação para um 

problema de pesquisa, o “peso inútil” é colocado de lado. 

É valido salientar que essa relação com o passado se processa de 

forma diferente, dependendo da ciência sobre a qual se debruça. As 

ciências humanas e sociais e as Artes terão uma abordagem muito mais 

ampla e atenta a dados históricos e da memória do que as ciências exatas, 

da natureza e das engenharias. Segundo Kuhn:

O sucesso de Picasso não relegou as pinturas de Rembrandt aos 
porões do museu de arte. As obras-primas do passado próximo e 
do mais distante desempenham ainda um papel vital na formação 
do gosto do público e na iniciação de muitos artistas ao seu ofício. 
Veem-se poucos cientistas nos museus de ciências, cuja única 
função é, em cada caso, comemorar ou recrutar, e não produzir 
excelência na profissão. Diversamente da arte, a ciência destrói o 
seu passado (KUHN, 2007, p.381).

O saber científico se propõe em grande medida a produzir inovações; 

move-se olhando para frente, realizando um número significativo de 

transformações. Assiste-se cotidianamente à produção de novas 

perspectivas de pensamento, novas práticas e tecnologias. Desta forma, 

no âmbito da ciência e devido à sua ideia de “evolução”, criam-se 

esquecimentos.

O interesse por estes domínios que tendem a cair no esquecimento 

pode ser visualizado a partir dos historiadores, sociólogos, museólogos que 

se debruçam sobre essa seara. Esse interesse pode ser constatado pela 

formação de uma série de comunidades científicas, grupos de pesquisa e 

eventos, tais como: Sociedade Brasileira de História da Ciência - SBHC, 

Comitê Internacional de Museus de Ciência e Tecnologia  CIMUSET, 

Seminário Internacional Cultura Material e Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia, Seminário de Gestão do Patrimônio Cultura da Ciência e 

Tecnologia, dentre outros.

Sobre o interesse das Ciências Humanas e Sociais, Blaise Pascal 

discorre sobre a legitimação das ciências modernas, enquanto ciências da 

natureza, buscando interpretar os domínios dos objetos e formas de 

conhecimento. Em seu Tratado sobre o vácuo, escrito em 1651, o filósofo 

propõe uma discussão sobre a necessidade de uma ordem das ciências, na 

qual se desdobra uma distinção entre as ciências da natureza e as ciências 

históricas.

É preciso considerar que algumas ciências dependem apenas da 
memória e são puramente históricas, tendo por objeto de saber 
somente o que os autores escreveram; as outras dependem 
somente do raciocínio e são inteiramente dogmáticas, tendo por 
objeto procurar e descobrir as verdades escondidas (PASCAL, 
2001, p.230).

Partindo deste pensamento História, Teologia, Museologia e outras 

pertencem a um grupo de ciências que “dialogam diretamente com a 

memória” e, por outro lado, teremos a Geometria, Aritmética, Física, 

Medicina, Arquitetura, dentre várias que “dependem do raciocínio”. 

É importante salientar que este último conjunto de ciências agrega grande 

diferença em si, no entanto, tem seu saber calcado no uso do “raciocínio” ou 

da “experiência”, em geral, em grande medida e de algum modo uma matriz 

matemática demonstrativa (AQUINO, 2008, p.41). 

Desta forma, a novidade, o progresso, o crescimento e a invenção 

seriam características próprias das ciências do raciocínio e o olhar dos 

cientistas estaria voltado para o futuro, com a possibilidade de escrita e 

leitura do mundo. O “avanço” dessas ciências produz consequentemente 

uma cultura material considerada ultrapassada, que pode ter a atenção dos 
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cientistas sociais que preocupados com sua produção e usos podem 

garantir seu lugar na História.

Nas Ciências Humanas e Sociais, há uma diversidade de objetos 

menosprezados, que vão desde perspectivas teóricas apagadas e/ou 

superadas, mas também objetos efetivos (equipamentos, manuais, 

modelos, entre outros). A quantidade de objetos é impossível de se 

determinar e podemos indicar que textos, objetos e ideias constituem um 

campo infinito e aberto para os que tiverem interesse em desbravar as 

memórias e materialidades produzidas pela ciência e tecnologia.

As Ciências Exatas e da Natureza não reconhecem coisas eternas, 

mas sim transitoriedades ou resultados de transformação. Um olhar atento 

à historicidade das coisas pode dar destaque à produção e à vivência dos 

indivíduos em espaços de produção de conhecimento. Uma forma de dar 

visibilidade à produção material das ciências exatas e da natureza pode ser 

alcançada com a afirmação desta como Patrimônio Cultural da Ciência e 

Tecnologia - PCC&T, possibilitando a sensibilização e visibilidade deste 

universo material, tanto para os próprios cientistas como para os demais 

grupos sociais.

O Patrimônio Cultural da Ciência e da Tecnologia

O patrimônio cultural é um campo complexo que abarca desde 

edifícios a documentos, saberes e práticas e todas as possibilidades de 

expressão cultural (POULOT, 2009; CHOAY, 2001; GONÇALVES, 2007). 

Seu caráter polissêmico, abrangente e fragmentado permite a percepção 

ampla de elementos considerados significativos dos grupos sociais. As 

possibilidades de atribuição de valores se multiplicam com o passar do 

tempo e o desenvolvimento das pesquisas nessa vertente de herança 

social propicia que novos patrimônios sejam reconhecidos e constituídos, a 

exemplo do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia (PCC&T) 

(GRANATO, LOURENÇO, 2011).

Foi na primeira metade do século XX que a ciência e tecnologia 

ganharam destaque nas políticas nacionais, permitindo a formação de 

indivíduos dedicados a estes temas. Os primeiros estudos históricos que 

tangenciam discussões sobre a ciência e a tecnologia datam também 

desse período. No ano de 1923, Rupert Thomas Gould publica The Marine 

Chronometer: its History and Development, no qual apresenta a história dos 

cronômetros e as primeiras tentativas de medir a longitude, incluindo 

discussões e diagramas de diversos mecanismos empregados com 
1detalhes de seus inventores .

Estudando coleções científicas, Robert T. Gunther publica, no ano de 

1932, The astrolabes of the World. Na publicação, o autor apresenta a 

pesquisa e a catalogação da Coleção Lewis Evans no antigo Ashmolean 
2Museum, em Oxford . Com o levantamento de mais de 300 astrolábios, foi 

realizado um estudo de um grupo de instrumentos pertencentes a lugares e 

épocas diferentes, abordando aspectos materiais e descritivos dos objetos.

Na década de 1950, Maurice Daumas, com Les Instruments 

Scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siecles (1953), apresenta um estudo sobre 

instrumentos científicos na França dos séculos XVII e XVIII. Seu texto, 

dividido em três partes, se inicia com a “indústria de instrumentos no século 

XVII” e subdivide-se em: instrumentos convencionais, as invenções no 

século XVII, oficinas no século XVII. A segunda parte é intitulada de 

“Fatores de mudanças na indústria dos instrumentos”. A terceira parte 

intitulada “Indústria de instrumentos no século XVIII” está subdividida em 

sete partes: a evolução dos instrumentos ópticos, a evolução dos 

instrumentos de astronomia e geodésia, a divisão técnica do limbo, a 

evolução dos instrumentos de física, oficinas inglesas, a indústria de 

instrumentos no continente, as oficinas francesas. 

Um olhar mais abrangente sobre os objetos da ciência e da 

tecnologia foi proporcionado com a criação de um movimento mais crítico 

em torno do tema. Na década de 1970, intelectuais ligados à Sociologia da 

ciência criam o movimento intitulado Sociology Scientific Knowledge (SSK), 
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cientistas sociais que preocupados com sua produção e usos podem 
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apresentando considerações sobre o papel que os fatores sociais 

desempenharam no desenvolvimento científico, principalmente, em 

relação aos aspectos racional e científico (COLLINS, 1983)

A disseminação dos instrumentos ingleses estendeu-se para 
além da França e da Alemanha. Precisamos saber mais sobre os 
programas de trabalho do simulado, mas a partir dos casos de 
Inglaterra, França e Alemanha, já podemos ver os instrumentos 
como um ingrediente vital no consenso astronômico (BENNETT, 

31992, p.12, tradução dos autores) .  

Nos últimos anos, as publicações que trazem no bojo da sua 

discussão estudos de cultura material sobre objetos científicos vêm 

apresentando perspectivas diferenciadas. 

Paolo Brenni tem ressaltado em suas pesquisas o desenvolvimento 

de processos que afetaram os objetos, principalmente no século XX, com a 

introdução de novas técnicas e de novos materiais na sua produção. 

Destaca-se a substituição da matéria-prima constitutiva dos instrumentos, 

como também a miniaturização dos componentes constitutivos (BRENNI, 

2007, p.68).

Focados nos estudos da História das Ciências, Lorraine Daston e 

Peter Galison voltaram a atenção para os estudos de Cultura Material. Seus 

trabalhos apontam para a criação de novos objetos nas atividades de 

pesquisa científica, sua relação com a tecnologia, evidenciando sua 

história e inter-relação com imagens e textos. Destacamos o livro 

Objectivity, no qual os autores discorrem acerca da objetividade nas 

ciências de meados do século XIX. Esta é uma história de ideais fundida 

com as práticas cotidianas na construção de representações científicas. 

Desde o século XVIII até o início do século XXI, foram construídas 

representações que revelam os compromissos mais profundos das 
4ciências e o que ensinam seus praticantes (DASTON; GALISON, 1992) .

Por fim, apontamos a contribuição de Samuel Alberti em Objects and 

the museum (2005), propondo a construção da história do museu baseada 

na trajetória das coleções. Nesse sentido, a partir do contexto pelos quais 

os objetos transitaram, as influências, as apropriações, a relação com as 

pessoas e os demais objetos da coleção, a circulação dos objetos em 

diferentes instituições contribuirá para análise e construção da vida social 

dos objetos.

Percebe-se, portanto, que os estudos realizados a partir de objetos 

da ciência e tecnologia podem incluir muitas informações ligadas ao 

cotidiano da prática científica, que podem nos auxiliar a entender os 

processos que lhe são inerentes. Sobre este aspecto, Lourenço e Gessner 

ressaltam diversos pontos de análise para os quais os objetos podem 

contribuir:

O estudo de objetos históricos traz novas perspectivas tanto para 
as narrativas locais e globais na história da ciência, tecnologia e 
medicina. Os objetos podem fornecer esclarecimentos 
importantes sobre o desenvolvimento da pesquisa experimental, 
a especulação teórica, as práticas de ensino e pesquisa, a 
aplicação técnica e inovação, as interações entre fabricantes de 
instrumentos, pessoal de laboratório e cientistas, bem como 
contextos históricos, sociais e políticos mais amplos 

5(LOURENÇO; GESSNER, 2012, p.4, tradução dos autores) .

Estes autores ressaltam assim o conjunto de possibilidades, de 

leituras e produções de narrativas que os objetos subsidiam para os 

pesquisadores. As análises tangenciaram desde a perspectiva teórica e 

limites conceituais, produção de biografias de coleções, atribuição de 

sentidos a objetos em contextos científicos.

De modo geral, percebemos que os estudos recentemente 

realizados ampliaram as fronteiras do conhecimento. Novos caminhos 
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podem ser trilhados a partir de múltiplas abordagens sobre o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, apresentando reflexões que 

seguem desde os mecanismos de produção e circulação de conhecimento, 

o papel das instituições científicas, a história das ideias, as relações de 

poder, a construção das identidades locais e nacionais, o papel das 

instituições científicas, até os museus de ciência, entre outros temas.

Será nessa ampliação e aprofundamento das questões relacionadas 

à ciência e tecnologia que um interessante debate sobre museus de ciência 

e tecnologia e coleções de objetos desta tipologia ganhou importância, nos 

ajudando a compreender as dinâmicas do mundo científico, os 

conhecimentos por ele construído, os espaços de produção e reprodução 

de suas práticas e atribuições de valores e representações que os 

indivíduos que atuam nesses espaços fazem de si.

Entendemos que toda produção de conhecimento científico e 

tecnológico pode se transformar em um patrimônio cultural, na medida em 

que os indivíduos reconheçam elementos significativos que o qualifiquem 

como representativo da comunidade científica. 

Na tentativa de esclarecer a dimensão do que se entende por 

PCC&T, Granato definiu esta categoria como aquela relativa ao...

conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, 
além de todos aqueles objetos (inclusive documentos em suporte 
papel), coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das 
coleções biológicas que são testemunhos dos processos 
científicos e do desenvolvimento tecnológico. Também se 
incluem nesse grande conjunto as construções arquitetônicas 
produzidas com a funcionalidade de atender às necessidades 
desses processos e desenvolvimentos (GRANATO, 2009, p.79).

Esta definição está amparada em uma diferenciação entre ciência e 

tecnologia, em que “a ciência está muito relacionada ao mundo das ideias e 

conceitos; enquanto a tecnologia relaciona-se à prática, à solução de 

problemas práticos” (GRANATO, 2009, p.79) - que, contudo, nem sempre é 

evidente quando nos defrontamos com as pesquisas de campo, em que é 

necessário identificar e selecionar objetos, atribuindo-lhes, muitas vezes 

pela primeira vez, valores que podem qualificá-lo como patrimônio cultural.

Ampliando os estudos sobre essa categoria, Granato e Santos, anos 

mais tarde, definiram o PCC&T como:

conjunto tangível e intangível relacionado à C&T, a que se 
atribuem valores que justificam a sua preservação para as 
futuras gerações. Inclui o conhecimento científico e tecnológico 
produzido pelo homem, além dos saberes, das práticas de ensino 
e pesquisa, e de todos aqueles artefatos e espécimes que são 
testemunhos dos processos científicos, de desenvolvimento 
tecnológico e de ensino, considerando documentos em suporte 
papel (arquivísticos e bibliográficos), instrumentos científicos, 
máquinas, montagens, coleções científicas de natureza diversa 
como arqueológicas, etnográficas, biológicas, além de 
construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade de 
atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(laboratórios, observatórios, paisagens e jardins) (GRANATO; 
SANTOS, 2015, p.79-80).

A adoção dessa definição proporcionou, em primeira instância, um 

olhar amplo sobre processos, relações, articulações, problematizações e 

complexidades do PCC&T, como também permitiu a melhor delimitação, na 

medida em que discute a relação de valoração dos testemunhos dos 

processos científicos e tecnológicos. 

Como um conceito, a definição de PCC&T é uma construção aberta e 

provisória, produto da reflexão intelectual de pesquisadores que, a partir 

das condições de pesquisa, produção e reflexão, pode ser aperfeiçoado ou 

substituído por outro. Movendo-se à medida que surgem novos problemas, 

não é possível compreender um conceito sem localizá-lo socialmente e 

temporalmente. “não há conceito simples. Todo conceito tem 

componentes, e se define por eles. Tem portanto uma cifra. É uma 

multiplicidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.13). Com o PCC&T não foi 

diferente, recentemente pesquisadores envolvidos com o tema, 

elaboraram após o VI Seminário Internacional Cultural Material e 

Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia, realizado no Museu de 

Astronomia e Ciências Afins, a Carta do Rio de Janeiro sobre o Patrimônio 

Cultural da Ciência e Tecnologia. Nesse documento, a definição do PCC&T 

avança e é expressa da seguinte forma:

240 241

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores



podem ser trilhados a partir de múltiplas abordagens sobre o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, apresentando reflexões que 

seguem desde os mecanismos de produção e circulação de conhecimento, 

o papel das instituições científicas, a história das ideias, as relações de 

poder, a construção das identidades locais e nacionais, o papel das 

instituições científicas, até os museus de ciência, entre outros temas.

Será nessa ampliação e aprofundamento das questões relacionadas 

à ciência e tecnologia que um interessante debate sobre museus de ciência 

e tecnologia e coleções de objetos desta tipologia ganhou importância, nos 

ajudando a compreender as dinâmicas do mundo científico, os 

conhecimentos por ele construído, os espaços de produção e reprodução 

de suas práticas e atribuições de valores e representações que os 

indivíduos que atuam nesses espaços fazem de si.

Entendemos que toda produção de conhecimento científico e 

tecnológico pode se transformar em um patrimônio cultural, na medida em 

que os indivíduos reconheçam elementos significativos que o qualifiquem 

como representativo da comunidade científica. 

Na tentativa de esclarecer a dimensão do que se entende por 

PCC&T, Granato definiu esta categoria como aquela relativa ao...

conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, 
além de todos aqueles objetos (inclusive documentos em suporte 
papel), coleções arqueológicas, etnográficas e espécimes das 
coleções biológicas que são testemunhos dos processos 
científicos e do desenvolvimento tecnológico. Também se 
incluem nesse grande conjunto as construções arquitetônicas 
produzidas com a funcionalidade de atender às necessidades 
desses processos e desenvolvimentos (GRANATO, 2009, p.79).

Esta definição está amparada em uma diferenciação entre ciência e 

tecnologia, em que “a ciência está muito relacionada ao mundo das ideias e 

conceitos; enquanto a tecnologia relaciona-se à prática, à solução de 

problemas práticos” (GRANATO, 2009, p.79) - que, contudo, nem sempre é 

evidente quando nos defrontamos com as pesquisas de campo, em que é 

necessário identificar e selecionar objetos, atribuindo-lhes, muitas vezes 

pela primeira vez, valores que podem qualificá-lo como patrimônio cultural.

Ampliando os estudos sobre essa categoria, Granato e Santos, anos 

mais tarde, definiram o PCC&T como:

conjunto tangível e intangível relacionado à C&T, a que se 
atribuem valores que justificam a sua preservação para as 
futuras gerações. Inclui o conhecimento científico e tecnológico 
produzido pelo homem, além dos saberes, das práticas de ensino 
e pesquisa, e de todos aqueles artefatos e espécimes que são 
testemunhos dos processos científicos, de desenvolvimento 
tecnológico e de ensino, considerando documentos em suporte 
papel (arquivísticos e bibliográficos), instrumentos científicos, 
máquinas, montagens, coleções científicas de natureza diversa 
como arqueológicas, etnográficas, biológicas, além de 
construções arquitetônicas produzidas com a funcionalidade de 
atender às necessidades desses processos e desenvolvimentos 
(laboratórios, observatórios, paisagens e jardins) (GRANATO; 
SANTOS, 2015, p.79-80).

A adoção dessa definição proporcionou, em primeira instância, um 

olhar amplo sobre processos, relações, articulações, problematizações e 

complexidades do PCC&T, como também permitiu a melhor delimitação, na 

medida em que discute a relação de valoração dos testemunhos dos 

processos científicos e tecnológicos. 

Como um conceito, a definição de PCC&T é uma construção aberta e 

provisória, produto da reflexão intelectual de pesquisadores que, a partir 

das condições de pesquisa, produção e reflexão, pode ser aperfeiçoado ou 

substituído por outro. Movendo-se à medida que surgem novos problemas, 

não é possível compreender um conceito sem localizá-lo socialmente e 

temporalmente. “não há conceito simples. Todo conceito tem 

componentes, e se define por eles. Tem portanto uma cifra. É uma 

multiplicidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.13). Com o PCC&T não foi 

diferente, recentemente pesquisadores envolvidos com o tema, 

elaboraram após o VI Seminário Internacional Cultural Material e 

Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia, realizado no Museu de 

Astronomia e Ciências Afins, a Carta do Rio de Janeiro sobre o Patrimônio 

Cultural da Ciência e Tecnologia. Nesse documento, a definição do PCC&T 

avança e é expressa da seguinte forma:

240 241

Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores



O Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia constitui-se do 
legado tangível e intangível relacionado ao conhecimento 
científico e tecnológico produzido pela humanidade, em todas as 
áreas do conhecimento, que faz referência às dinâmicas 
científicas, de desenvolvimento tecnológico e de ensino, e à 
memória e ação dos indivíduos em espaços de produção de 
conhecimento científico. Estes bens, em sua historicidade, 
podem se transformar e, de forma seletiva lhe são atribuídos 
valores, significados e sentidos, possibilitando sua emergência 
como bens de valor cultural (CARTA DO RIO DE JANEIRO, 2017, 

6p 2) .

Destaca-se, nessa definição, o reconhecimento de todas as áreas do 

conhecimento e a perspectiva da historicidade, que nos ajuda a refletir a 

dinâmica humana de apreensão e transformação de valores, crenças, 

perspectivas e instituições. Aspectos que não foram valorados em um dado 

momento podem ter destaque ou relevância em outro momento histórico. 

Segundo Hartog (2013), o patrimônio é a reunião dos semióforos criada por 

uma sociedade, em um dado momento (e por um momento). A partir dele, 

traduz-se o tipo de relação que a sociedade decide estabelecer com o 

tempo. 

O patrimônio torna visível, expressa certa ordem do tempo, na qual a 

dimensão do passado conta. Trata-se, porém de um passado do qual o 

presente não pode ou não quer se desligar completamente (HARTOG, 

2013, p.147).

Como é da própria natureza de todo patrimônio, o PCC&T inclui uma 

diversidade de tipologias de objetos e práticas. Com base na definição 

apresentada pela Carta do Rio, podem ser incluídos nessa categoria, tanto 

aspectos tangíveis como intangíveis, como destaca o trecho a seguir: 

O Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia inclui artefatos, 
construções humanas e paisagens naturais, locais de 
observação do céu noturno, observatórios astronômicos e 
geofísicos, estações meteorológicas e agronômicas, 
laboratórios, museus, inclusive jardins botânicos e zoológicos, e 
locais utilizados ou construídos com a finalidade de sediar 
experimentos, conservar coleções científicas, propiciar 
aprendizagem e o intercâmbio de ideias, desenvolver e produzir 

instrumentos, máquinas e processos relacionados 
desenvolvimento tecnológico, públicos ou privados. 

São objetos de significação cultural da ciência e da tecnologia as 
coleções científicas de todas as áreas do conhecimento (Saúde, 
Humanidades, Engenharias, Ciências Exatas, Biológicas, 
Linguagens Artísticas, Comunicação e Informação, etc.), 
instrumentos científicos de todos os tipos, máquinas e 
montagens, cadernos de laboratório, cadernos de campo, livros, 
fotografias, entre outros tipos de documentos, públicos e 
privados, relacionados aos processos de construção do 
conhecimento científico e tecnológico. 

Fazem parte do patrimônio cultural intangível da ciência e da 
tecnologia as dinâmicas desenvolvidas para as atividades 
cientificas e de incremento tecnológico em laboratórios, as 
práticas de ensino e pesquisa, o saber-fazer científico, entre 
outros (CARTA DO RIO DE JANEIRO, 2017, p 3).

Entendemos que este patrimônio retrata diversos estágios de 

construção do conhecimento científico e tecnológico e, mais ainda, 

simbolizam a própria sociedade contemporânea. O Patrimônio Cultural da 

Ciência e Tecnologia pode ser, ao mesmo tempo, portador da memória dos 

“modos de conhecer” e incentivador/divulgador das novas tecnologias e do 

próprio conhecimento científico. Uma das formas de garantir sua 

preservação está no estabelecimento do processo de musealização.

O Processo de Musealização nos Domínios da Ciência e Tecnologia

O conceito de musealização abarca um processo de transformação 

de um objeto em objeto de museu, no qual, por meio de um conjunto de 

procedimentos, o objeto é transposto de um circuito funcional original, 

passando nesse outro ambiente, a incorporar novos sentidos e significados 

em que o simbólico torna-se característica primordial. 

Desvalles e Mairesse tomam esse conceito como uma forma de 

evidenciar o caráter processual e interdisciplinar de uma cadeia operatória 

de ações, como destacado no trecho a seguir:

De um ponto de vista museológico, a musealização é uma 
operação que tende extrair, física e conceitualmente, uma coisa 
de seu meio natural ou cultural de origem e dar-lhe um estatuto 
museal, para transformá-la em Musealium ou museália, “objeto 
de museu”, ao fazê-la entrar no campo (DESVALLÉES; 
MAIRESSE, 2013, p.48).
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Com esta perspectiva, os autores enfatizam que a musealização se 

concretizaria ou finalizaria com a institucionalização do objeto 

(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2010, p.625). Com relação à coisa a ser 

musealizada, podemos incluir desde objetos, espécimes, sítios ou qualquer 

outro elemento material ou imaterial que se enquadre ao processo.

A musealização não consiste na simples transferência de um objeto 

para um museu, estabelecendo uma relação de propriedade do bem. Mas 

este passa a constituir uma evidência tangível e intangível do homem e do 

seu meio, e uma fonte de estudo e de exibição, adquirindo assim, 

característica específica e testemunho de uma dada realidade.

Na linha de argumentação destes autores, o ingresso de objetos nos 

museus lhes confere outras categorias, anteriormente inexistentes, não 

visualizadas e/ou enfatizadas em seu uso, possibilitando ao objeto emergir 

como uma representação do Real. A esse respeito, Desvallées e Mairesse 

analisam:

O processo de musealização começa por uma etapa de 
separação (Malraux, 1951) ou de suspensão (Déotte, 1986) dos 
objetos e coisas (verdadeiros), separados de seu contexto de 
origem para ser estudados como documentos representativos da 
realidade que constituíam. Um objeto de museu não é mais um 
objeto destinado a ser utilizado ou negociado, mas transforma-se 
em testemunho autêntico da realidade. Este desprendimento da 
realidade (Desvallées, 1998) constitui uma primeira forma de 
substituição. Uma coisa separada de seu contexto é somente um 
substituto dessa realidade da qual se supunha devia prestar 
testemunho (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.57). 

Cabe destacar que, com essa proposta, os autores apontam que, 

aparentemente, os objetos não seriam testemunhos da realidade. No 

entanto, para nós, esse processo instrumentaliza e afirma sim o objeto 

como testemunho da realidade, na medida em que o suspende 

temporalmente, preserva, interpreta e comunica, transformando-o, de 

acordo com Lopes Yepes (1997), em portador potencial de informação no 

tempo e no espaço.

Segundo Loureiro, os objetos do museu distinguem-se “pelo valor 

cultural que lhes é agregado, o que equivale a valorizar o ato da seleção 

como o responsável por transformar uma parte do mundo em objeto de 

museu” (LOUREIRO, 2011, p.354). Para fins do nosso estudo, nos 

debruçaremos na definição de musealização proposta por esta autora, para 

quem:

A musealização consiste em um conjunto de processos seletivos 
de caráter info-comunicacional baseados na agregação de 
valores a coisas de diferentes naturezas às quais é atribuída a 
função de documento, e que por esse motivo tornam-se objeto de 
preservação e divulgação. Tais processos, que têm no museu 
seu caso privilegiado, exprimem na prática a crença na 
possibilidade de constituição de uma síntese a partir da seleção, 
ordenação e classificação de elementos que, reunidos em um 
s is tema coeren te ,  rep resen ta rão  uma rea l idade  
necessariamente maior e mais complexa (LOUREIRO, 2011, p.2-
3). 

Entende-se a musealização como processo de caracterização das 

experiências culturais materiais e imateriais da humanidade, sua 

apropriação cultural, que deve ser finalizada com sua institucionalização. 

A musealização pode ser configurada como uma atitude conceitual dotada 

de consequências práticas que visa à distinção de um objeto em relação 

aos demais. Musealizar significa selecionar o que será preservado pelo 

Museu e, em decorrência do processo seletivo, aquilo que será preterido ao 

abandono ou ao esquecimento.

Nesse processo vivenciado pelos objetos (MENSCH, 1992), há uma 

seleção de práticas de preservação, decodificação e utilização intencional. 

Nesta perspectiva, Mensch propõe que:

Os objetos de museus são objetos separados do seu contexto 
original e transferidos para outra realidade a fim de documentar a 
realidade da qual foram separados. Um objeto de museu não é só 
um objeto de museu. Ele é um objeto coletado, classificado, 
conservado e documentado. Como tal, ele se torna fonte para 
pesquisa ou elemento de uma exposição (Mensch, 1992, p.111).

A discussão a respeito da ação, postulada por Peter Van Mensch, 

perpassa um processo de significação do objeto, calcado na sua 

transformação em documento, no sentido que lhe é atribuído um conjunto 

de referências de outros tempos, espaços e significados relacionados à 

trajetória do objeto.
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Mesmo propondo um sentido ao processo de musealização, é difícil 

que esse conceito seja compreendido em sua totalidade, devido à 

dificuldade de se estabelecer de forma exata seus contornos e 

componentes. Defendemos a musealização como um ato científico, capaz 

de gerar novos conhecimentos. Os objetos retirados de seu contexto 

original podem ser estudados como elementos representativos da 

realidade da qual faziam parte. Um objeto, um conjunto de objetos ou uma 

coleção participam de um processo que se assemelha ao que acontece em 

um laboratório, na medida em que são submetidos a procedimentos da 

conservação, da documentação e da comunicação, que são embasadas 

cientificamente, desvinculando o Museu da perspectiva de templo. Este 

processo científico apresenta em seu cerne a reflexão e interpretação dos 

significados dos objetos.

A retirada dos objetos do seu contexto original, mesmo que visando 

uma proteção especial, nos conduz a uma perda potencial de informações, 

na medida em que descontextualiza o objeto de ambientes pretéritos. Essa 

relação fica nítida no caso de escavações arqueológicas, onde se destrói o 

local onde estavam enterrados os artefatos, destruindo o contexto original. 

Alguns objetos que estão inseridos em um outro conjunto de relações e 

práticas podem ter seu sentido esvaziado. Por este motivo, deve-se 

reforçar a ideia da musealização como ato científico, que envolve 

atividades típicas de museus tradicionais (conservação, pesquisa e 

comunicação).

Sobre esse tema Peter Van Mensch (1992) aponta a necessidade de 

se observar três contextos para que essa ação seja efetiva. O primeiro 

contexto está relacionado ao âmbito do uso dos objetos, na sua relação 

com os homens e outros objetos. Em sua vida funcional o objeto transita por 

espaços e atividades, que podem estar ligadas ao seu uso original ou não, 

assumindo diferentes papéis. O segundo contexto a ser observado está 

ligado à inutilização dos objetos. Quando deixa de ter uso, normalmente, 

um objeto é levado a um depósito, onde pode permanecer por determinado 

período ou simplesmente é descartado. Por último, o autor cita o contexto 

de preservação, no qual indivíduos imbuídos de uma prática científica 

buscam registrar os contextos de vida do objeto. Podemos afirmar que é 

neste processo que se constrói um modo específico de apreensão da 

realidade, perspectiva que Stránský redefinirá como “musealidade” ou 
7como “o caráter museal das coisas” (STRÁNSKÝ, 1987, p.289) . 

Ainda na perspectiva postulada por Stránský, a musealização 

constituiria “um esforço para preservar, contra a natureza da extinção, 

objetos da realidade natural e social” passíveis de representar significados 

e valores cuja preservação seja de interesse da sociedade (STRÁNSKÝ, 
81985, p.97-98) . 

Desta forma, a qualidade da coisa musealizada está intimamente 

ligada ao contexto de origem e contexto de desuso de objetos como nos 

apresentou Mensch, mas também inclui uma perspectiva temporal e 

subjetiva, na qual indivíduos podem selecionar objetos do seu tempo 

presente, como elementos de representação de seus grupos sociais. 

Estamos falando assim de objetos que podem ser representativos de uma 

experiência passada, mas também podemos falar de objetos do nosso 

tempo que, dependendo do olhar do profissional de museu, podem 

documentar nossa sociedade. Estaríamos falando assim de uma 

musealização em perspectiva, olhando para o futuro. 

Assim, a musealização é vista como um processo objetivo, que deve 

estar calcado em valores, concepções epistemológicas e nas ideias de seu 

papel para a sociedade. Sendo um processo próprio dos museus, deve ser 

vista como resultado de uma ação estruturada, evidenciada pelas 

atividades de aquisição, preservação, pesquisa e comunicação. O museu 

tem uma ação programada, o que vai diferenciá-lo de outras instâncias que 

não realizaram ou realizam parcialmente as atividades que lhe são 

pertinentes, diferenciando-se assim das coleções particulares, coleções 

visitáveis, que podem ter sido submetidas parcialmente ao processo aqui 

discutido.
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7 Ver original: “In my opinion, this seizing of the museum character of things (which I 
call  museality ") must therefore be in the center of the gnosis of museology”.
8 Ver original: “the specificty of this realtionship is motivated by na effort to preserve, 
against the nature of change extinction, such objects of the natural and social 
reality”.
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Destacamos que o processo de musealização deve ter um caráter 

ativo, na medida em que investiga a realidade, sendo baseado na coleta 

ativa, voluntária e não passiva, como a simples aceitação de doações de 

objetos antigos. Uma musealização ativa pressupõe o exercício e inter-

relacionamento de todas as funções do Museu. É importante perceber que, 

sendo um processo intimamente ligado à relação do indivíduo com objetos, 

a musealização tende a se caracterizar por um processo dinâmico, 

dependente da natureza do museu e dos critérios de seleção adotados. 

Os critérios adotados no processo de musealização visam garantir a 

integridade informacional e física do objeto, de forma que este seja o mais 

representativo possível de determinada realidade. A esse respeito, Mensch 

(1992) considera que três tipos de informações devem ser colhidas de um 

mesmo objeto: identidade física ou estrutural, a identidade funcional e a 

identidade contextual. Podemos pensar, por exemplo, em museus que 

exibem instrumentos científicos que, desconectados de suas funções e 

contextos, muitas vezes são incompreensíveis. Para um melhor 

entendimento e justificação de sua inserção em um museu é necessário 

estudar desde sua materialidade e funcionamento, até seu contexto de 

utilização. É importante salientar, no entanto, que nem todos objetos podem 

ser estudados de forma semelhante, cada estudo terá sua especificidade e 

é preciso refletir sobre o objeto, sua condição de produção e espaços de 

trânsito.

Nesse sentido, a musealização nos domínios da ciência e tecnologia 

significa, em primeira instância, dar visibilidade ou tornar visível de outra 

maneira os contextos de produção científica, seus usos, apropriações, 

como também as realidades inacessíveis à percepção humana, tais como 

fenômenos físicos e/ou químicos. Ainda cabe destacar os fragmentos do 

mundo reunidos em coleções paleontológicas, zoológicas, mineralógicas, 

espécimes botânicos, bancos de sementes, bancos de DNA e associados a 

estes, instrumentos científicos. Sobre este último aspecto Loureiro aponta:

Os instrumentos ópticos, cuja propriedade de gerar imagens e 
dar visibilidade a realidades e objetos infinitamente grandes e 
distantes (as lunetas, por exemplo), ou infinitamente pequenos 
(como os microscópios) lhes confere um duplo papel: além de 
eficazes e atraentes recursos em exposições interativas, 
documentam o “fazer” da ciência (LOUREIRO, 2007, p.3).

A musealização garante que o objeto, ao ser transformado em objeto 

do museu, documente a realidade da qual ele pertencia, potencializando 

sua capacidade de conferir sentidos e visibilidades a conjunturas antes 

inacessíveis ou esquecidos. Dessa forma, um Museu é uma instituição 

peculiar, na medida em que pode garantir materialidade e visibilidade a 

contextos de produção científica, concepções teóricas, ideias científicas, 

produtos da ciência e tecnologia.

Considerações Finais

Ideias, pensamentos, autores, teorias, formas de produzir 

conhecimento e seus suportes revelam-se historicamente provisórias, no 

sentido que as ciências avançam e com elas novas formas de ver mundo, 

mais complexas e eficazes se apresentam. Os esquecimentos vivenciados 

no âmbito da ciência e tecnologia são frutos da “natureza da empresa 

científica” que conduz seu olhar para o futuro, tornando “velhas”, 

“obsoletas”, “superadas” determinados conhecimentos, objetos e práticas 

próprias e implícitas de produção de conhecimento científico.

 A ciência como “transformação”, “progresso”, objetiva assim a 

superação, desta forma, superar é o seu destino, seu objetivo. A busca da 

superação leva a um descarte incomensurável de objetos que poderiam 

documentar o que é o fazer científico.

Assim a musealização nestes domínios é especialmente importante. 

Com ela não se documentam apenas os grandes feitos das ciências, das 

conquistas e das revoluções. Promove-se em primeira instância a 

preservação do Patrimônio Cultural da Ciência e Tecnologia e com este, 

podem ser travados debates sobre temas controversos, facilitando a 

participação pública em matérias de caráter técnico, mostrando os 
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impactos sociais das ciências e tecnologias na vida da sociedade, 

difundindo conceitos e recomendações relativos à preservação da 

natureza e reforçando a identidade de grupos sociais.

Nesse sentido, a instituição Museu se apresenta especialmente 

determinante para a preservação do PCC&T e seria providencial incluí-la 

nas discussões relativas ao tema.
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Os museus de educação fizeram parte de um movimento 

internacional que perpassou vários países da Europa, Ásia e Américas e 

que teve seu período áureo no século XIX, podendo se estender até a 

primeira metade do século XX em muitas nações. Os termos que 

denominaram essa tipologia de museu são variados e podem designar 

espaços e materialidades que apresentam particularidades de acordo com 

os contextos nacionais ou locais, embora possam ser identificadas 
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características recorrentes que permitem aproximações entre diferentes 

países. Em diálogo com os estudos (RUIZ-BERRIO, 2000; PETRY; SILVA, 

2013; LINARES, 2012) que buscaram identificar e caracterizar essas 

diferentes modalidades, utilizaremos

a noção ampliada de museus de educação para designar 
materiais, espaços e instituições, configuradas desde a 
modernidade, cujas temáticas e coleções estiveram 
especificamente vinculadas à educação, denominada de acordo 
com o contexto investigado como instrução ou ensino. Estão, 
desse modo, para fins operacionais, incluídos nessa tipologia os 

1materiais didáticos produzidos para Lição de Coisas , os espaços 
e museus conformados no espaço da escola e os museus locais, 
regionais ou nacionais de educação, estes últimos denominados, 
entre final dos novecentos e início do século XX, como museus 
pedagógicos (POSSAMAI, 2015, p.107).

Algumas razões podem ser apontadas para o interesse da História 

da Educação e da Museologia por esses museus. No âmbito da Educação, 

por um lado, eles permitem aportar conhecimento sobre ideias e práticas 

educativas introduzidas no ensino em determinado contexto de 

modernização pedagógica com vistas ao alcance de uma educação 

científica como substrato da instrução pública, levada a efeito pelos 

Estados Nacionais. Por outro lado, em muitos desses espaços que 

subsistem ainda atualmente em diversas instituições escolares, as 

coleções têm recebido mais recentemente a mirada de pesquisadores em 

investigações situadas no amplo espectro que se convencionou denominar 

cultura escolar (JULIA, 2001) ou cultura material escolar (ESCOLANO, 

2010) ou, ainda, cultura visual escolar (POSSAMAI, 2015). São cadernos 

escolares; mobiliários; troféus e flâmulas; fotografias, pinturas, gravuras e 

retratos; uniformes; maquinário diverso; bichos empalhados; herbários; 

rochas; instrumentos científicos, entre outros objetos. Essa museália vem 

sendo problematizada como documentos do passado a permitir análises 

em menor escala que possibilitem perceber tensões com os escritos 

legados pelas agências estatais de educação em diferentes contextos. 

Além disso, esses museus ainda se situam em movimento, presente 

especialmente na segunda metade do século XX, de valorização do 

denominado Patrimônio Educativo (VIÑAO, 2010; FELGUEIRAS, 2011) e 

que envolve, além do interesse acadêmico dos historiadores da educação, 

estudantes, educadores, famílias e vizinhança da escola. Para a 

Museologia, especialmente para a história dos museus, dão a ver 

processos singulares de invenção e apropriação de museus e suas 

coleções em relação aos museus clássicos e por públicos também 

específicos, que deram aos artefatos um uso pragmático em função das 

demandas do contexto de sua emergência.

Diante dessa miríade de possibilidades materiais, visuais e 

designativas, nesse capítulo nos deteremos sobre o museu caracterizado 

como espaço museológico localizado no interior de ambientes escolares, 

mais especificamente os museus cujas coleções estão relacionadas às 

ciências ou à História Natural. Inseridos no denominado movimento dos 

museus (LOPES, 1997; SCHWARCZ, 2005), os museus escolares de 

ciências mantinham uma relação potente com a História Natural e seus 

pesquisadores compartilhavam dos pressupostos científicos internacionais 

em circulação no contexto. Da atuação desses museus resultou a formação 

de importantes coleções vinculadas à fauna, à flora, à etnografia e aos 

minerais, bem como coleções didáticas destinadas ao ensino das ciências.

Assim, nossa intenção é analisar a história de dois desses museus, o 

Museu Anchieta de Ciências Naturais, localizado em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil, e o Museu Bernasconi, localizado em Buenos Aires, 

Argentina. Buscamos pistas e vestígios sobre a configuração do museu; 

sobre a formação de suas coleções; sobre a atuação de seus 

pesquisadores e educadores de modo a compor a montagem de micro 

histórias que permitam cotejar duas experiências museológicas 

transnacionais particulares, imbricadas em suas especificidades locais, 

marcadas por distanciamentos e aproximações e inseridas em movimentos 
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internacionais mais amplos (PODGORNY; LOPES, 2013). A análise sobre 
2o Museu brasileiro amparou-se em investigação  de documentos escritos e 

visuais disponibilizados pela instituição e pela produção de imagens 

fotográficas do espaço atual do museu. As informações sobre o museu 

argentino foram obtidas a partir das exposições observadas in loco em julho 
3de 2017 pelos autores . Convém ressaltar a riqueza de dados oferecida em 

4suas exposições de longa duração pelo Museu do Instituto Bernasconi , 

nas quais foi possível observar além dos artefatos didáticos, diversos textos 

que abordam a história da instituição. 

O Museu de História Natural do Colégio Anchieta

O Museu de História Natural do Colégio Anchieta foi fundado em 

1908, estando em sua atual sede desde 1967, ano da estruturação dos 

novos edifícios da instituição escolar. A criação e constituição do museu, 

por vezes denominado nos documentos como Gabinete de História 

Natural, na primeira sede da escola na Rua da Igreja, em Porto Alegre (Rio 

Grande do Sul, Brasil) foi resultado das ações do padre suíço Pio Buck, que, 

logo em sua chegada à instituição, empreendeu uma importante ação de 

coleta de espécimes da fauna sul-rio-grandense, além de ter dirigido o 

museu de 1917 a 1972 (WITT, 2013, p.67). O Padre Pio Buck, nascido em 

Hochdorf na Suíça, em 1883, veio para o Brasil no ano de 1908. No entanto, 

no ano de 1913, teve de retornar para a Europa para finalizar seus estudos. 

Ao retornar ao Brasil e à escola jesuíta, no ano de 1917, dirigiu o museu até 

1972, ano de seu falecimento. 

A produção científica da instituição era intensa. O setor de 

Entomologia, com mais de 130.000 exemplares, era o de maior interesse 

do pesquisador, especialmente os coleópteros representados por 79 

famílias hemípteros, lepidópteros, himenópteros, adonata e outras ordens 

(WITT, 2016). Ainda atualmente, investigadores do mundo inteiro buscam 

no Museu Anchieta o estudo de peças únicas, pertencentes à fauna sul-rio-

grandense. Os espécimes são acondicionados em caixas de vidro, visando 

uma melhor conservação e utilização didática, embora estas peças sejam 

mais raramente apresentadas aos estudantes da instituição.

Outra coleção relevante no Museu Anchieta refere-se aos estudos 

etnográficos. Estes receberam importantes investimentos ao longo da 

história da instituição, visto a intensa pesquisa de campo ali realizada. 

As tribos do estado de Mato-Grosso constituem-se no principal conjunto 

composto por 2.810 unidades de artefatos de povos indígenas, tais como: 

Rikbaktsa, Irantxe, Nambikuára, Caiabi, Pareci e Xavantes. Flechas, arcos, 

objetos de cerâmica, adornos, cocares, material lítico, estão entre outros 

artefatos destas culturas, embora em sua maior parte não fiquem expostos.

Dentre as peças pertencentes ao acervo etnográfico encontram-se 

crânios de nativos indígenas, pois durante as décadas de 1920 e 1930 

ainda eram comuns os estudos antropológicos que se utilizavam do estudo 

craniométrico (ROQUETTE-PINTO, 1915; LACERDA, 1911; SOUZA, 

2012). A coleta de restos humanos era prática muito recorrente, bem como 

as trocas destes acervos entre instituições, muitas vezes em caráter 

internacional. Por questões vinculadas à deontologia dos museus de 

ciências, as peças do Museu Anchieta estão na reserva técnica, não sendo 

expostas aos estudantes da instituição. Atualmente, em diversas áreas, há 

um debate intenso sobre como lidar com os acervos humanos presentes 

nas coleções museológicas. Por se tratar de restos mortais de tribos 

indígenas, há uma discussão sobre a devolução ou não destes aos grupos 

de origem (BARBOSA, 2013; CASCAIS,2013). Se na transição dos séculos 

XIX e XX era comum a permuta de acervos desta tipologia entre as 

instituições americanas e europeias, hoje estes acervos são considerados 

um sério problema para as instituições que estudavam a chamada 

Antropologia Biológica. No entanto, a instituição está seguindo as diretrizes 
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2  A investigação desse museu fez parte do Projeto de Pesquisa intitulado Museus 
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(Rio Grande do Sul, Século XX), coordenado por Zita Possamai, a partir do qual 
foram derivados vários estudos, entre os quais o de Nara Witt (2016).
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5internacionais, pois segundo o código de Ética do ICOM , no que tange a 

restos e vestígios humanos:

Os museus que mantêm e/ou estão desenvolvendo coleções de 
restos humanos e objetos sagrados deveriam conservá-los em 
segurança e mantê-los cuidadosamente como sendo arquivos 
em instituições acadêmicas. Elas deveriam estar sempre 
disponíveis para pesquisadores e educadores qualificados, 
porém não para a curiosidade mórbida. Pesquisa sobre tais 
objetos, seu acondicionamento e cuidados precisam ser 
realizados de modo aceitável não somente para os colegas de 
profissão como para os de diferentes crenças, bem como para 
membros de uma comunidade em particular, como grupos 
étnicos ou religiosos. Apesar de, ocasionalmente ser necessário 
o uso em exposições interpretativas de restos humanos e outro 
material sensitivo, isso precisa ser feito com tato e com respeito 
pelos sentimentos de dignidade humana comum a todos os 
povos (ICOM, Código de Ética para Museus, 2004, p.20).

O código de ética lusófono de 2009 complementa sobre a questão da 

exposição de restos humanos:

4.3 Exposição de objetos “sensíveis” e/ou que podem ferir 
sensibilidades Os restos humanos e os objetos considerados 
sagrados devem ser expostos de acordo com normas 
profissionais, levando em consideração, quando conhecidos, os 
interesses e as crenças dos membros da comunidade, dos 
grupos religiosos ou étnicos de origem. Devem ser apresentados 
com cuidado e respeito à dignidade humana de todos os povos 
(ICOM, Código de Ética para Museus, Versão Lusófona, 2009, 
p.22).

Em 2013 o ICOM lançou um código de ética específico para os 

museus de História Natural. Segundo o documento, embora o Código de 

Ética do ICOM cubra os cuidados sobre a exibição de restos humanos, 

"instituições de história natural, que frequentemente incluem restos 

humanos e material etnográfico sensível em suas coleções, podem 

enfrentar complexos desafios" (ICOM, The ICOM Code of Ethics for Natural 

History Museums, 2013). Ao todo são sete as recomendações do código 

para o tratamento desse tipo de acervo. Dentre as mais específicas, 

podemos citar:

[...] A origem do material e os desejos de qualquer descendente 
ou outro grupo interessado deve ser considerado em todas as 
circunstâncias. [...] Os restos humanos devem ser armazenados 
e exibidos com dignidade, em condições ambientais adequadas. 
[...] Os restos humanos só devem ser exibidos ou utilizados 
cientificamente em circunstâncias em que os melhores padrões 
profissionais possam ser implementados. Onde existirem os 
representantes dos grupos culturais a plena consulta deve ser 
realizada para exibição, representação e pesquisa (ICOM, The 
ICOM Code of Ethics for Natural History Museums, 2013, p.4, 

6tradução nossa) .

A coleta de espécimes humanos segue a linha de pensamento de 

outro importante pesquisador do Museu Anchieta, Padre Balduíno Rambo. 

Nascido em Tupandi (RS), em 1906, morou parte de sua juventude na 

Alemanha, onde cursou Filosofia. Em seu retorno ao Brasil, em 1931, 

tornou-se professor de História Natural do Colégio Anchieta. Padre Rambo 

publicou vários manuais de ensino de História Natural, entre 1930 e 1933, 
7período em que lecionou na instituição jesuíta . Entre esses, publicara 

Elementos de História Natural  para o 3° ano seriado, considerado um 

compêndio padrão em inúmeras instituições, tamanha sua importância e 

riqueza de ilustrações. Os reinos animal, vegetal e mineral foram bem 

explorados e inclusive as raças humanas, conteúdo que de algum modo 
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5 O Código de Ética do ICOM foi aprovado por unanimidade pela 15ª Assembleia 
Geral do ICOM realizada em Buenos Aires, Argentina, em 4 de novembro de 1986, 
modificado na 20ª Assembleia Geral em Barcelona, Espanha, em 6 de julho de 
2001, sob o título Código de Ética do ICOM para os Museus e revisto pela 21ª 
Assembleia Geral realizada em Seul, Coréia do Sul, em 8 de outubro de 2004. Por 
decisão da Assembleia do ICOM-BR, realizada em Florianópolis por ocasião do 3º 
Fórum Nacional de Museus em julho de 2008, o Conselho Consultivo do ICOM-BR 
foi designado como instância de referendo da nova versão do Código de Ética em 
Português, posteriormente encaminhada às comunidades do ICOM dos outros 
países lusófonos, lembrando que, no momento em que esta tradução estava sendo 
preparada, apenas Angola, Portugal e Brasil possuíam comitês nacionais do ICOM 
organizados.

6 Versão Original: "[...] The origin of the material and the wishes of any descendants 
or other stakeholder groups must be considered in all circumstances. [...] Human 
remains should be stored and displayed with dignity, in appropriate environmental 
conditions. [...] Human remains should only be displayed or used scientifically in 
circumstances where the highest professional standards can be implemented. 
Where extant representatives of the cultural groups exist, any display, 
representation, research and/or deaccession must be done in full consultation with 
the groups involved".
7 Dentre algumas obras: Elementos de História Natural (1934); Elementos de 
Química para 3° ano seriado (1934-1935); Fisionomia do Rio Grande do Sul (1942), 
além de inúmeros artigos e relatórios sobre Botânica, Flora, Fauna e Geologia.
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entrava nos currículos escolares. No capítulo descrito como Antropologia, o 

autor define de forma geral os europeus como elementos de cor branca, os 

orientais de cor amarela e os africanos de cor preta. Em momento algum há 

uma definição efetiva da “tipologia” do homem brasileiro. O estudo mais 

aprofundado remete às diferenças ligadas à descendência e um intenso 

estudo craniométrico foi promovido.

Ainda é possível observar em exposição no museu peças 

pertencentes à Paleontologia (1.245 lotes), à Mastozoologia (230 

exemplares), à Ornitologia (471 exemplares) e à Herpetologia (836 

exemplares), todos dispostos em dioramas compostos por espécimes 

taxidermizadas. A Taxidermia, antigo processo de enxerto de palha em 

animais mortos para manutenção das suas características (CHELINI & 

LOPES, 2008, p. 221), foi amplamente utilizada na instituição jesuíta, pois 

esta proporcionava a conservação dos espécimes e sua exposição. Com 

vistas a constituir um espaço expositivo atrativo, os animais taxidermizados 

foram dispostos em dioramas, prática comum entre os museus de escola. 

A palavra Diorama vem do grego e significa "para ver através". Para 

Marandino (2012, p.112) os dioramas "têm sua origem nas produções 

teatrais do início do século XIX, quando foram desenvolvidos cenários 

compostos por jogos de luzes e pinturas translúcidas a fim de proporcionar 

um espetáculo mais realista para o público". E os museus de História 

Natural, ou que tratassem de História Natural, foram os que mais difundiram 

o uso dessa estratégia técnica para exposição.

Segundo Oliveira (2010, p.109) os dioramas "representam cenas 

reais das espécies de animais e de plantas no ambiente natural”. 

O Diorama também é entendido como um "modo de apresentação artística, 

de maneira muito realista, de cenas da vida real para exposição com 

finalidades de instrução e entretenimento” (CHELINI; LOPES, 2008, p.211). 

Os dioramas do Museu Anchieta (Figura 1) recriam a vida de 

diferentes ecossistemas, relacionando os animais ao seu habitat natural. 

Fica evidente a preocupação da instituição no uso destes modos de expor 

como ferramentas de ensino, visto que somente os animais taxidermizados 

em relação direta com o ambiente criado estão expostos, enquanto os 

demais estão restritos à reserva técnica. Não somente os animais são foco 

dos dioramas, visto que inúmeras plantas são representadas no espaço, o 

que contribui para expor a ideia de biodiversidade.

Figura 1 - Dioramas do Museu Anchieta. Foto: Felipe Contri Paz, 2017

O Museu Anchieta também é conhecido por possuir em seu acervo 

peças únicas ou extremamente raras, como é exemplo um fragmento do 

conhecido Meteorito de Putinga (Figura 2). Esta a denominação coloquial 

dada à grande explosão de um asteróide ocorrida em Putinga, cidade 

localizada a 146 km de Porto Alegre (RS), no ano de 1937. Esta explosão 

teve tamanha proporção que inúmeros foram os pedaços e estilhaços 

encontrados nos municípios próximos. A maior parte ficou localizada na 

área rural da cidade de Putinga, daí a nomenclatura popular. O maior 

fragmento, que tem um peso aproximado de 45Kg, está em posse do 

Museu de Mineralogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Outros dois fragmentos de grande porte estão localizados na Bahia, no 

Museu Geológico de Salvador e em Putinga, no Museu Municipal. 

No entanto, o Museu Anchieta constitui-se no único espaço escolar a 

possuir e expor este tipo de fragmento, cujo peso estimado é 9Kg. Com 

vistas a permitir uma maior aproximação dos visitantes e de um contato 

mais direto com o artefato, uma réplica fica exposta, permanentemente, na 

entrada do museu. Caso seja solicitado por pesquisadores, a peça original 

pode ser visualizada e manuseada. A prática de construir réplicas 

destinadas às atividades pedagógicas não é recente nos museus de 

ciências e para o ensino de Mineralogia tem sido amplamente utilizada, 
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com a finalidade de evitar acidentes com o manuseio e exposição das 

amostras. Outro fator importante se relaciona à possibilidade de 

empréstimo para pesquisadores e/ou instituições museais, sendo neste 

caso emprestada a réplica e não o objeto original. 

Figura 2 - "Meteorito de Putinga". À esquerda, original; à direita, réplica. Fonte: 
Foto: Felipe Contri Paz, 2017

Outra importante peça contida no museu é o Gavião Real (Harpia 

Harpyja), conhecido como símbolo do Museu. A ave foi coletada ainda com 
8vida na fazenda do Major Alberto Bins , sendo tratada e cuidada por Antônio 

Ronna, renomado veterinário da época, até sua morte em 1940. 

O exemplar constitui-se em uma fêmea taxidermizada por José Kopetzky, 

austríaco radicado no Brasil.

Além das peças únicas encontradas no acervo do Museu Anchieta, 

inúmeros são os materiais didáticos reunidos ao longo dos anos. Os mais 

expressivos são os quadros parietais, caracterizados como “material 

didático usado para a transmissão de conhecimentos escolares (...) numa 

superfície plana" (FARIA, 2013, p.01), sendo conhecidos por parietais por 

serem pendurados nas paredes. Originalmente criados na Alemanha, em 

1820, visavam ensinar sobre o cotidiano dos educandos, ao abordar 

aspectos da natureza, como o ciclo da água, tipos de minerais e vegetais ou 

conteúdos relativos a manufaturas e processos mais elaborados, como, por 

exemplo, as etapas de fabricação do vinho, detalhadas em desenhos 

coloridos, indo desde a plantação e colheita da uva até a manufatura, 

engarrafamento e comercialização da bebida. 

Estas imagens foram utilizadas como recursos técnico-
didácticos, para captar a atenção dos alunos ou focá-la em 
determinados aspectos. Os quadros parietais destinavam-se ao 
exercício do sentido da visão e permitiam aos alunos um contacto 
com paisagens, plantas e animais que de outra forma não teriam 
hipóteses de conhecer e deter-se sobre alguns aspectos 
considerados importantes. Estes permitiam também mostrar a 
dimensão oculta dessa realidade, ilustrando a estrutura e o 
funcionamento interno dos seres vivos, da terra ou do mundo 
aquático, conduzindo os alunos num processo de estudo do 
mundo observável para o universo microscópico (GUERRA, 
2007, p.96).

Os quadros parietais, existentes no Museu Anchieta de Ciências 

Naturais, apresentam duas denominações: Museu Escolar e Les Fils 

D'Émile Deyrolle. O Museu Escolar, segundo Vidal (1999, 2009, 2012) e 

Petry (2013) era uma espécie de versão do Musée Scolaire Deyrolle, 

composto por quadros parietais produzidos na França, traduzidos e 

adaptados para o Brasil. A autoria destas adaptações seria obra de 
9 10Menezes Vieira , diretor do Pedagogium  de 1890 a 1896. Por sua vez, 

Les Fils D'Émile Deyrolle era uma empresa francesa, inicialmente chamada 

Maison Deyrolle e criada em 1831 por Jean-Baptiste-Deyrolle com a 

finalidade de comercializar produtos de âmbito escolar, dentre eles as 

chamadas pranchas escolares (ou quadros parietais), animais 

taxidermizados e até mesmo mobiliário escolar. A quarta geração da família 

foi responsável pela mudança do nome da empresa. Assim, podemos inferir 

que os quadros existentes no Museu Anchieta, pertenciam ao Museu 

Escolar, tendo sido traduzidos e adaptados para o contexto escolar 

brasileiro.
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O Museu Anchieta possui alguns desses quadros parietais que 

representam diferentes atividades naturais. Infelizmente, não há 

documentação referente ao processo de compra ou aquisição desses 

materiais, o que dificulta conhecer com exatidão a época em que estes 

foram trazidos para o espaço do museu ou utilizados em sala de aula. Na 

lógica de educar pelos sentidos, especialmente pela visão, os quadros 

poderiam ser compostos por desenhos coloridos que ilustravam com 

perfeição os elementos da natureza e por um conjunto de amostras do 

conteúdo abordado, ligado aos reinos mineral, animal ou vegetal, 

acompanhadas por legendas explicativas. Os quadros sobre a História da 

Terra, por exemplo, apresentam diferentes tipos de rochas (argila de borra, 

calcário corallineo, calcário neocomio, argila de Gault, greda branca, ostrea 

virgula, terebratula) relacionadas à uma diversificada fauna (pterodáctilo, 

ictiosauro, plesiosaurio). Ao abordar os terrenos terciários, apresenta as 

rochas do período (argila plástica, calcário grosso, gesso, areia silicea) com 

os primeiros mamíferos nascentes (Coryphodao, Anoplotherium, 

Mastodonte).

No quadro "História da Terra" é possível ver um texto introdutório 

informando que:

Não são somente as rochas que servem para edificar, nem os 
minerais que fornecem os metais, nem as argilas que 
empregamos nas olarias, nem os arenáceos silícicos para a 
fabricação dos cristais, nem os carvões de pedra que dão tantos 
resultados para a economia, os únicos produtos que tiramos do 
seio da terra; existem ainda muitos outros minerais utilizados 
pela indústria do homem (LES FILS, [196-]). 

Na sequência desse texto uma série de pequenos casulos de 

amostra de inúmeros produtos extraídos da terra, tais como petróleo, ocre, 

mármore, filada.

Ainda há quadros parietais (Figura 3) direcionados a conteúdos 

relacionados a materiais específicos, tais como chumbo, zinco e hulha, 

também conhecida como carvão de pedra. Estes quadros trazem os 

estados principais de existência destas substâncias, de quais tratamentos 

e usos eram despendidos para cada um, além de citar os diferentes tipos de 

produtos fabricados a partir de cada um deles. No zinco, por exemplo, é 

possível verificar a apresentação de variados produtos: zinco laminado, 

zinco pontudo, pregos de zinco, zinco estilado, zinco cobrindo ferro, sulfato 

de zinco, carbonato de zinco. E até mesmo as possíveis ligas do zinco com 

demais metais. No caso da hulha, uma demonstração dos tipos de hulhas 

encontradas na natureza, bem como dos locais de maior probabilidade de 

encontro destes carvões. Outro fato interessante refere-se ao fato de e 

apesar de ter sido produzida por uma empresa estrangeira, o quadro 

parietal está inteiramente traduzido para o português, o que demonstra, 

possivelmente, uma preocupação da empresa com o mercado brasileiro. 

Abaixo alguns dos quadros parietais do Museu Anchieta.

Figura 3 - Quadros Parietais Museu Anchieta. Foto: Felipe Contri Paz, 2017

A presença dos quadros parietais do Museu Escolar no Museu do 

Colégio Anchieta é indício da utilização desses materiais de ampla 

circulação mundial no ensino de ciências, seja pelo museu quando da visita 
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dos estudantes, seja em sala de aula por meio da mediação dos 

professores. Esse aspecto, por um lado, reforça o papel do museu, inserido 

em ambiente escolar, como coadjuvante do ensino e da sala de aula. Além 

disso, a presença de museus nas escolas era condição para equiparação 

das escolas locais ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, modelo de 

educação no Brasil, no contexto. Por outro lado, a atuação dos padres 

jesuítas e pesquisadores do museu estão em sintonia com uma 

preocupação de investigação científica que ultrapassa os muros restritos 

de um museu escolar e se insere em uma rede mais ampla compartilhada 

por diversos pesquisadores que atuavam nos museus de história natural 

(LOPES; MURRIELO, 2005; SANJAD, 2010).

O Museu para a Escola Primária da Argentina

Enquanto o Museu Escolar produzido pela empresa francesa Emille 

Deyrolle ganhava uma versão em português e adaptação para o contexto 

escolar brasileiro, na vizinha Argentina os debates giravam em torno da 

tensão entre buscar materiais didáticos modernos inspirados nos modelos 

amplamente produzidos nos países estrangeiros e o imperativo de contar 

com conteúdos relacionados ao local e ao nacional (GARCIA, 2007, 2014; 

LINARES, 2012). 

Alguns desses materiais com finalidade didática foram produzidos no 

âmbito do Museu para a Escola Primária pela educadora Rosario Vera 

Peñaloza. Tal museu fora instituído nos espaços de um grande 

empreendimento escolar levado a efeito na capital do País, graças à 

iniciativa do industrial Félix Fernando Bernasconi. Filho de imigrantes 

suíços, nascido em Buenos Aires em 1860, ele adquirira várias 

propriedades, às quais doara em testamento, bem como grande parte de 

sua fortuna, ao Conselho Nacional de Educação argentino com o propósito 

de construir um “Palácio-Escola” que ofereceria ensino gratuito às crianças. 

A obra que impressiona ainda nos dias de hoje por sua magnitude ficou 

conhecida como “a Sorbonne de Buenos Aires” e teve sua pedra 

fundamental colocada em 26 de setembro de 1921 e foi inaugurada em 

1929, quando recebeu o nome de seu benfeitor, passando a denominar-se 

Instituto Bernasconi.  

No mesmo ano de inauguração da escola, o Conselho Nacional de 

Educação encomendou a Rosario Vera Peñaloza o projeto de criação do 

“Primeiro Museu Argentino para a Escola Primária”, tomando como base 
11teórica as ideias de Joaquím V. González . O museu pode ser dividido em 

duas grandes coleções: animais taxidermizados e coleção didática. 

A coleção de animais taxidermizados fora doada pelo naturalista Angelo 

Gallardo (1867-1934) (Figura 4), diretor do Museu Nacional de História 

Natural da Argentina, Presidente do Conselho Nacional de Educação e 

Ministro de Relações Exteriores. Gallardo fora membro da comissão que 

colaborara com Rosario Peñaloza para a criação do Museu no Instituto 

Bernasconi.

Mas a idealizadora do projeto do museu fora Rosario Vera Peñaloza. 

Ela nasceu em Atiles, província de La Rioja, em 1873 e veio a exercer 

diversas funções da carreira educativa como professora de jardim de 

infância, professora, diretora, supervisora, inspetora, além de ter fundado 

institutos educativos e ter sido formadora pedagógica em ensino primário e 

médio. Promoveu a criação de jardins de infância, dos quais era entusiasta, 

e dedicou-se ao estudo da geografia a partir de um viés positivista e 

baseado na obra de Joaquín V. González, que concebia o desenvolvimento 

das sociedades através de círculos concêntricos, cujo eixo principal era o 

meio físico e a relação do homem com a natureza. Esses conhecimentos 

nutriram a corrente pedagógica da Escola Nova, amplamente disseminada 

nas Escolas Normais argentinas, e onde Rosario Peñaloza havia adquirido 
12sua formação secundária, ainda em La Rioja .
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11 Joaquín Víctor González nasceu na província de La Rioja em 1863 e faleceu em 
Buenos Aires em 1923. Foi historiador, jurista, professor, filósofo, escritor, deputado 
e senador. Foi governador de La Rioja; Ministro da Justiça e da Instrução Pública; 
fundou a Universidade de la Plata e o Instituto Nacional do Professorado Secundário 
de Buenos Aires. Publicou vasta obra sobre história, sociologia e direito que teve 
ampla repercussão no seu País.
12 Após 17 anos de trabalho, em 1947, Rosario deixou o Museu e veio a falecer em 28 
de maio de 1950, data que comemora na Argentina o dia da professora jardineira e o 
dia dos jardins de infância.
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Figura 4 - Vista da Sala de exposição da Coleção Angelo Gallardo. Fonte: Sítio 
do Museu Bernasconi

Conforme texto expositivo do museu:

Rosario, que percorreu o país investigando suas regiões e sua 
gente, tomou a geografia como ponto de partida para os 
conhecimentos do currículo escolar. Começa pelos fenômenos 
físicos, seguindo pelos biológicos e, por último, como produto 
destas relações, os fenômenos sociais. Dedicou 17 anos de sua 
vida à criação do material didático que hoje é seu legado: mapas 
em relevo, dioramas representativos de áreas geográficas, 
monumentos históricos, tabelas impressas e policromadas sobre 
os usos e costumes de nossas regiões (MUSEU BERNASCONI, 

132017) . 

Imbuída dos pressupostos educativos da Escola Ativa que 

colocavam os alunos e seus sentidos como centralidade, Rosario 

preocupou-se em coletar pedras, restos arqueológicos e elementos 

autóctones; retratou paisagens; estudou a natureza e o corpo humano; 

produziu por conta própria mapas, relevos, dioramas, pictogramas e 

gravuras que proporcionassem o ensino intuitivo. Hoje, a Sala Didática 

(Figura 5) reúne os recursos tridimensionais idealizados e elaborados por 

Rosario Vera Peñaloza de modo a especialmente tornar mais lúdico o 

ensino da geografia. O trecho a seguir ressalta essa afirmação: 

Com esse objetivo, Rosario Vera Peñaloza criou diagramas 
tridimensionais em tamanho grande, seguindo o ideal de que o 
museu estivesse a par das circunstâncias das escolas e de seu 
conteúdo teórico-prático. Estabelecendo a relação da vida 
humana com o meio físico como eixo, podemos abordar 
diferentes cenários. Estes juntam história com mineração, 
arquitetura com agricultura, a imaginação com a zoologia. 
Joaquín V. González foi quem partiu deste princípio relacional, o 
qual foi retomado por Rosario Vera Peñaloza ao construir este 
museu para convidar-nos a empreender um caminho diferente na 
educação e nos cultivar nas ciências do meio ambiente (MUSEU 

14BERNASCONI, 2017) .

Figura 5 - Sala Didática. Fonte: Sítio do Museu Bernasconi
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13 MUSEU BERNASCONI, Buenos, Aires, 2017, tradução livre dos autores do 
original: "Rosario, que recorrió el país investigando sus regiones y su gente, tomó la 
Geografia como punto de partida para los conocimientos de la currícula escolar. 
Comienza por los fenômenos físicos, luego los biológicos y por último, como 
producto de estas relaciones, los fenômenos sociales".

14 MUSEU BERNASCONI, Buenos, Aires, 2017, tradução livre dos autores, do 
original: "[...]. Con ese objetivo Rosario Vera Peñaloza creó diagramas 
tridimensionais de gran tamaño siguiendo el ideal de que el museo esté al tanto de 
las circunstancias de las escuelas y su contenido teórico-práctico. Estableciendo la 
relación de la vida humana con el medio físico como eje, podemos abordar las 
diferentes scenas. Éstas cohesionam historia com minería, arquitectura com 
agricultura, la imaginación con la zoologia. Joaquín V. González fue quien partió de 
este princípio relacional, el cual retomo Rosario Vera Peñaloza al construir este 
museo para invitarnos a empreender um camino distinto en la educación y 
cultivarnos em las ciências medioanbientales".



Figura 4 - Vista da Sala de exposição da Coleção Angelo Gallardo. Fonte: Sítio 
do Museu Bernasconi
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Assim, foram diversos os dioramas e maquetes (Figura 6) elaborados pela 

educadora e seus colaboradores para proporcionar a visualidade das 

características geográficas do território argentino, bem como as relações do homem 

com a natureza ao longo do tempo. Além disso, suas andanças por diversas regiões 

proporcionou um levantamento fotográfico de aspectos geográficos, históricos e 

sociais que lhe permitiu desenvolver uma ideia de nação de matiz popular, na qual 

as tradições criollas e dos povos autóctones foram valorizadas. Nesse sentido, o 

site da instituição considera que “com a criação do Primeiro Museu para a Escola 

Primária, Rosario materializou seu ideário pedagógico e político.”

Figura 6 - Maquete da ocupação Inca. Foto: Zita Possamai, julho 2017

Além de dedicar-se à didática do estudo da Geografia, Rosario 

Peñaloza deu atenção ao estudo das ciências naturais, especialmente ao 

estudo do corpo humano, para cuja compreensão de processos internos e 

invisíveis para as crianças ela utilizou a estratégia da analogia com fatos e 

situações conhecidos do cotidiano. A analogia, tal como proposta pela 

educadora, permitia observar, comparar e vincular, agregando novos 

conhecimentos aos alunos através do estímulo à imaginação. Exemplo 

dessa estratégia pedagógica pode ser vista na analogia das características 

e funcionamento do cérebro humano com a cidade Luz, Paris (Figura 7).

Figura 7 - A Cidade Luz, cartaz policromado da Série O Corpo Humano, 
elaborado por Rosario Vera Peñaloza. Foto: Zita Possamai, 2017

Agregava-se à imagem do cérebro com suas partes fisiológicas e a 

analogia com a cidade, um texto explicativo:

A Cidade Luz - Sistema nervoso central

O cérebro: este órgão, como a cidade de Paris, é a residência de 
todas as funções intelectuais do homem. O sistema nervoso 
central é o encarregado de receber e processar as sensações 
coletadas pelos diferentes sentidos e transmitir as ordens de 
resposta aos diferentes órgãos efetores (MUSEU 

15BERNASCONI, 2017) .

Observa-se a criatividade da educadora em buscar tais analogias e 

estabelecer relações que proporcionassem a compreensão pelas crianças 

de processos complexos e não visualizáveis. Esses materiais além de 

poderem ser vistos pelas escolas através das visitas de alunos e seus 

15 O artigo trata da organização inicial do Museu Paulista a partir das 
correspondências de Hermann von Ihering (primeiro diretor do Museu) com o 
geólogo Orville A. Derby (Presidente da Comissão Geográfica e Geológica do 
Estado de São Paulo, órgão responsável pela primeira composição do que seria o 
Museu) e o paleontólogo Florentino Ameghino (diretor do Museu de Buenos Aires 
entre 1862 e 1912). Considera a discussão sobre a origem do Museu Paulista no 
contexto dos processos de consolidação das ciências naturais no Brasil.
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professores ao Museu Bernasconi também circulavam pelas escolas 

argentinas. Desse modo, o museu inseria-se como instrumento a contribuir 

para a incorporação no ensino das ideias pedagógicas calcadas no método 

intuitivo e na Escola Ativa. Ademais, os estudos e materiais elaborados por 

Rosario Vera Peñaloza podem ser situados na singularidade de sua 

formação como mestre normalista, preocupada com a educação das 

crianças, e na atenção aos aspectos geográficos e culturais locais. 

Considerações Finais

A partir desses dois estudos de caso, localizados no Brasil e na 

Argentina, é possível observar uma dupla configuração dos museus 

criados em espaço escolar. Por um lado, o vínculo estreito com a 

investigação científica de seus colaboradores no campo das ciências 

naturais, o que possibilitou a formação de coleções de espécimes oriundos 

da fauna e da flora local e artefatos das populações autóctones. Essas 

coleções, embora não se constituam em objeto de pesquisas recentes por 

parte do Museu Anchieta, constituem-se em referências de consulta às 

investigações realizadas por outras instituições no Brasil e no exterior, em 

função de sua relevância científica, especialmente para a área de 

entomologia. No caso do museu brasileiro, os padres cientistas foram os 

protagonistas de coletas efetivadas em território gaúcho, o que mostra o 

museu como pesquisador ativo; ao passo que o museu argentino na área 

de ciências naturais recebera em doação a coleção de Angelo Gallardo, 

não se colocando como ativo na coleta de espécimes locais. 

Por outro lado, por estarem inseridos numa instituição escolar, 

ambos os museus foram posicionados como instrumentos educativos para 

as diferentes disciplinas do currículo. No museu brasileiro foram 

encontrados em suas coleções os cartazes do Museu Escolar produzido 

por Emille Deyrolle, adaptado para o contexto brasileiro. Entretanto, 

embora o padre pesquisador do Museu Anchieta Balduíno Rambo tenha 

elaborado e publicado diversos livros didáticos sobre ciências naturais que 

alcançaram larga tiragem, não se observa a mesma preocupação com a 

idealização e produção de materiais didáticos a serem utilizados para as 

visitas dos estudantes no museu ou mesmo em sala de aula. O museu 

argentino, ao contrário, apresenta uma profusão de materiais didáticos 

concebidos e produzidos por Rosario Vera Peñaloza, com destaque, 

sobretudo para o ensino da geografia e do corpo humano, conforme visto 

anteriormente. 

Embora apresentem diferenças que singularizam cada uma dessas 

experiências, ambos os museus estão em sintonia com dois movimentos 

mais amplos e de escala internacional: por um lado, fazem parte do 

movimento dos museus de História Natural, cujo período áureo está situado 

entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX; 

por outro lado, vinculam-se ao movimento internacional de modernização 

pedagógica, para o qual os museus de educação foram considerados de 

extrema importância por reunirem coleções, objetos, artefatos e materiais 

didáticos afinados com os preceitos de uma educação calcada no concreto 

que estimulasse o aluno a desenvolver seus sentidos e sua imaginação. 

Uma educação em moldes científicos encontra nas características 

particulares dos museus, especialmente dos museus escolares, ou seja, 

atenção para os objetos e para a visualidade, a matéria prima necessária 

para desenvolver os novos preceitos colocados em ação. 

Hoje, esses espaços, embora sigam sendo visitados pelos 

estudantes das suas instituições e utilizados para o ensino de 

determinados campos das ciências, reveste-se de importância para a 

história da educação e para a história dos museus. Mirá-los e analisá-los 

nos permite conhecer percursos de práticas e métodos educativos e 

científicos configurados na conexão estreita entre Museologia e Educação.
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