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Resumo

Resumo

Este estudo preocupa-se em discutir como a Sociomuseologia poderá se apropriar de um

Este estudo preocupa-se em discutir como a Sociomuseologia poderá se apropriar de um

objeto de musealização mais amplo e abrangente, como o território de uma megacidade –

objeto de musealização mais amplo e abrangente, como o território de uma megacidade –

no caso, São Paulo, Brasil.

no caso, São Paulo, Brasil.

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de problematização

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de problematização

museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar que enuncia a concepção de

museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar que enuncia a concepção de

um novo modelo de museu de cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole,

um novo modelo de museu de cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole,

que se articula sobre as premissas de coleta contemporânea de acervo, empreendida por

que se articula sobre as premissas de coleta contemporânea de acervo, empreendida por

meio de métodos de mobilização social, em interlocução com as lógicas próprias do mundo

meio de métodos de mobilização social, em interlocução com as lógicas próprias do mundo

globalizado,

globalizado,

porém

canonicamente

erigida

sobre

os

preceitos

fundadores

da

porém

canonicamente

erigida

sobre

os

preceitos

fundadores

da

Sociomuseologia.

Sociomuseologia.

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um caminho novo e

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um caminho novo e

alternativo,

alternativo,

que

observa

e

interage

em

relação

a

uma

realidade

inerente

à

que

observa

e

interage

em

relação

a

uma

realidade

inerente

à

contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca problematizar e

contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca problematizar e

compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos e complexos territórios.

compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos e complexos territórios.

No século XXI, eleito como o ‘século das cidades’, abre-se, portanto, um novo campo teórico

No século XXI, eleito como o ‘século das cidades’, abre-se, portanto, um novo campo teórico

para a Museologia; como exercício fundador para este pretendido diálogo interdisciplinar,

para a Museologia; como exercício fundador para este pretendido diálogo interdisciplinar,

considera-se o museu como o palco natural e vocacional de vivência, representação e

considera-se o museu como o palco natural e vocacional de vivência, representação e

reflexão coletiva sobre a vida humana em sociedade, na era das macrocidades.

reflexão coletiva sobre a vida humana em sociedade, na era das macrocidades.

Palavras-chave: Museu de Cidade, Sociomuseologia, Museu de Território, Coleta

Palavras-chave: Museu de Cidade, Sociomuseologia, Museu de Território, Coleta

Contemporânea, São Paulo

Contemporânea, São Paulo
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Abstract

Abstract

City Museum of São Paulo

City Museum of São Paulo

A new approach to one Megacity through Sociomuseology

A new approach to one Megacity through Sociomuseology

The main concern of this study is to discuss how Sociomuseology can cope with a vast and

The main concern of this study is to discuss how Sociomuseology can cope with a vast and

encompassing object such as the territory of a megacity – specifically São Paulo, Brazil.

encompassing object such as the territory of a megacity – specifically São Paulo, Brazil.

The City Museum of São Paulo, as an object of study and museologic problematization, tries

The City Museum of São Paulo, as an object of study and museologic problematization, tries

to present in a clear way an interdisciplinary methodology devoted to the conception of a

to present in a clear way an interdisciplinary methodology devoted to the conception of a

new model of city museums, whose object of analysis is the great city, articulated upon the

new model of city museums, whose object of analysis is the great city, articulated upon the

collection of contemporary items to be pursued by methods of social mobilization, interacting

collection of contemporary items to be pursued by methods of social mobilization, interacting

with the logic that characterizes a globalized world, but canonically based on the founding

with the logic that characterizes a globalized world, but canonically based on the founding

principles of Sociomuseology.

principles of Sociomuseology.

Within the scenario of territory museums, this model tries to stimulate a new and alternative

Within the scenario of territory museums, this model tries to stimulate a new and alternative

path that observes and interacts with the reality intrinsic to contemporary world, to

path that observes and interacts with the reality intrinsic to contemporary world, to

megacities, as it tries to problematize and understand the dynamics connected to human life

megacities, as it tries to problematize and understand the dynamics connected to human life

in those vast and complex territories.

in those vast and complex territories.

Therefore, along the twentieth century, elected as the "century of cities", a new theoretical

Therefore, along the twentieth century, elected as the "century of cities", a new theoretical

field is opened to Museology; as a basic exercise for this intended interdisciplinary dialogue,

field is opened to Museology; as a basic exercise for this intended interdisciplinary dialogue,

the museum is considered to be the natural and vocational

the museum is considered to be the natural and vocational

stage for experiencing,

stage for experiencing,

representing and collectively reflecting on human existence in society in the era of

representing and collectively reflecting on human existence in society in the era of

macrocities.

macrocities.

Keywords: City Museum, Sociomuseology, Territory Museum, Contemporary Collection, São

Keywords: City Museum, Sociomuseology, Territory Museum, Contemporary Collection, São

Paulo

Paulo
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experimental de novas ações patrimoniais que sobrevivem, em reinvenção contínua, até os

experimental de novas ações patrimoniais que sobrevivem, em reinvenção contínua, até os

nossos dias. Exemplos emblemáticos como o dos museus de território, museus de

nossos dias. Exemplos emblemáticos como o dos museus de território, museus de

resistência e de tolerância ou museus comunitários revelam aqui, nesta outra face do

resistência e de tolerância ou museus comunitários revelam aqui, nesta outra face do

mundo, no hemisfério sul, novas tonalidades conceituais, apropriando-se cada vez mais de

mundo, no hemisfério sul, novas tonalidades conceituais, apropriando-se cada vez mais de

dinâmicas inclusivas e participativas, ao assumir um discurso em primeira pessoa, que

dinâmicas inclusivas e participativas, ao assumir um discurso em primeira pessoa, que

atribui às populações o protagonismo de sua própria história. Para além do esperado, essas

atribui às populações o protagonismo de sua própria história. Para além do esperado, essas

populações utilizam e transformam a experiência patrimonial em sinônimo de superação, a

populações utilizam e transformam a experiência patrimonial em sinônimo de superação, a

ser vivenciada no presente e, não raras vezes, conseguem articular melhorias em sua

ser vivenciada no presente e, não raras vezes, conseguem articular melhorias em sua

própria vida, a partir de programas socioculturais engenhosamente entabulados em

própria vida, a partir de programas socioculturais engenhosamente entabulados em

interação coletiva.

interação coletiva.

Ao longo da escrita dos diferentes e sucessivos capítulos da teoria museológica, é

Ao longo da escrita dos diferentes e sucessivos capítulos da teoria museológica, é

inegável o papel revolucionário do desenvolvimento do conceito de museu de território,

inegável o papel revolucionário do desenvolvimento do conceito de museu de território,

inicialmente aplicado às iniciativas rurais, por meio da criação de museus de sítios, com o

inicialmente aplicado às iniciativas rurais, por meio da criação de museus de sítios, com o

firme propósito de aperfeiçoar e empreender melhorias nas condições de vida das

firme propósito de aperfeiçoar e empreender melhorias nas condições de vida das

populações que viviam distanciadas dos centros urbanos (refere-se à ‘Mesa Redonda de

populações que viviam distanciadas dos centros urbanos (refere-se à ‘Mesa Redonda de

Santiago do Chile’, de 1972, que definiu o conceito de museu integral). Ainda neste mesmo

Santiago do Chile’, de 1972, que definiu o conceito de museu integral). Ainda neste mesmo

documento, merece também atenção o meio urbano, ao incitar os museus de cidade a

documento, merece também atenção o meio urbano, ao incitar os museus de cidade a

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

16

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

16

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

colaborarem na conscientização das populações rurais sobre a complexidade dos

colaborarem na conscientização das populações rurais sobre a complexidade dos

problemas enfrentados nas grandes cidades. Ou seja, a noção de museu de território

problemas enfrentados nas grandes cidades. Ou seja, a noção de museu de território

direciona-se enfaticamente ao meio rural, pois, ao se dirigir aos museus de cidade, o

direciona-se enfaticamente ao meio rural, pois, ao se dirigir aos museus de cidade, o

documento reafirma um discurso de resistência contra a migração campo-cidade. Embora

documento reafirma um discurso de resistência contra a migração campo-cidade. Embora

citado no documento, o museu de cidade não é alvo de atenção, mas sim chamado como

citado no documento, o museu de cidade não é alvo de atenção, mas sim chamado como

instrumento de alerta capaz de evidenciar os perigos do deslocamento do homem do campo

instrumento de alerta capaz de evidenciar os perigos do deslocamento do homem do campo

para a cidade. O homem urbano não é ainda objeto de preocupação, mas serve,

para a cidade. O homem urbano não é ainda objeto de preocupação, mas serve,

involuntariamente, como modelo ‘não recomendável’, diante da iminência do movimento

involuntariamente, como modelo ‘não recomendável’, diante da iminência do movimento

inexorável de êxodo rural.

inexorável de êxodo rural.

Sob esta ótica se insere a proposição do presente trabalho. À luz das teorias da

Sob esta ótica se insere a proposição do presente trabalho. À luz das teorias da

Sociomuseologia, o museu de território adquire, nos séculos XX e XXI, lugar atípico nas

Sociomuseologia, o museu de território adquire, nos séculos XX e XXI, lugar atípico nas

interlocuções museológicas. Tão enriquecedor ou mais que outros tantos formatos, este

interlocuções museológicas. Tão enriquecedor ou mais que outros tantos formatos, este

modelo assume riscos e dinâmicas muito particulares que, não fosse por seus tantos

modelo assume riscos e dinâmicas muito particulares que, não fosse por seus tantos

méritos, apenas a ousadia já lhes conferiria sentido de existir. Nas sucessivas aplicações

méritos, apenas a ousadia já lhes conferiria sentido de existir. Nas sucessivas aplicações

deste modelo, tanto na Europa quanto na América Latina, excetuando-se enfaticamente os

deste modelo, tanto na Europa quanto na América Latina, excetuando-se enfaticamente os

2

‘living history museums’ americanos , os museus de território abrangem experiências em

‘living history museums’ americanos2, os museus de território abrangem experiências em

cenário não urbano, recuperando práticas rurais, tecnológicas, ambientais e sociais, com

cenário não urbano, recuperando práticas rurais, tecnológicas, ambientais e sociais, com

resultados ainda carentes de um olhar avaliativo mais aprofundado pela teoria museológica,

resultados ainda carentes de um olhar avaliativo mais aprofundado pela teoria museológica,

principalmente no que tange aos modelos e objetivos de sustentabilidade das populações

principalmente no que tange aos modelos e objetivos de sustentabilidade das populações

envolvidas.

envolvidas.

Este trabalho visa a explicitar que, para além do já conhecido modelo de museu de

Este trabalho visa a explicitar que, para além do já conhecido modelo de museu de

território voltado aos processos de musealização dos modos de viver das populações, em

território voltado aos processos de musealização dos modos de viver das populações, em

distintas regiões rurais em todo o mundo, faz-se imperativo alastrar o nosso olhar para o

distintas regiões rurais em todo o mundo, faz-se imperativo alastrar o nosso olhar para o

cenário urbano, cada vez mais convulso e carente de uma mirada patrimonial integradora.

cenário urbano, cada vez mais convulso e carente de uma mirada patrimonial integradora.

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole – São Paulo, em

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole – São Paulo, em

interlocução com as lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente

interlocução com as lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente

erigida sobre os preceitos fundadores da Sociomuseologia.

erigida sobre os preceitos fundadores da Sociomuseologia.

2

2

Em Viagem na Irrealidade Cotidiana, Eco cita “Na ghost town, ao contrário, a teatralidade sendo explícita, a
alucinação é exercida ao tornar os visitantes participantes da cena e portanto participantes daquela feira
comercial que aparentemente faz parte da ficção, mas de fato constitui a finalidade substancial de toda a
máquina imitativa.” (1984, p. 54)
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No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

e complexos territórios.

e complexos territórios.

Em relação ao eixo de sentido dos próprios museus de cidade, aqui considerados

Em relação ao eixo de sentido dos próprios museus de cidade, aqui considerados

‘tradicionais’ apenas como artifício de análise, este modelo ora apresentado assinala uma

‘tradicionais’ apenas como artifício de análise, este modelo ora apresentado assinala uma

nova proposição, na medida em que se apropria de elementos teóricos da Sociomuseologia

nova proposição, na medida em que se apropria de elementos teóricos da Sociomuseologia

para reinventar as dinâmicas precedentes. Se antes os museus de cidade eram

para reinventar as dinâmicas precedentes. Se antes os museus de cidade eram

receptáculos de artefatos que tinham como missão referenciar a trajetória de uma

receptáculos de artefatos que tinham como missão referenciar a trajetória de uma

determinada urbe, tendo nas dinâmicas sociais um elemento contextualizador do discurso

determinada urbe, tendo nas dinâmicas sociais um elemento contextualizador do discurso

museológico, neste novo modelo processa-se uma inversão: o museu de cidade, que se

museológico, neste novo modelo processa-se uma inversão: o museu de cidade, que se

rege pela Sociomuseologia, considera que o discurso museal se dá a partir das questões,

rege pela Sociomuseologia, considera que o discurso museal se dá a partir das questões,

problemas e argumentos das populações em direção ao Museu e não em dinâmica inversa.

problemas e argumentos das populações em direção ao Museu e não em dinâmica inversa.

Esta nova lógica revolve principalmente os conceitos de política patrimonial de acervos, na

Esta nova lógica revolve principalmente os conceitos de política patrimonial de acervos, na

medida em que o tempo presente assume o protagonismo das ações. O Museu propõe-se o

medida em que o tempo presente assume o protagonismo das ações. O Museu propõe-se o

desafio de interagir com as diferentes populações em tempo real, procurando referenciar o

desafio de interagir com as diferentes populações em tempo real, procurando referenciar o

presente, visando à construção coletiva de uma perspectiva de futuro. A coleta

presente, visando à construção coletiva de uma perspectiva de futuro. A coleta

contemporânea de acervos, que vem sendo exercitada por alguns museus inovadores, de

contemporânea de acervos, que vem sendo exercitada por alguns museus inovadores, de

diferentes tipologias, notadamente os de natureza histórica, desde as décadas de 1970 e

diferentes tipologias, notadamente os de natureza histórica, desde as décadas de 1970 e

1980, assume agora diferente roupagem e empresta a este novo modelo estratégias

1980, assume agora diferente roupagem e empresta a este novo modelo estratégias

singulares, como destaca Huyssen:

singulares, como destaca Huyssen:

“... surgiu o museu como a instituição paradigmática que coleciona, preserva e
conserva o que tenha sucumbido aos estragos da modernização. Porém, ao fazêlo, é inevitável que construa o passado à luz dos discursos do presente e em
função dos interesses do presente. Fundamentalmente dialético, o museu serve
como câmara sepulcral do passado – com tudo que isto implica de deterioração,
erosão e esquecimento – e como sede de possíveis ressurreições, ainda que
mediatizadas e contaminadas, aos olhos do espectador. Por mais que o museu,
consciente ou inconscientemente, produza e afirme a ordem simbólica, há sempre
um significado que supera as fronteiras ideológicas estabelecidas, abrindo
espaços à reflexão e à memória anti-hegemônica”. (Huyssen, 1995, p. 58)

“... surgiu o museu como a instituição paradigmática que coleciona, preserva e
conserva o que tenha sucumbido aos estragos da modernização. Porém, ao fazêlo, é inevitável que construa o passado à luz dos discursos do presente e em
função dos interesses do presente. Fundamentalmente dialético, o museu serve
como câmara sepulcral do passado – com tudo que isto implica de deterioração,
erosão e esquecimento – e como sede de possíveis ressurreições, ainda que
mediatizadas e contaminadas, aos olhos do espectador. Por mais que o museu,
consciente ou inconscientemente, produza e afirme a ordem simbólica, há sempre
um significado que supera as fronteiras ideológicas estabelecidas, abrindo
espaços à reflexão e à memória anti-hegemônica”. (Huyssen, 1995, p. 58)

Outro elemento de análise que se interpõe nesta dinâmica museal é a nova

Outro elemento de análise que se interpõe nesta dinâmica museal é a nova

proposição em relação à centralidade urbana. O modelo tradicional de museu de cidade

proposição em relação à centralidade urbana. O modelo tradicional de museu de cidade

reverencia a centralidade primeira que, muitas vezes, lhe confere o próprio lócus; já no

reverencia a centralidade primeira que, muitas vezes, lhe confere o próprio lócus; já no

modelo do Museu da Cidade, arquitetado sobre os preceitos da Sociomuseologia,

modelo do Museu da Cidade, arquitetado sobre os preceitos da Sociomuseologia,
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consideram-se as centralidades expandidas, apropriando-se do conceito alargado de

consideram-se as centralidades expandidas, apropriando-se do conceito alargado de

territorialidade. Desta forma, não mais se elege e cultua o ‘marco zero’, a centralidade

territorialidade. Desta forma, não mais se elege e cultua o ‘marco zero’, a centralidade

primeira, ou a socialmente apropriada, mas legitimam-se outras forças, igualmente

primeira, ou a socialmente apropriada, mas legitimam-se outras forças, igualmente

simbólicas e referenciais para as populações, em diferentes regiões de um mesmo território.

simbólicas e referenciais para as populações, em diferentes regiões de um mesmo território.

Em lugar de um olhar concêntrico, o Museu experimenta novos olhares multifacetados e,

Em lugar de um olhar concêntrico, o Museu experimenta novos olhares multifacetados e,

mais do que isto, representa-se e é representado em diferentes centralidades territoriais;

mais do que isto, representa-se e é representado em diferentes centralidades territoriais;

aproxima-se e interage, portanto, com um crescente número de cidadãos, apropriando-se

aproxima-se e interage, portanto, com um crescente número de cidadãos, apropriando-se

das redes associativas e interpretativas que representam a nova lógica de viver – e por que

das redes associativas e interpretativas que representam a nova lógica de viver – e por que

não dizer, sobreviver – nos grandes centros urbanos.

não dizer, sobreviver – nos grandes centros urbanos.

A questão da escala das megacidades é outro objeto de análise que se interpõe

A questão da escala das megacidades é outro objeto de análise que se interpõe

quando dos delineamentos do novo modelo de museu de cidade. Ela articula-se diretamente

quando dos delineamentos do novo modelo de museu de cidade. Ela articula-se diretamente

com a proposição das múltiplas centralidades urbanas, e reitera a necessidade de um outro

com a proposição das múltiplas centralidades urbanas, e reitera a necessidade de um outro

formato que acomode não mais uma urbe de pequeno ou médio porte, que se volta a si

formato que acomode não mais uma urbe de pequeno ou médio porte, que se volta a si

mesma para rever seus mitos fundadores, sua trajetória histórica e redefinir o perfil

mesma para rever seus mitos fundadores, sua trajetória histórica e redefinir o perfil

contemporâneo; ao contrário, neste novo modelo, o Museu da Cidade acredita em outras

contemporâneo; ao contrário, neste novo modelo, o Museu da Cidade acredita em outras

plataformas patrimoniais, livres, dinâmicas, porém interconectadas. Não só importa o museu

plataformas patrimoniais, livres, dinâmicas, porém interconectadas. Não só importa o museu

como espaço de convivência e de articulação social, mas este novo Museu da Cidade, que

como espaço de convivência e de articulação social, mas este novo Museu da Cidade, que

traz como proposição referenciar uma São Paulo de mais de 10 milhões de habitantes, deve

traz como proposição referenciar uma São Paulo de mais de 10 milhões de habitantes, deve

ser planejado para estabelecer redes, conexões e sinapses que possam serpentear o

ser planejado para estabelecer redes, conexões e sinapses que possam serpentear o

território e revelar tecidos sociais díspares, onde as diferenças, as inconstâncias e os

território e revelar tecidos sociais díspares, onde as diferenças, as inconstâncias e os

desafios possam modelar novos paradigmas museológicos.

desafios possam modelar novos paradigmas museológicos.

O museu de cidade que se expande por um território cada vez mais gigantesco e

O museu de cidade que se expande por um território cada vez mais gigantesco e

estabelece simultaneamente diálogo com diferentes atores sociais, agrega ainda uma outra

estabelece simultaneamente diálogo com diferentes atores sociais, agrega ainda uma outra

característica: a arquitetura interdisciplinar. Protagonista de um novo discurso antropofágico,

característica: a arquitetura interdisciplinar. Protagonista de um novo discurso antropofágico,

o museu admite e digere diferentes saberes, conhecimentos, lógicas e discursos. Neste

o museu admite e digere diferentes saberes, conhecimentos, lógicas e discursos. Neste

novo contexto sociocultural, duas palavras assumem absoluta relevância: planejamento e

novo contexto sociocultural, duas palavras assumem absoluta relevância: planejamento e

metodologia – armas legítimas e próprias da Museologia, quando em ação no cenário em

metodologia – armas legítimas e próprias da Museologia, quando em ação no cenário em

que lhe é dado intervir: o museu.

que lhe é dado intervir: o museu.

No século XXI, eleito como o ‘século das cidades’, abre-se, portanto, um novo

No século XXI, eleito como o ‘século das cidades’, abre-se, portanto, um novo

campo teórico para a Museologia; com característica essencialmente interdisciplinar, o novo

campo teórico para a Museologia; com característica essencialmente interdisciplinar, o novo

espaço de reflexão tem como desafio embasar a discussão metodológica e, ao mesmo

espaço de reflexão tem como desafio embasar a discussão metodológica e, ao mesmo

tempo, habilitar profissionais para o embate teórico e programático que se avizinha.

tempo, habilitar profissionais para o embate teórico e programático que se avizinha.
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Como exercício de abertura para este pretendido diálogo interdisciplinar, considera-

Como exercício de abertura para este pretendido diálogo interdisciplinar, considera-

se o museu como o palco natural e vocacional de vivência, representação e reflexão coletiva

se o museu como o palco natural e vocacional de vivência, representação e reflexão coletiva

sobre a vida humana em sociedade, na era das macrocidades.

sobre a vida humana em sociedade, na era das macrocidades.

São Paulo enquanto objeto museal – potencialidades e desafios

São Paulo enquanto objeto museal – potencialidades e desafios

O ritmo de crescimento das cidades no mundo é de um milhão de pessoas por

O ritmo de crescimento das cidades no mundo é de um milhão de pessoas por

semana; enquanto em 1950 havia 86 cidades com mais de um milhão de habitantes,

semana; enquanto em 1950 havia 86 cidades com mais de um milhão de habitantes,

atualmente há 400 delas em todo o mundo. Contudo, o efeito mais expressivo do processo

atualmente há 400 delas em todo o mundo. Contudo, o efeito mais expressivo do processo

de urbanização é, sem dúvida, a explosão das megacidades. Foi necessário um século para

de urbanização é, sem dúvida, a explosão das megacidades. Foi necessário um século para

que a população urbana – cerca de 3,4 bilhões de habitantes – superasse a do campo, mas

que a população urbana – cerca de 3,4 bilhões de habitantes – superasse a do campo, mas

em 2025 o percentual da população urbana já será de 61%, segundo projeções da

em 2025 o percentual da população urbana já será de 61%, segundo projeções da

Organização das Nações Unidas – ONU.

Organização das Nações Unidas – ONU.

De acordo com Menegat,

De acordo com Menegat,

“Esse crescimento excessivo em tão curto intervalo de tempo tem colocado em
cheque a própria definição de megacidade, cujo termo é também utilizado como
sinônimo de ‘supercidade’, ‘cidade gigante’, ‘conurbação’ (Bell & Tyrwhitt, 1972) e
‘megalópole’ (Gilbert, 1986). O critério de Dogan e Kasarda (1988a) inclui nessa
categoria aglomerações urbanas com mais de quatro milhões de habitantes. No
entanto, outros estudos reservam o termo de ‘supercidade’ para aglomerados com
mais de cinco milhões (Lowder, 1987) ou ‘megalópole’, quando qualquer área
urbana contínua tiver mais de dez milhões de habitantes (Mayhew & Penny, 1992)
ou, ainda, ‘megacidade’, quando a população ultrapassar mais de oito milhões de
habitantes. (ONU, UNDIESA, 1986).” (Menegat, 2008, p. 79)

“Esse crescimento excessivo em tão curto intervalo de tempo tem colocado em
cheque a própria definição de megacidade, cujo termo é também utilizado como
sinônimo de ‘supercidade’, ‘cidade gigante’, ‘conurbação’ (Bell & Tyrwhitt, 1972) e
‘megalópole’ (Gilbert, 1986). O critério de Dogan e Kasarda (1988a) inclui nessa
categoria aglomerações urbanas com mais de quatro milhões de habitantes. No
entanto, outros estudos reservam o termo de ‘supercidade’ para aglomerados com
mais de cinco milhões (Lowder, 1987) ou ‘megalópole’, quando qualquer área
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habitantes. (ONU, UNDIESA, 1986).” (Menegat, 2008, p. 79)
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vinte anos depois para 570.033.” (Segawa, 2004, p. 15)
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São Paulo sofreu a partir das primeiras décadas do século XX (Figura 1), e que se
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Gráfico 1. Tal crescimento determinou não só a explosão das questões urbanas e sociais,
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como modificou estruturalmente o modo de viver das populações em São Paulo e suas

como modificou estruturalmente o modo de viver das populações em São Paulo e suas

formas de interação no território.

formas de interação no território.

Figura 1. Evolução da Área Urbanizada na Região Metropolitana de São Paulo – 1905 a 1997
(Fonte: Meyer, Grostein & Biderman, 2004. p. 43)
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Gráfico 1. Curva de crescimento da população de São Paulo
(Fonte: Adaptação a partir de gráfico publicado na Revista Megacidades – Grandes Reportagens, 2008,
que teve dados fornecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Gráfico 1. Curva de crescimento da população de São Paulo
(Fonte: Adaptação a partir de gráfico publicado na Revista Megacidades – Grandes Reportagens, 2008,
que teve dados fornecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Imagens de satélite evidenciam e estudos realizados nas últimas décadas apontam
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propondo um acasalamento com Campinas, a 100 km de distância de São Paulo.

propondo um acasalamento com Campinas, a 100 km de distância de São Paulo.

Navegando por um ou por outro eixo conclui-se, de forma clara, que é difícil falar de São

Navegando por um ou por outro eixo conclui-se, de forma clara, que é difícil falar de São

Paulo como objeto de musealização e ignorar a Grande São Paulo e os progressivos

Paulo como objeto de musealização e ignorar a Grande São Paulo e os progressivos

movimentos de conurbação, já inevitáveis. Este modelo teórico – museu de território –

movimentos de conurbação, já inevitáveis. Este modelo teórico – museu de território –

alimenta-se da noção clara e evidente de que a cidade é algo mutável, um ser em

alimenta-se da noção clara e evidente de que a cidade é algo mutável, um ser em

permanente pulsação, e que o Museu da Cidade de São Paulo, tendo como objeto de

permanente pulsação, e que o Museu da Cidade de São Paulo, tendo como objeto de

musealização esta mesma metrópole, demanda estruturas dinâmicas e capazes de

musealização esta mesma metrópole, demanda estruturas dinâmicas e capazes de

empreender mutações em tempo real, buscando interpretar as movimentações e oscilações

empreender mutações em tempo real, buscando interpretar as movimentações e oscilações

da vida em sociedade, na grande cidade.

da vida em sociedade, na grande cidade.

3

3

Conurbação – Extensa área urbana formada por cidades e vilarejos que foram surgindo e se desenvolvendo
um ao lado do outro, formando um conjunto. (Houaiss, 2001, p. 826).
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Como se depreende da leitura do artigo de Zanchetta4, esta mancha urbana, no
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entanto, cresceu para além do seu próprio território em direção a Campinas, arrastando em
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seu lastro 65 municípios. Está, portanto, caracterizada a primeira macrometrópole do
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população brasileira. Pelos complexos viários que interligam esta massa urbana circulam
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diariamente 300 mil veículos, notadamente entre os complexos viários das Rodovias
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Anhangüera e Bandeirantes. Está ali situado o parque industrial mais rico do país, que
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Brasil. Segundo estudos da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa,
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os aglomerados urbanos não há mais que 14 km entre bairros com o mínimo de 72
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moradias, conceito mundial para definir uma macrometrópole, ou seja, a junção de duas
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regiões metropolitanas.

Segundo as projeções da Emplasa, a macrometrópole deverá ser ainda maior;
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consideradas suas expansões tentaculares, deverá atingir 102 municípios, em que vivem e

trabalham 28 milhões de habitantes, direcionando-se também até o litoral, no sentido da

trabalham 28 milhões de habitantes, direcionando-se também até o litoral, no sentido da

Baixada Santista (Figura 2).

Baixada Santista (Figura 2).

Figura 2. Macrometrópole (Fonte: Zanchetta, 2008. Revista Megacidades– Grandes Reportagens).

Figura 2. Macrometrópole (Fonte: Zanchetta, 2008. Revista Megacidades– Grandes Reportagens).

4

Extraído de: Zanchetta, D. (2008, agosto). A primeira Macrometrópole do Hemisfério Sul. In: Revista
Megacidades – Grandes Reportagens. São Paulo: O Estado de São Paulo. p. 61.
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Para uma análise referencial de sua localização no cenário global, constata-se que
5

Para uma análise referencial de sua localização no cenário global, constata-se que

a macrometrópole brasileira tem à sua frente apenas as macrorregiões de Tóquio-Kobe, no

a macrometrópole5 brasileira tem à sua frente apenas as macrorregiões de Tóquio-Kobe, no

Japão; Xangai, na China; e Cidade do México, no México. Este ranking reforça as previsões

Japão; Xangai, na China; e Cidade do México, no México. Este ranking reforça as previsões

de que, nas próximas décadas, o bloco dos chamados ‘países emergentes’ será o maior

de que, nas próximas décadas, o bloco dos chamados ‘países emergentes’ será o maior

gerador de megalópoles.

gerador de megalópoles.

Embora esta análise procure avaliar restritivamente o Município de São Paulo,

Embora esta análise procure avaliar restritivamente o Município de São Paulo,

enquanto objeto museal de reflexão, é inegável e não dá para desconsiderar que há uma

enquanto objeto museal de reflexão, é inegável e não dá para desconsiderar que há uma

massa humana que se desloca, diariamente, ao longo dos eixos tentaculares que ligam as

massa humana que se desloca, diariamente, ao longo dos eixos tentaculares que ligam as

regiões periféricas a São Paulo. Os fluxos migratórios intensificaram-se em vias de dupla

regiões periféricas a São Paulo. Os fluxos migratórios intensificaram-se em vias de dupla

mão, de tal forma que hoje, em São Paulo, convivem tanto cidadãos paulistanos como

mão, de tal forma que hoje, em São Paulo, convivem tanto cidadãos paulistanos como

habitantes da macrometrópole. A mobilidade que nos foi trazida pelo século XX atingiu

habitantes da macrometrópole. A mobilidade que nos foi trazida pelo século XX atingiu

proporções expressivas no século XXI e possibilitou o que chamamos da ‘síndrome do

proporções expressivas no século XXI e possibilitou o que chamamos da ‘síndrome do

homem em trânsito’. A casa é hoje um ponto de referência, mas muitas vezes não mais que

homem em trânsito’. A casa é hoje um ponto de referência, mas muitas vezes não mais que

um lócus de reunião familiar para o descanso semanal, pois é inegável que, em decorrência

um lócus de reunião familiar para o descanso semanal, pois é inegável que, em decorrência

do trânsito acirrado e do crescente acesso à mobilidade, parte expressiva da vida do

do trânsito acirrado e do crescente acesso à mobilidade, parte expressiva da vida do

cidadão processa-se fora do município em que reside.

cidadão processa-se fora do município em que reside.

Há que se levar em conta também que a mobilidade não é restrita às populações,

Há que se levar em conta também que a mobilidade não é restrita às populações,

mas também a bens e serviços, uma vez que as indústrias optam por não se estabelecerem

mas também a bens e serviços, uma vez que as indústrias optam por não se estabelecerem

longe da estrutura de transporte logístico oferecida pela metrópole, e muito menos da curta

longe da estrutura de transporte logístico oferecida pela metrópole, e muito menos da curta

distância para escoamento das exportações, tanto pelos aeroportos internacionais como

distância para escoamento das exportações, tanto pelos aeroportos internacionais como

pelo Porto de Santos.

pelo Porto de Santos.

A pujança econômica do Estado de São Paulo no cenário brasileiro empresta

A pujança econômica do Estado de São Paulo no cenário brasileiro empresta

contornos preocupantes a este macroeixo que se torna, além das potencialidades que lhe

contornos preocupantes a este macroeixo que se torna, além das potencialidades que lhe

são inerentes, um pólo de disputas políticas e econômicas de relevo.

são inerentes, um pólo de disputas políticas e econômicas de relevo.

No quesito mobilidade urbana, já não se considera mais apenas o deslocamento

No quesito mobilidade urbana, já não se considera mais apenas o deslocamento

horizontal caótico que identificamos na metrópole, que dificulta e até mesmo impossibilita o

horizontal caótico que identificamos na metrópole, que dificulta e até mesmo impossibilita o

ir e vir do cidadão, impingindo-lhe, muitas vezes, mais horas no trânsito do que de

ir e vir do cidadão, impingindo-lhe, muitas vezes, mais horas no trânsito do que de

permanência na sua atividade principal. No cenário de algumas megalópoles, como São

permanência na sua atividade principal. No cenário de algumas megalópoles, como São

5

5

O conceito de macrometrópole – extensas regiões urbanizadas, pluri-polarizadas por metrópoles conurbadas foi definido no início do século XX pelo escocês Patrick Geddes, em seus estudos para definir o planejamento
urbano do noroeste dos Estados Unidos. Neste período, cunhou-se ainda o conceito apocalíptico de ‘necropóles’,
considerando que estas megacidades estavam fadadas à morte. Extraído de: Zanchetta, D. (2008, agosto). A
primeira Macrometrópole do Hemisfério Sul. In: Revista Megacidades – Grandes Reportagens. São Paulo: O
Estado de São Paulo. p. 64
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Paulo, já se considera irrecuperável a demanda reprimida da construção de um sistema

Paulo, já se considera irrecuperável a demanda reprimida da construção de um sistema

metroviário eficiente, no subsolo, assim como não se costuma abstrair, nas análises mais

metroviário eficiente, no subsolo, assim como não se costuma abstrair, nas análises mais

técnicas, o concorrido trânsito aéreo dos helicópteros que tentam recuperar a mobilidade

técnicas, o concorrido trânsito aéreo dos helicópteros que tentam recuperar a mobilidade

urbana para poucos cidadãos economicamente privilegiados.

urbana para poucos cidadãos economicamente privilegiados.

Os colapsos recentes no sistema aéreo brasileiro trouxeram à cena uma outra

Os colapsos recentes no sistema aéreo brasileiro trouxeram à cena uma outra

dinâmica digna de nota, ou seja, a função das metrópoles como eixo de sentido de múltiplas

dinâmica digna de nota, ou seja, a função das metrópoles como eixo de sentido de múltiplas

rotas aéreas, em razão da concentração de atividades econômicas. O Aeroporto de

rotas aéreas, em razão da concentração de atividades econômicas. O Aeroporto de

Congonhas, situado no coração da cidade de São Paulo, apesar das fragilidades e riscos

Congonhas, situado no coração da cidade de São Paulo, apesar das fragilidades e riscos

que sua localização encerra, até dois anos atrás, recebia uma das maiores concentrações

que sua localização encerra, até dois anos atrás, recebia uma das maiores concentrações

de vôos e escalas do país. Para se desmontar esta lógica, em prol de uma maior

de vôos e escalas do país. Para se desmontar esta lógica, em prol de uma maior

descentralização e melhor funcionamento do sistema nacional de aviação, foram

descentralização e melhor funcionamento do sistema nacional de aviação, foram

empreendidos esforços técnicos e políticos sem precedentes.

empreendidos esforços técnicos e políticos sem precedentes.

De um lado, temos a considerar a superposição de três malhas urbanas de grande

De um lado, temos a considerar a superposição de três malhas urbanas de grande

complexidade, ou seja, a metroviária do subsolo, a rodoviária e ferroviária de superfície, e a

complexidade, ou seja, a metroviária do subsolo, a rodoviária e ferroviária de superfície, e a

aérea, compreendendo a malha aeroviária nacional e as rotas empresariais e de

aérea, compreendendo a malha aeroviária nacional e as rotas empresariais e de

emergência. Observa-se ainda que estes três níveis de circulação e mobilidade são hoje

emergência. Observa-se ainda que estes três níveis de circulação e mobilidade são hoje

cada vez mais indissociáveis, ou seja, já se articulam numa dinâmica de conexão e mútua

cada vez mais indissociáveis, ou seja, já se articulam numa dinâmica de conexão e mútua

referência. As reportagens realizadas a partir do sobrevôo das cidades, por helicópteros,

referência. As reportagens realizadas a partir do sobrevôo das cidades, por helicópteros,

informam o cidadão sobre o trânsito de superfície e do subsolo, redirecionam fluxos e

informam o cidadão sobre o trânsito de superfície e do subsolo, redirecionam fluxos e

sugerem rotas alternativas para áreas congestionadas; propõem, muitas vezes, a

sugerem rotas alternativas para áreas congestionadas; propõem, muitas vezes, a

participação ativa dos ouvintes e contam com inovações tecnológicas trazidas pela internet,

participação ativa dos ouvintes e contam com inovações tecnológicas trazidas pela internet,

que possibilitam visualizar em tempo real, pelo celular, GPS ou pela televisão, até mesmo

que possibilitam visualizar em tempo real, pelo celular, GPS ou pela televisão, até mesmo

em 360 graus, regiões urbanas, bairros, ruas e transeuntes que se movimentam nas

em 360 graus, regiões urbanas, bairros, ruas e transeuntes que se movimentam nas

6

principais capitais mundiais6.

principais capitais mundiais .
Em algumas megalópoles que mantiveram a exploração de sistemas de navegação

Em algumas megalópoles que mantiveram a exploração de sistemas de navegação

por rios, lagos e demais recursos hídricos, estes elementos são muitas vezes contributivos

por rios, lagos e demais recursos hídricos, estes elementos são muitas vezes contributivos

para a diminuição do tráfego e dos congestionamentos de superfície. A conjugação de tais

para a diminuição do tráfego e dos congestionamentos de superfície. A conjugação de tais

análises evidencia que as escolhas de modelos econômicos, notadamente ao longo dos

análises evidencia que as escolhas de modelos econômicos, notadamente ao longo dos

séculos XIX e XX, foram, sem dúvida, em diferentes países e cidades, determinantes para a

séculos XIX e XX, foram, sem dúvida, em diferentes países e cidades, determinantes para a

eclosão de situações limite que são vivenciadas diariamente pelas populações nas

eclosão de situações limite que são vivenciadas diariamente pelas populações nas

megacidades. Por exemplo, em São Paulo, a lenta implantação do metrô e de anéis

megacidades. Por exemplo, em São Paulo, a lenta implantação do metrô e de anéis

periféricos para circulação de veículos de carga, a opção tardia pela adoção de trens de

periféricos para circulação de veículos de carga, a opção tardia pela adoção de trens de

6

6

Isso se refere à experiência recentemente propiciada pelas consultas ao Google Street.
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circulação rápida entre cidades, e a sucessiva condenação dos recursos hídricos como vias

circulação rápida entre cidades, e a sucessiva condenação dos recursos hídricos como vias

de transporte foram, sem dúvida, alguns dos fatores fundadores do crescente caos urbano

de transporte foram, sem dúvida, alguns dos fatores fundadores do crescente caos urbano

paulistano, agravado pela fragilidade e inconstância na implantação de políticas públicas.

paulistano, agravado pela fragilidade e inconstância na implantação de políticas públicas.

Reconhece-se ainda que estão presentes em São Paulo dois padrões de ocupação,

Reconhece-se ainda que estão presentes em São Paulo dois padrões de ocupação,

um que por suas características e história é designado como modernizado, por corresponder

um que por suas características e história é designado como modernizado, por corresponder

a expectativas funcionais das demandas produtivas, e outro, descrito como precário, que

a expectativas funcionais das demandas produtivas, e outro, descrito como precário, que

envolve áreas remanescentes do território utilizado ao longo do ciclo industrial, e apresenta

envolve áreas remanescentes do território utilizado ao longo do ciclo industrial, e apresenta

condições instáveis de ocupação e permanência para o cidadão. As contradições urbanas,

condições instáveis de ocupação e permanência para o cidadão. As contradições urbanas,

constitutivas da metrópole paulistana, ganharam configurações concentradas em dois

constitutivas da metrópole paulistana, ganharam configurações concentradas em dois

extremos da organização socioespacial, no centro e na periferia, em que desponta um novo

extremos da organização socioespacial, no centro e na periferia, em que desponta um novo

padrão urbano no qual a precariedade e a modernização surgem de forma imbricada,

padrão urbano no qual a precariedade e a modernização surgem de forma imbricada,

superpondo-se e gerando um novo padrão de urbanização que, de acordo com Meyer,

superpondo-se e gerando um novo padrão de urbanização que, de acordo com Meyer,

7

Gronstein & Biderman (2004), designa-se como modernização precária7.

Gronstein & Biderman (2004), designa-se como modernização precária .
“O termo urbanificação designa a ação de dotar um território de um conjunto de
redes técnicas necessárias para a instalação da vida urbana. Corresponde à
dimensão material do processo de urbanização na medida em que prepara o
território não-urbanizado para desempenhar plenamente suas funções urbanas. O
conceito de urbanificação deficiente designa justamente a contradição dos
processos de urbanização que se instalam sem contar com as redes técnicas mais
essenciais para o desenvolvimento da vida material e social das comunidades.”
(Meyer, Gronstein & Biderman, 2004, p.159)

“O termo urbanificação designa a ação de dotar um território de um conjunto de
redes técnicas necessárias para a instalação da vida urbana. Corresponde à
dimensão material do processo de urbanização na medida em que prepara o
território não-urbanizado para desempenhar plenamente suas funções urbanas. O
conceito de urbanificação deficiente designa justamente a contradição dos
processos de urbanização que se instalam sem contar com as redes técnicas mais
essenciais para o desenvolvimento da vida material e social das comunidades.”
(Meyer, Gronstein & Biderman, 2004, p.159)

Esta evolução histórico-urbana, de características próprias, resultante da

Esta evolução histórico-urbana, de características próprias, resultante da

sedimentação de políticas, práticas e adoção de modelos nem sempre adequados,

sedimentação de políticas, práticas e adoção de modelos nem sempre adequados,

determinou, em São Paulo, a co-existência de novos fatos urbanos, arranjos espaciais,

determinou, em São Paulo, a co-existência de novos fatos urbanos, arranjos espaciais,

modelos arquitetônicos, formas de uso e ocupação do solo, lugares de memória, assim

modelos arquitetônicos, formas de uso e ocupação do solo, lugares de memória, assim

como novas formas de sociabilidade, de tolerância, de interação social e de resistência

como novas formas de sociabilidade, de tolerância, de interação social e de resistência

humana no território.

humana no território.

Este conceito de modernização precária, que advém das análises de arquitetos

Este conceito de modernização precária, que advém das análises de arquitetos

urbanistas, é fértil e bastante estudado nas esferas do conhecimento social. Os recentes

urbanistas, é fértil e bastante estudado nas esferas do conhecimento social. Os recentes

estudos empreendidos nos campos da antropologia, da sociologia, da psicologia e da

estudos empreendidos nos campos da antropologia, da sociologia, da psicologia e da

museologia social convergem para um novo olhar sobre a forma de vida e organização das

museologia social convergem para um novo olhar sobre a forma de vida e organização das

populações de uma megacidade. O modo de vida que se depreende entre os moradores

populações de uma megacidade. O modo de vida que se depreende entre os moradores

das regiões periféricas de São Paulo, por exemplo, não mais se associa à precariedade das

das regiões periféricas de São Paulo, por exemplo, não mais se associa à precariedade das

suas instalações iniciais, ou mesmo ao fato de suas moradias gravitarem na periferia das

suas instalações iniciais, ou mesmo ao fato de suas moradias gravitarem na periferia das

7

7
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regiões centrais da cidade. Hoje se constatam novos arranjos sociais que articulam e

regiões centrais da cidade. Hoje se constatam novos arranjos sociais que articulam e

possibilitam uma vida organizada coletivamente, para além das iniciativas governamentais,

possibilitam uma vida organizada coletivamente, para além das iniciativas governamentais,

nas regiões periféricas. Se considerarmos o conceito de múltiplas centralidades que a

nas regiões periféricas. Se considerarmos o conceito de múltiplas centralidades que a

própria megalópole nos impõe, vemos que estas populações gravitam em torno de outros

própria megalópole nos impõe, vemos que estas populações gravitam em torno de outros

marcos urbanos, de novas referências sociais, de novas centralidades expandidas, de

marcos urbanos, de novas referências sociais, de novas centralidades expandidas, de

outras formas de circulação, de comunicação e de interação social. Constata-se inclusive já

outras formas de circulação, de comunicação e de interação social. Constata-se inclusive já

a própria ambigüidade da palavra periferia, pois se interpõe a questão: ‘periférico em relação

a própria ambigüidade da palavra periferia, pois se interpõe a questão: ‘periférico em relação

a quê’?

a quê’?
Para além dessas considerações, é importante ainda explicitar que as demandas

Para além dessas considerações, é importante ainda explicitar que as demandas

de investimentos públicos e privados na infra-estrutura das cidades, no século XXI, em

de investimentos públicos e privados na infra-estrutura das cidades, no século XXI, em

busca da melhoria das condições de vida das populações, estão cada vez mais complexas

busca da melhoria das condições de vida das populações, estão cada vez mais complexas

no que diz respeito a: sistemas viários, saneamento integral, ensino básico e superior,

no que diz respeito a: sistemas viários, saneamento integral, ensino básico e superior,

saúde integrada, redes comunicacionais, condições de controle ambiental, controle de

saúde integrada, redes comunicacionais, condições de controle ambiental, controle de

tráfego, redes esportivas, bolsões para comércio, contrapartidas para instalações de novas

tráfego, redes esportivas, bolsões para comércio, contrapartidas para instalações de novas

indústrias, equipamentos de cultura, lazer e eventos, mobiliário urbano, acessibilidade,

indústrias, equipamentos de cultura, lazer e eventos, mobiliário urbano, acessibilidade,

estratégias de sustentabilidade, entre outros. Tais demandas, por outro lado, não são mais

estratégias de sustentabilidade, entre outros. Tais demandas, por outro lado, não são mais

hierarquizadas ao bel prazer das autoridades constituídas, mas sim resultam de amplas

hierarquizadas ao bel prazer das autoridades constituídas, mas sim resultam de amplas

discussões públicas, realizadas em esferas participativas de organização e representação

discussões públicas, realizadas em esferas participativas de organização e representação

social, em cada um dos subdistritos da cidade. Estas conquistas, que podem parecer

social, em cada um dos subdistritos da cidade. Estas conquistas, que podem parecer

inicialmente demagógicas ou superficiais, têm-se revelado fortes expressões de um novo

inicialmente demagógicas ou superficiais, têm-se revelado fortes expressões de um novo

modelo de representação e articulação social que, vivenciado inicialmente de maneira

modelo de representação e articulação social que, vivenciado inicialmente de maneira

informal nos territórios sociais periféricos, reverberam, em forma de participação articulada,

informal nos territórios sociais periféricos, reverberam, em forma de participação articulada,

para indicar, eleger e reivindicar as melhorias e investimentos públicos para que,

para indicar, eleger e reivindicar as melhorias e investimentos públicos para que,

reconhecidamente, representem as demandas reais de um determinado grupo social.

reconhecidamente, representem as demandas reais de um determinado grupo social.

Constata-se, assim, que nunca se empenhou tantos esforços em planejamento

Constata-se, assim, que nunca se empenhou tantos esforços em planejamento

urbano, jamais se conceituou tanto sobre a sustentabilidade das cidades, nunca se

urbano, jamais se conceituou tanto sobre a sustentabilidade das cidades, nunca se

questionou tanto o modo de vida nos centros urbanos ou se discutiu tanto os modelos de

questionou tanto o modo de vida nos centros urbanos ou se discutiu tanto os modelos de

crescimento socioeconômico, jamais se refletiu tanto sobre o futuro das populações que

crescimento socioeconômico, jamais se refletiu tanto sobre o futuro das populações que

vivem nas grandes cidades, nunca se investiu tanto no controle dos índices de poluição

vivem nas grandes cidades, nunca se investiu tanto no controle dos índices de poluição

atmosférica ou se avaliou tanto os efeitos da poluição visual nos grandes centros, jamais se

atmosférica ou se avaliou tanto os efeitos da poluição visual nos grandes centros, jamais se

investiu tanto em educação, lazer e qualidade de vida das populações; ainda não se desistiu

investiu tanto em educação, lazer e qualidade de vida das populações; ainda não se desistiu

de planejar, de evitar, de propor, de reconstruir, de renovar os múltiplos aspectos da vida em

de planejar, de evitar, de propor, de reconstruir, de renovar os múltiplos aspectos da vida em

sociedade nos grandes conglomerados urbanos e populacionais.

sociedade nos grandes conglomerados urbanos e populacionais.
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Diante do cenário global apresentado, parece pertinente afirmar que nunca foi tão

Diante do cenário global apresentado, parece pertinente afirmar que nunca foi tão

necessário criar museus de cidade, notadamente nas grandes megalópoles dos chamados

necessário criar museus de cidade, notadamente nas grandes megalópoles dos chamados

países emergentes. Sabe-se, no entanto, que o modelo de museu de cidade disponível, até

países emergentes. Sabe-se, no entanto, que o modelo de museu de cidade disponível, até

então, já não dá conta deste formato gigantesco e complexo que se interpõe. É preciso

então, já não dá conta deste formato gigantesco e complexo que se interpõe. É preciso

assumir a escala, a extensão do território, e partir para um formato mais plural, policêntrico,

assumir a escala, a extensão do território, e partir para um formato mais plural, policêntrico,

capaz de articular as forças sociais de forma competente.

capaz de articular as forças sociais de forma competente.

Talvez possamos evidenciar que o Museu da Cidade, neste novo modelo teórico,

Talvez possamos evidenciar que o Museu da Cidade, neste novo modelo teórico,

considera como prioridade o interesse público e empreende ações que priorizam a

considera como prioridade o interesse público e empreende ações que priorizam a

democratização do acesso e fruição da população ao conhecimento sobre a própria cidade

democratização do acesso e fruição da população ao conhecimento sobre a própria cidade

em que vive e atua. Considera-se, portanto, como uma instituição ativa, capaz de traduzir

em que vive e atua. Considera-se, portanto, como uma instituição ativa, capaz de traduzir

em escala interpretativa os anseios da população. Para além das questões e análises

em escala interpretativa os anseios da população. Para além das questões e análises

relativas ao território propriamente ditas, o Museu da Cidade se dispõe a analisar e

relativas ao território propriamente ditas, o Museu da Cidade se dispõe a analisar e

reinterpretar as condições de vida de diferentes parcelas da população. Neste sentido, ele

reinterpretar as condições de vida de diferentes parcelas da população. Neste sentido, ele

se investe de pressupostos essenciais, tais como o respeito à diversidade sociocultural, a

se investe de pressupostos essenciais, tais como o respeito à diversidade sociocultural, a

valorização do coletivo em detrimento do individual, o compromisso com a identificação e

valorização do coletivo em detrimento do individual, o compromisso com a identificação e

ressignificação do patrimônio tangível e intangível de distintos grupos humanos, que vivem

ressignificação do patrimônio tangível e intangível de distintos grupos humanos, que vivem

em diferentes regiões da cidade. “O êxito de um Museu de Cidade está ligado às

em diferentes regiões da cidade. “O êxito de um Museu de Cidade está ligado às

possibilidades de participação coletiva que seus projetos permitem, ao mesmo tempo em

possibilidades de participação coletiva que seus projetos permitem, ao mesmo tempo em

que deve estar consolidado no exercício sistemático da cidadania.” (Bruno, 1996, p. 61)

que deve estar consolidado no exercício sistemático da cidadania.” (Bruno, 1996, p. 61)

As cidades são, em sua própria essência, territórios propícios à multiculturalidade, à

As cidades são, em sua própria essência, territórios propícios à multiculturalidade, à

coexistência da diversidade, ao confronto entre as diferenças. Pode ser instigante, portanto,

coexistência da diversidade, ao confronto entre as diferenças. Pode ser instigante, portanto,

refletir sobre em que medida uma megacidade potencializa esta característica, ou seja, em

refletir sobre em que medida uma megacidade potencializa esta característica, ou seja, em

que sentido a grande metrópole é mais propensa à multiculturalidade do que uma cidade de

que sentido a grande metrópole é mais propensa à multiculturalidade do que uma cidade de

pequeno ou médio porte. Em primeiro lugar, temos de considerar que, por excelência, a

pequeno ou médio porte. Em primeiro lugar, temos de considerar que, por excelência, a

grande cidade é o espaço vocacionado ao anonimato – ela possibilita um acolhimento das

grande cidade é o espaço vocacionado ao anonimato – ela possibilita um acolhimento das

diferenças de forma mais indolor, menos pessoal. Por outro lado, pelo seu próprio

diferenças de forma mais indolor, menos pessoal. Por outro lado, pelo seu próprio

gigantismo, encerra diferentes expressões étnicas e sociais, que representam câmaras de

gigantismo, encerra diferentes expressões étnicas e sociais, que representam câmaras de

assimilação social, instâncias de amortecimento do impacto étnico e cultural no acolhimento

assimilação social, instâncias de amortecimento do impacto étnico e cultural no acolhimento

de novas populações.

de novas populações.

Para além disso, na América do Sul e notadamente no Brasil, onde São Paulo é

Para além disso, na América do Sul e notadamente no Brasil, onde São Paulo é

sem dúvida a maior expressão, as grandes cidades receberam múltiplos fluxos migratórios,

sem dúvida a maior expressão, as grandes cidades receberam múltiplos fluxos migratórios,

externos e internos, especialmente ao longo do século XX, que as caracterizaram como um

externos e internos, especialmente ao longo do século XX, que as caracterizaram como um

espaço contraditório e multicultural. Vemos, por exemplo, que em São Paulo, ao contrário do

espaço contraditório e multicultural. Vemos, por exemplo, que em São Paulo, ao contrário do
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que se vê em outras grandes cidades mundiais que se articulam em guetos étnicos e

que se vê em outras grandes cidades mundiais que se articulam em guetos étnicos e

culturais, mal conseguimos precisar, por exemplo, se o Bixiga é um bairro de origem italiana.

culturais, mal conseguimos precisar, por exemplo, se o Bixiga é um bairro de origem italiana.

Quando nos aprofundamos nesta análise, nos surpreendemos com um mero estereótipo

Quando nos aprofundamos nesta análise, nos surpreendemos com um mero estereótipo

sociocultural, já que ali coabitam uma profusão de raízes: africanas, italianas, judaicas,

sociocultural, já que ali coabitam uma profusão de raízes: africanas, italianas, judaicas,

japonesas, bolivianas e de um sem fim de outras procedências. Por outro lado, mal se

japonesas, bolivianas e de um sem fim de outras procedências. Por outro lado, mal se

consegue identificar se o Bairro da Liberdade (Figura 3), em São Paulo, recebeu a sua

consegue identificar se o Bairro da Liberdade (Figura 3), em São Paulo, recebeu a sua

cenografia urbana oriental como uma imposição, uma celebração, uma caracterização

cenografia urbana oriental como uma imposição, uma celebração, uma caracterização

turística involuntária, porém este símbolo jamais cerceou o amálgama de culturas dos

turística involuntária, porém este símbolo jamais cerceou o amálgama de culturas dos

diferentes segmentos étnicos que ali vivem, trabalham e se relacionam diariamente.

diferentes segmentos étnicos que ali vivem, trabalham e se relacionam diariamente.

Figura 3. Portal que caracteriza o Bairro da Liberdade.
(Fonte: http://madeinjapan.uol.com.br/2003/12/18/bairro-da-liberdade-passa-por-mudancas/)

Figura 3. Portal que caracteriza o Bairro da Liberdade.
(Fonte: http://madeinjapan.uol.com.br/2003/12/18/bairro-da-liberdade-passa-por-mudancas/)

Já o Bom Retiro, tradicionalmente considerado o espaço da comunidade judaica em

Já o Bom Retiro, tradicionalmente considerado o espaço da comunidade judaica em

São Paulo, hoje tem seu comércio majoritariamente liderado por coreanos e ali se pode

São Paulo, hoje tem seu comércio majoritariamente liderado por coreanos e ali se pode

saborear as delícias da cozinha grega, árabe, italiana, judaica ou coreana, entre outras.

saborear as delícias da cozinha grega, árabe, italiana, judaica ou coreana, entre outras.

Poder-se ia considerar, portanto, que, numa grande cidade brasileira, cada novo

Poder-se ia considerar, portanto, que, numa grande cidade brasileira, cada novo

habitante que se aproxima logo consegue localizar seu grupo étnico mais próximo, que lhe

habitante que se aproxima logo consegue localizar seu grupo étnico mais próximo, que lhe

propicia uma primeira adesão, um primeiro exercício de cumplicidade, de pertencimento; a

propicia uma primeira adesão, um primeiro exercício de cumplicidade, de pertencimento; a

partir deste primeiro gesto acolhedor, ele se reconhecerá com parte de um grupo, mas não

partir deste primeiro gesto acolhedor, ele se reconhecerá com parte de um grupo, mas não

se sentirá em um gueto; os integrantes de diferentes grupos tendem a não se excluir, mas,

se sentirá em um gueto; os integrantes de diferentes grupos tendem a não se excluir, mas,

ao contrário, estabelecem relações multiculturais, convivem e assimilam suas respectivas

ao contrário, estabelecem relações multiculturais, convivem e assimilam suas respectivas

tradições e contradições.

tradições e contradições.

São Paulo coleciona, ao longo de muitas celebrações, alguns slogans curiosos que,

São Paulo coleciona, ao longo de muitas celebrações, alguns slogans curiosos que,

para além dos efeitos afirmativos, traduzem, em sua essência, o seu elevado

para além dos efeitos afirmativos, traduzem, em sua essência, o seu elevado
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multiculturalismo: “São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil”; “São Paulo é a cidade

multiculturalismo: “São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil”; “São Paulo é a cidade

que tem mais japoneses fora do Japão”.

que tem mais japoneses fora do Japão”.

Por outro lado, é importante considerar que os nascimentos em São Paulo já não
8

Por outro lado, é importante considerar que os nascimentos em São Paulo já não

mais repõem a população, ou seja, segundo pesquisa da Fundação Seade , que analisou

mais repõem a população, ou seja, segundo pesquisa da Fundação Seade8, que analisou

registros de nascimento em todas as 31 subprefeituras da cidade, em 1997 verificava-se

registros de nascimento em todas as 31 subprefeituras da cidade, em 1997 verificava-se

uma média de 2,3 filhos por mulher, enquanto em 2007 constata-se 1,9; aferimos, portanto,

uma média de 2,3 filhos por mulher, enquanto em 2007 constata-se 1,9; aferimos, portanto,

que, no período, verifica-se uma média de 2,1 filhos por mulher. A redução da fecundidade

que, no período, verifica-se uma média de 2,1 filhos por mulher. A redução da fecundidade

iniciou-se nos países ricos e se espalha pelo planeta, com exceção dos países mais

iniciou-se nos países ricos e se espalha pelo planeta, com exceção dos países mais

carentes da África. Esta tendência também se verifica no Brasil, onde o índice de

carentes da África. Esta tendência também se verifica no Brasil, onde o índice de

fecundidade é de 1,95 filho por mulher, segundo evidenciou, em 2009, o Instituto Brasileiro

fecundidade é de 1,95 filho por mulher, segundo evidenciou, em 2009, o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE. Vários fatores são contributivos para esta diminuição no

de Geografia e Estatística – IBGE. Vários fatores são contributivos para esta diminuição no

índice de nascimentos, destacando-se entre eles o aumento da escolaridade e, por

índice de nascimentos, destacando-se entre eles o aumento da escolaridade e, por

conseqüência, a melhor informação sobre formas contraceptivas mais seguras, maior

conseqüência, a melhor informação sobre formas contraceptivas mais seguras, maior

presença feminina no mercado de trabalho, limitações financeiras e novos modelos culturais

presença feminina no mercado de trabalho, limitações financeiras e novos modelos culturais

quanto à formação de família e número de filhos.

quanto à formação de família e número de filhos.

Constata-se também que a migração para São Paulo vem decrescendo graças a

Constata-se também que a migração para São Paulo vem decrescendo graças a

programas de retenção das populações em seus estados de origem, instituídos pelo

programas de retenção das populações em seus estados de origem, instituídos pelo

Governo Federal como, por exemplo, o Bolsa Família. Segundo Amália Inês de Lemos9,

Governo Federal como, por exemplo, o Bolsa Família. Segundo Amália Inês de Lemos9,

professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, já é possível

professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, já é possível

antever que São Paulo será menor nos próximos anos. Colabora para esta previsão o fato

antever que São Paulo será menor nos próximos anos. Colabora para esta previsão o fato

de que a cidade de São Paulo já tem 11,5% de sua população formada por idosos, o que

de que a cidade de São Paulo já tem 11,5% de sua população formada por idosos, o que

aponta para a necessidade de desenvolvimento de novos planos preventivos nas áreas de

aponta para a necessidade de desenvolvimento de novos planos preventivos nas áreas de

saúde, habitação, lazer, segurança, cultura, que possam ser mais efetivos para o impacto

saúde, habitação, lazer, segurança, cultura, que possam ser mais efetivos para o impacto

das mudanças que serão trazidas pela nova pirâmide etária, na cidade de São Paulo.

das mudanças que serão trazidas pela nova pirâmide etária, na cidade de São Paulo.

Por outro lado, se compararmos os confrontos étnicos interpostos pela migração

Por outro lado, se compararmos os confrontos étnicos interpostos pela migração

nas principais cidades européias, nas últimas décadas, vemos que a gênese do

nas principais cidades européias, nas últimas décadas, vemos que a gênese do

multiculturalismo latino-americano e notadamente brasileiro é de outro matiz – advém de um

multiculturalismo latino-americano e notadamente brasileiro é de outro matiz – advém de um

exercício continuado de assimilação e de tolerância, vivenciadas e construídas histórica e

exercício continuado de assimilação e de tolerância, vivenciadas e construídas histórica e

coletivamente.

coletivamente.

8

Fundação Seade apud Credendio, J. E. & Pinho, M. (2009). Nascimentos não repõem mais a população. Jornal
Folha de S. Paulo (Ed. Setembro, 6, 2009. Cad. Cotidiano. p. C4) São Paulo: Grupo Folha.

8

9

9

Lemos, A. I. apud Credendio, J. E. & Pinho, M. (2009). Nascimentos não repõem mais a população. Jornal
Folha de S. Paulo (Ed. Setembro, 6, 2009. Cad. Cotidiano. p. C4) São Paulo: Grupo Folha.
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O multicularismo que caracteriza hoje as metrópoles latino-americanas pode ser,

O multicularismo que caracteriza hoje as metrópoles latino-americanas pode ser,

talvez, o seu elo de referência mais emblemático, o seu mecanismo de troca mais poderoso,

talvez, o seu elo de referência mais emblemático, o seu mecanismo de troca mais poderoso,

neste cenário global de intolerância entre os povos. Talvez sejam as cidades latino-

neste cenário global de intolerância entre os povos. Talvez sejam as cidades latino-

americanas tão multiculturais quanto outras; no entanto, elas o são de forma mais

americanas tão multiculturais quanto outras; no entanto, elas o são de forma mais

assimilada, incorporada e vivenciada; apresentam portanto potencial para desenvolver

assimilada, incorporada e vivenciada; apresentam portanto potencial para desenvolver

novos modelos de hibridação, revelando ainda aptidão para se adaptar, talvez de forma

novos modelos de hibridação, revelando ainda aptidão para se adaptar, talvez de forma

mais engenhosa, a novos desafios globais.

mais engenhosa, a novos desafios globais.

Poderá ser São Paulo a megacidade vocacionada a referenciar este novo modelo

Poderá ser São Paulo a megacidade vocacionada a referenciar este novo modelo

de Museu da Cidade, enquanto lugar de pertencimento aguardado pelo cidadão que hoje

de Museu da Cidade, enquanto lugar de pertencimento aguardado pelo cidadão que hoje

perambula de um ponto a outro, o lugar de interlocução das diferenças, não preocupado em

perambula de um ponto a outro, o lugar de interlocução das diferenças, não preocupado em

legitimar o conciliatório? Uma instituição inovadora que não seja marcada pela

legitimar o conciliatório? Uma instituição inovadora que não seja marcada pela

grandiosidade e sim pela capilaridade? Um espaço de criação e reinvenção, onde as

grandiosidade e sim pela capilaridade? Um espaço de criação e reinvenção, onde as

diferentes gerações se toquem e dialoguem e as culturas se expressem, sob o olhar atento

diferentes gerações se toquem e dialoguem e as culturas se expressem, sob o olhar atento

do espectador?

do espectador?

O percurso acadêmico em direção ao Museu da Cidade de São Paulo

O percurso acadêmico em direção ao Museu da Cidade de São Paulo

Os primeiros passos rumo ao doutoramento trilhados no Departamento de História

Os primeiros passos rumo ao doutoramento trilhados no Departamento de História

da Faculdade de Filosofia, Letras, História e Ciências Humanas da Universidade de São

da Faculdade de Filosofia, Letras, História e Ciências Humanas da Universidade de São

Paulo, no início dos anos 1990, já davam conta do interesse crescente pela então inovadora

Paulo, no início dos anos 1990, já davam conta do interesse crescente pela então inovadora

problemática que a teoria museológica interpunha aos museus: a coleta contemporânea de

problemática que a teoria museológica interpunha aos museus: a coleta contemporânea de

acervos. Este era o mote que aliciava alguém que vinha de uma formação acadêmica em

acervos. Este era o mote que aliciava alguém que vinha de uma formação acadêmica em

comunicações, na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, em 1976, e a seguir se

comunicações, na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, em 1976, e a seguir se

especializara em Museologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo –

especializara em Museologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo –

FESPSP, em 1978, bebendo diretamente do grande legado da pensadora brasileira Waldisa

FESPSP, em 1978, bebendo diretamente do grande legado da pensadora brasileira Waldisa

Russio Camargo Guarnieri, que construiu significativo marco no pensamento museológico

Russio Camargo Guarnieri, que construiu significativo marco no pensamento museológico

internacional.

internacional.

Mais que a coleta, o interesse transcorria pelos conceitos de descarte. Os objetos

Mais que a coleta, o interesse transcorria pelos conceitos de descarte. Os objetos

presentes, mais do que tudo, indicavam ausências. Como num exercício lacaniano,

presentes, mais do que tudo, indicavam ausências. Como num exercício lacaniano,

selecionar significava rejeitar, descartar, alijar – verbos estes que pressupunham

selecionar significava rejeitar, descartar, alijar – verbos estes que pressupunham

conhecimento, intimidade, proximidade dos artefatos. Entre o objeto ausente, o gesto

conhecimento, intimidade, proximidade dos artefatos. Entre o objeto ausente, o gesto

suspenso, a palavra não proferida, a foto não revelada, a obra inconclusa, surge o interesse

suspenso, a palavra não proferida, a foto não revelada, a obra inconclusa, surge o interesse

pela então inovadora teoria do objeto. O objeto único, ícone, fetiche; idealizado,

pela então inovadora teoria do objeto. O objeto único, ícone, fetiche; idealizado,
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romantizado, expropriado, doado, preservado, permanentemente exposto. Exposto ao olhar

romantizado, expropriado, doado, preservado, permanentemente exposto. Exposto ao olhar

alheio, porém único.

alheio, porém único.

Na rotina acadêmica dos créditos a serem cumpridos, foi possível exercitar a tão

Na rotina acadêmica dos créditos a serem cumpridos, foi possível exercitar a tão

acalentada interdisciplinaridade. Cursar disciplinas no Departamento de História, na

acalentada interdisciplinaridade. Cursar disciplinas no Departamento de História, na

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo –

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo –

FFLCH/USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU/USP, freqüentar seminários

FFLCH/USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU/USP, freqüentar seminários

nas Ciências Sociais, estabelecer interlocução com a arte na Escola de Comunicações e

nas Ciências Sociais, estabelecer interlocução com a arte na Escola de Comunicações e

Artes – ECA/USP, enfim, tudo parecia possível naquele momento de reaproximação à

Artes – ECA/USP, enfim, tudo parecia possível naquele momento de reaproximação à

metodologia de pesquisa e de organização do pensamento. O orientador primeiro, Nicolau

metodologia de pesquisa e de organização do pensamento. O orientador primeiro, Nicolau

Sevcenko, considerado um dos grandes pensadores brasileiros da atualidade, não criou

Sevcenko, considerado um dos grandes pensadores brasileiros da atualidade, não criou

secções ou direções; permitiu o vaguear entre áreas do conhecimento, ciente de que este

secções ou direções; permitiu o vaguear entre áreas do conhecimento, ciente de que este

amálgama seria vital para quem pretendia se dedicar à Museologia que, por excelência, é o

amálgama seria vital para quem pretendia se dedicar à Museologia que, por excelência, é o

território da transposição. Sevcenko vislumbrava que o trabalho então em curso poderia

território da transposição. Sevcenko vislumbrava que o trabalho então em curso poderia

trazer um sopro novo para o Departamento de História da Universidade de São Paulo,

trazer um sopro novo para o Departamento de História da Universidade de São Paulo,

arrastando para o rigor acadêmico as experiências reais vivenciadas no campo profissional.

arrastando para o rigor acadêmico as experiências reais vivenciadas no campo profissional.

Via esses mundos como aliados, como forças compatíveis que poderiam, ao se contaminar,

Via esses mundos como aliados, como forças compatíveis que poderiam, ao se contaminar,

revigorar a produção intelectual e a capacidade de experimentação dos alunos no

revigorar a produção intelectual e a capacidade de experimentação dos alunos no

Departamento de História.

Departamento de História.

O interesse pela coleta contemporânea foi-se reconfigurando de modo a surgir um

O interesse pela coleta contemporânea foi-se reconfigurando de modo a surgir um

eixo de pesquisa singular: a trajetória das exposições realizadas em São Paulo, que falaram

eixo de pesquisa singular: a trajetória das exposições realizadas em São Paulo, que falaram

sobre o Brasil. Ampla pesquisa foi então desenvolvida, notadamente nos arquivos e

sobre o Brasil. Ampla pesquisa foi então desenvolvida, notadamente nos arquivos e

bibliotecas das instituições culturais de São Paulo, tais como a Fundação Bienal de São

bibliotecas das instituições culturais de São Paulo, tais como a Fundação Bienal de São

Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, Museu de Arte de São Paulo ‘Assis

Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, Museu de Arte de São Paulo ‘Assis

Chateaubriand’ – MASP, entre outras fontes. A tese que a ser defendida indicava que São

Chateaubriand’ – MASP, entre outras fontes. A tese que a ser defendida indicava que São

Paulo – em movimento contrário ao papel de guardião do patrimônio nacional, exercido com

Paulo – em movimento contrário ao papel de guardião do patrimônio nacional, exercido com

galhardia pelo Rio de Janeiro, sob o peso de seus museus e demais instituições nacionais –

galhardia pelo Rio de Janeiro, sob o peso de seus museus e demais instituições nacionais –

despontara no cenário brasileiro como um símbolo de modernidade.

despontara no cenário brasileiro como um símbolo de modernidade.

Considerava-se então com interesse o forte impulso da Semana de Arte Moderna,

Considerava-se então com interesse o forte impulso da Semana de Arte Moderna,

de 1922, que mudou a cena e a missão cultural de São Paulo, inscrevendo-a definitivamente

de 1922, que mudou a cena e a missão cultural de São Paulo, inscrevendo-a definitivamente

na rota da modernidade. Este movimento tem sido reanalisado sistematicamente por

na rota da modernidade. Este movimento tem sido reanalisado sistematicamente por

diferentes autores sem, contudo, diminuir a singularidade que ele representou para o Brasil

diferentes autores sem, contudo, diminuir a singularidade que ele representou para o Brasil

e particularmente para São Paulo.

e particularmente para São Paulo.
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Nos anos 1940, um grupo remanescente do movimento pioneiro da Semana de

Nos anos 1940, um grupo remanescente do movimento pioneiro da Semana de

Arte Moderna, ampliado por representantes da elite paulista, por novos artistas e intelectuais

Arte Moderna, ampliado por representantes da elite paulista, por novos artistas e intelectuais

recrutados na recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo,

recrutados na recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo,

procurava fundar associações e clubes voltados a divulgar a arte moderna brasileira e

procurava fundar associações e clubes voltados a divulgar a arte moderna brasileira e

internacional.

internacional.

Os grandes movimentos artísticos e culturais do pós-guerra abriram um novo

Os grandes movimentos artísticos e culturais do pós-guerra abriram um novo

potencial de oportunidades para o Brasil e grande parte dessas potencialidades concretizou-

potencial de oportunidades para o Brasil e grande parte dessas potencialidades concretizou-

se em São Paulo.

se em São Paulo.

Assim, aos poucos, o Brasil assistiu a um processo de substituição das referências

Assim, aos poucos, o Brasil assistiu a um processo de substituição das referências

do modelo europeu para o modelo norte-americano, com a implementação da chamada

do modelo europeu para o modelo norte-americano, com a implementação da chamada

‘política de boa vizinhança’, que teve como coordenador o milionário norte-americano

‘política de boa vizinhança’, que teve como coordenador o milionário norte-americano

Nelson Rockefeller, dono da Standard Oil e presidente do Museum of Modern Art – MoMA

Nelson Rockefeller, dono da Standard Oil e presidente do Museum of Modern Art – MoMA

de Nova Iorque. Nesse contexto, a discussão sobre uma instituição voltada para a

de Nova Iorque. Nesse contexto, a discussão sobre uma instituição voltada para a

preservação e divulgação da arte moderna começou a tomar corpo, inspirada em

preservação e divulgação da arte moderna começou a tomar corpo, inspirada em

instituições norte-americanas.

instituições norte-americanas.

Foi sem dúvida o processo de modernização da sociedade brasileira e, em

Foi sem dúvida o processo de modernização da sociedade brasileira e, em

particular, a criação das bases institucionais e culturais que levaram São Paulo a ingressar,

particular, a criação das bases institucionais e culturais que levaram São Paulo a ingressar,

definitivamente, no circuito internacional das artes do século XX. Neste contexto, destacam-se:

definitivamente, no circuito internacional das artes do século XX. Neste contexto, destacam-se:

a) a criação do MASP – Museu de Arte de São Paulo ‘Assis

a) a criação do MASP – Museu de Arte de São Paulo ‘Assis

Chateaubriand’, em 1947, como o primeiro museu de abrangência internacional na

Chateaubriand’, em 1947, como o primeiro museu de abrangência internacional na

América do Sul, agregando um acervo artístico de grande expressão; o regente

América do Sul, agregando um acervo artístico de grande expressão; o regente

desta orquestração foi Assis Chateaubriand, jornalista paraibano e proprietário da

desta orquestração foi Assis Chateaubriand, jornalista paraibano e proprietário da

primeira grande rede de comunicações do Brasil, os Diários Associados; ele se

primeira grande rede de comunicações do Brasil, os Diários Associados; ele se

unira a um jovem italiano, Pietro Maria Bardi, grande conhecedor de arte, que

unira a um jovem italiano, Pietro Maria Bardi, grande conhecedor de arte, que

soube, como ninguém, aproveitar as boas oportunidades do mercado europeu de

soube, como ninguém, aproveitar as boas oportunidades do mercado europeu de

arte, ainda combalido no pós-guerra. O acervo do MASP reverencia, portanto, a

arte, ainda combalido no pós-guerra. O acervo do MASP reverencia, portanto, a

importância de seu grande mecenas, Chateaubriand, mas traz as marcas profundas

importância de seu grande mecenas, Chateaubriand, mas traz as marcas profundas

de seu organizador e diretor, Pietro M. Bardi.

de seu organizador e diretor, Pietro M. Bardi.

b) o Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, em 1948, que nascia

b) o Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, em 1948, que nascia

com a missão de abrigar a produção artística da modernidade brasileira, foi criado

com a missão de abrigar a produção artística da modernidade brasileira, foi criado

pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho que, num gesto generoso, convidou a

pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho que, num gesto generoso, convidou a
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participar representantes de todas as áreas das artes e da cultura para traçar o

participar representantes de todas as áreas das artes e da cultura para traçar o

perfil e a política de aquisição e de formação do seu acervo. Sua sede foi instalada

perfil e a política de aquisição e de formação do seu acervo. Sua sede foi instalada

numa sala do edifício dos Diários Associados, na Rua Sete de Abril, cedida por

numa sala do edifício dos Diários Associados, na Rua Sete de Abril, cedida por

Assis Chateaubriand, evidenciando o espírito de cooperação reinante no campo da

Assis Chateaubriand, evidenciando o espírito de cooperação reinante no campo da

cultura, no período. Em 8 de março de 1949, o Museu de Arte Moderna de São

cultura, no período. Em 8 de março de 1949, o Museu de Arte Moderna de São

Paulo foi inaugurado com a exposição Do Figurativismo ao Abstracionismo, que

Paulo foi inaugurado com a exposição Do Figurativismo ao Abstracionismo, que

reuniu 51 artistas, entre os quais três brasileiros: Cícero Dias, Waldemar Cordeiro e

reuniu 51 artistas, entre os quais três brasileiros: Cícero Dias, Waldemar Cordeiro e

Samson Flexor.

Samson Flexor.

c) a Fundação Bienal de São Paulo, criada em 1962, inscreveu São Paulo

c) a Fundação Bienal de São Paulo, criada em 1962, inscreveu São Paulo

e o Brasil no panorama internacional da arte. Logo após a inauguração do MAM,

e o Brasil no panorama internacional da arte. Logo após a inauguração do MAM,

Ciccillo Matarazzo propôs a realização de uma grande mostra internacional

Ciccillo Matarazzo propôs a realização de uma grande mostra internacional

inspirada na Bienal de Veneza, arriscando-se de forma prematura em uma aventura

inspirada na Bienal de Veneza, arriscando-se de forma prematura em uma aventura

de tais proporções. Assim mesmo, Ciccillo definiu o ano de 1951 para a realização

de tais proporções. Assim mesmo, Ciccillo definiu o ano de 1951 para a realização

do evento e o montante de recursos destinado à premiação. A I Bienal foi

do evento e o montante de recursos destinado à premiação. A I Bienal foi

inaugurada em 20 de outubro de 1951. O Pavilhão adaptado – instalado na área da

inaugurada em 20 de outubro de 1951. O Pavilhão adaptado – instalado na área da

Paulista que viria a abrigar posteriormente o MASP – recebeu 1.854 obras

Paulista que viria a abrigar posteriormente o MASP – recebeu 1.854 obras

representando 23 países. O êxito da I Bienal evidenciou a capacidade de realização

representando 23 países. O êxito da I Bienal evidenciou a capacidade de realização

de Ciccillo e da direção do MAM. Ainda sob o impacto do sucesso, programou-se a

de Ciccillo e da direção do MAM. Ainda sob o impacto do sucesso, programou-se a

II Bienal, que viria a acontecer no final de 1953, abrindo as comemorações do IV

II Bienal, que viria a acontecer no final de 1953, abrindo as comemorações do IV

Centenário da Cidade de São Paulo, sob o comando de Ciccillo Matarazzo como

Centenário da Cidade de São Paulo, sob o comando de Ciccillo Matarazzo como

presidente da comissão organizadora dos festejos. O local escolhido foi a área do

presidente da comissão organizadora dos festejos. O local escolhido foi a área do

Ibirapuera, ainda área de várzea, sem benfeitorias urbanas.

Ibirapuera, ainda área de várzea, sem benfeitorias urbanas.

d) As comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, em 1954,

d) As comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo, em 1954,

geraram a premissa celebrativa para a edificação do Parque do Ibirapuera, em

geraram a premissa celebrativa para a edificação do Parque do Ibirapuera, em

1953, em cujos pavilhões até hoje a arte e a cultura nacionais se expressam. O

1953, em cujos pavilhões até hoje a arte e a cultura nacionais se expressam. O

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer foi convidado a projetar o conjunto de

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer foi convidado a projetar o conjunto de

edificações e Burle Marx os jardins que deram ao complexo o grande sentido de

edificações e Burle Marx os jardins que deram ao complexo o grande sentido de

uso público.

uso público.

É importante lembrar que, ao contrário do Rio de Janeiro, em São Paulo a produção

É importante lembrar que, ao contrário do Rio de Janeiro, em São Paulo a produção

artística esteve historicamente ligada à iniciativa privada. O histórico de investimento do

artística esteve historicamente ligada à iniciativa privada. O histórico de investimento do

Estado, muito presente na maioria dos Estados brasileiros e, de forma emblemática, no Rio

Estado, muito presente na maioria dos Estados brasileiros e, de forma emblemática, no Rio

de Janeiro, por conta da necessária tutela das instituições nacionais, não se verificou na

de Janeiro, por conta da necessária tutela das instituições nacionais, não se verificou na

capital paulista. Assim, a elite paulistana afastou-se do modelo eurocêntrico, no pós-guerra,

capital paulista. Assim, a elite paulistana afastou-se do modelo eurocêntrico, no pós-guerra,
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apropriando-se dos novos valores norte-americanos, que preconizavam o mecenato como

apropriando-se dos novos valores norte-americanos, que preconizavam o mecenato como

forma de viabilizar o passo seguro à modernidade.

forma de viabilizar o passo seguro à modernidade.

A criação de tais instituições culturais marcou profundamente a história de São
Paulo, consignando seu papel de difusor da cultura brasileira.

A criação de tais instituições culturais marcou profundamente a história de São
Paulo, consignando seu papel de difusor da cultura brasileira.

A par da grande vinculação de São Paulo e de suas instituições culturais com o

A par da grande vinculação de São Paulo e de suas instituições culturais com o

circuito internacional de arte, é significativo notar que a cidade sempre reinterpretou o

circuito internacional de arte, é significativo notar que a cidade sempre reinterpretou o

nacional, por meio de elementos da cultura material, explorando e inovando, tanto no

nacional, por meio de elementos da cultura material, explorando e inovando, tanto no

conceito como na linguagem das exposições.

conceito como na linguagem das exposições.

Como exemplos deste discurso empreendido por São Paulo, apresentam-se as

Como exemplos deste discurso empreendido por São Paulo, apresentam-se as

seguintes exposições antológicas, não apenas pela abrangência de sua proposição, como

seguintes exposições antológicas, não apenas pela abrangência de sua proposição, como

principalmente por seu ineditismo e representatividade, tanto de artistas e períodos

principalmente por seu ineditismo e representatividade, tanto de artistas e períodos

abrangidos como de tipologias de obras:

abrangidos como de tipologias de obras:

a) A Mão do Homem Brasileiro, com Curadoria de Lina Bo Bardi, realizada
no MASP, em1969;

a) A Mão do Homem Brasileiro, com Curadoria de Lina Bo Bardi, realizada
no MASP, em1969;

b) Tradição e Ruptura, o primeiro exercício curatorial interdisciplinar

b) Tradição e Ruptura, o primeiro exercício curatorial interdisciplinar

realizado em exposições no Brasil, que marcou época, apresentando de forma

realizado em exposições no Brasil, que marcou época, apresentando de forma

inédita o design brasileiro, em 1984;

inédita o design brasileiro, em 1984;

c) O Brasil dos Viajantes, realizada no MASP, em 1994, passaporte para a

c) O Brasil dos Viajantes, realizada no MASP, em 1994, passaporte para a

internacionalização das exposições brasileiras e para a conquista da confiança

internacionalização das exposições brasileiras e para a conquista da confiança

internacional para a cessão de empréstimos de obras estrangeiras aos museus

internacional para a cessão de empréstimos de obras estrangeiras aos museus

brasileiros;

brasileiros;

d) O Universo do Barroco Brasileiro, com Curadoria de Emanoel Araújo,

d) O Universo do Barroco Brasileiro, com Curadoria de Emanoel Araújo,

realizada na Galeria de Arte do SESI – na Federação das Indústrias do Estado de

realizada na Galeria de Arte do SESI – na Federação das Indústrias do Estado de

São Paulo, em 1998;

São Paulo, em 1998;

e) Mostra do Descobrimento, realizada em 2000, no Parque do Ibirapuera,

e) Mostra do Descobrimento, realizada em 2000, no Parque do Ibirapuera,

em São Paulo, como parte das celebrações do V Centenário do Descobrimento do

em São Paulo, como parte das celebrações do V Centenário do Descobrimento do

Brasil.

Brasil.
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A proposta acadêmica na Universidade de São Paulo era reanalisar esta trajetória

A proposta acadêmica na Universidade de São Paulo era reanalisar esta trajetória

singular da cidade de São Paulo, na tentativa de perceber as intenções que a levaram a

singular da cidade de São Paulo, na tentativa de perceber as intenções que a levaram a

modificar soberanamente seu posicionamento político, social e cultural no cenário nacional.

modificar soberanamente seu posicionamento político, social e cultural no cenário nacional.

Por meio de uma contextualização histórica, propunha-se embasar os movimentos

Por meio de uma contextualização histórica, propunha-se embasar os movimentos

sucessivos da sociedade paulistana que, mal se refazendo do anonimato em que vivera o

sucessivos da sociedade paulistana que, mal se refazendo do anonimato em que vivera o

período colonial – séculos XVI, XVII, XVIII e início do XIX – vê, a partir do ciclo do café – do

período colonial – séculos XVI, XVII, XVIII e início do XIX – vê, a partir do ciclo do café – do

último quartel do século XVIII, até meados do século XX –, suas potencialidades se

último quartel do século XVIII, até meados do século XX –, suas potencialidades se

multiplicarem, assumindo mesmo notoriedade no campo da cultura a partir do pós-guerra,

multiplicarem, assumindo mesmo notoriedade no campo da cultura a partir do pós-guerra,

chegando, na segunda metade do século XX, a uma projeção nacional e internacional.

chegando, na segunda metade do século XX, a uma projeção nacional e internacional.

O caminho da pesquisa corria pelos grandes temas que agitaram culturalmente a

O caminho da pesquisa corria pelos grandes temas que agitaram culturalmente a

cidade e, ao mesmo tempo, aprofundava-se no entendimento da lógica de cada uma das

cidade e, ao mesmo tempo, aprofundava-se no entendimento da lógica de cada uma das

exposições eleitas como foco de análise. A documentação levantada nos arquivos,

exposições eleitas como foco de análise. A documentação levantada nos arquivos,

bibliotecas e centros de documentação das instituições museológicas possibilitava não só

bibliotecas e centros de documentação das instituições museológicas possibilitava não só

confrontar os conceitos curatoriais, as listagens de obras que foram expostas nas

confrontar os conceitos curatoriais, as listagens de obras que foram expostas nas

exposições em foco, como recuperar as lógicas e o modo de organizar exposições na São

exposições em foco, como recuperar as lógicas e o modo de organizar exposições na São

Paulo da segunda metade do século XX. Foi possível, por exemplo, verificar como se

Paulo da segunda metade do século XX. Foi possível, por exemplo, verificar como se

pesquisava, como se elegiam as obras, como se obtinham os empréstimos entre os

pesquisava, como se elegiam as obras, como se obtinham os empréstimos entre os

colecionadores abastados de São Paulo e do Nordeste; quando e como se emitiam seguros

colecionadores abastados de São Paulo e do Nordeste; quando e como se emitiam seguros

dessas obras; como era pensada a linguagem expositiva, quem a definia; o papel da

dessas obras; como era pensada a linguagem expositiva, quem a definia; o papel da

pesquisa, a elaboração dos catálogos e, mais do que tudo, a que contexto histórico-social

pesquisa, a elaboração dos catálogos e, mais do que tudo, a que contexto histórico-social

toda esta lógica expositiva estava relacionada.

toda esta lógica expositiva estava relacionada.

Foi, no entanto, um dos cursos freqüentados na Faculdade de Arquitetura e

Foi, no entanto, um dos cursos freqüentados na Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de São Paulo, ministrado por Murilo Marx, que lançou a

Urbanismo da Universidade de São Paulo, ministrado por Murilo Marx, que lançou a

centelha maior sobre a importância do território como eixo fundador da lógica das

centelha maior sobre a importância do território como eixo fundador da lógica das

articulações socioeconômicas e culturais. A apropriação da terra a partir do período colonial

articulações socioeconômicas e culturais. A apropriação da terra a partir do período colonial

até a contemporaneidade, no Brasil, apresentou as lógicas históricas que foram

até a contemporaneidade, no Brasil, apresentou as lógicas históricas que foram

responsáveis pelo ‘assentamento’ da população neste vasto território. Percorrendo as raízes

responsáveis pelo ‘assentamento’ da população neste vasto território. Percorrendo as raízes

históricas, desde as sesmarias até os embates urbanos da contemporaneidade, o curso foi

históricas, desde as sesmarias até os embates urbanos da contemporaneidade, o curso foi

desvelando as armadilhas e vicissitudes históricas de que fomos vítimas – ou cúmplices –,

desvelando as armadilhas e vicissitudes históricas de que fomos vítimas – ou cúmplices –,

ou constatando quanto somos, ainda hoje, irremediavelmente omissos.

ou constatando quanto somos, ainda hoje, irremediavelmente omissos.

A partir desta experiência teórica vivenciada no curso acima referido, que versava

A partir desta experiência teórica vivenciada no curso acima referido, que versava

sobre a importância do território na organização das cidades brasileiras, foi imperativo voltar

sobre a importância do território na organização das cidades brasileiras, foi imperativo voltar
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a analisar São Paulo à luz de sua trajetória histórico-cultural, de sua importância econômica,

a analisar São Paulo à luz de sua trajetória histórico-cultural, de sua importância econômica,

de suas potencialidades e limites.

de suas potencialidades e limites.

Neste mesmo período, as leituras dos vários textos fundadores, de autoria de

Neste mesmo período, as leituras dos vários textos fundadores, de autoria de

Ulpiano Bezerra de Meneses, ressaltavam e problematizavam as múltiplas configurações

Ulpiano Bezerra de Meneses, ressaltavam e problematizavam as múltiplas configurações

conceituais e programáticas de um museu de cidade para São Paulo. Grande precursor

conceituais e programáticas de um museu de cidade para São Paulo. Grande precursor

desta equação, Meneses aprofundou sobremaneira os estudos e, sem dúvida, edificou

desta equação, Meneses aprofundou sobremaneira os estudos e, sem dúvida, edificou

balizamentos conceituais de extrema relevância para todos quantos quisessem explorar ou

balizamentos conceituais de extrema relevância para todos quantos quisessem explorar ou

propor idéias sobre a configuração do Museu da Cidade de São Paulo.

propor idéias sobre a configuração do Museu da Cidade de São Paulo.

Por outro lado, a proximidade, como membro do ICOM – International Council of

Por outro lado, a proximidade, como membro do ICOM – International Council of

Museums, mais especificamente ao ICOFOM – Comitê Internacional para a Museologia,

Museums, mais especificamente ao ICOFOM – Comitê Internacional para a Museologia,

possibilitou o acesso aos textos de aprofundamento necessários; a aproximação com os

possibilitou o acesso aos textos de aprofundamento necessários; a aproximação com os

pensadores do MINOM – Movimento Internacional para uma Nova Museologia foi

pensadores do MINOM – Movimento Internacional para uma Nova Museologia foi

responsável pela abertura de horizontes e foi neste contexto que se evidenciou a

responsável pela abertura de horizontes e foi neste contexto que se evidenciou a

Sociomuseologia como fio condutor confiável para uma propositura mais alargada para São

Sociomuseologia como fio condutor confiável para uma propositura mais alargada para São

Paulo, conectando e fundindo conceitos de museu de cidade e de território.

Paulo, conectando e fundindo conceitos de museu de cidade e de território.

Foi, portanto, sobre o caminho de pesquisa e aprofundamento trilhado ao longo da

Foi, portanto, sobre o caminho de pesquisa e aprofundamento trilhado ao longo da

vivência acadêmica na Universidade de São Paulo, na fase de desenvolvimento dos créditos

vivência acadêmica na Universidade de São Paulo, na fase de desenvolvimento dos créditos

para o doutoramento que, do interesse primeiro pela coleta contemporânea de acervos,

para o doutoramento que, do interesse primeiro pela coleta contemporânea de acervos,

surgiu o reconhecimento da voz soberana de São Paulo, a quem foi dado falar sobre o

surgiu o reconhecimento da voz soberana de São Paulo, a quem foi dado falar sobre o

Brasil, em exposições, para, a seguir, migrar pelo território insondável das cidades, e

Brasil, em exposições, para, a seguir, migrar pelo território insondável das cidades, e

repousar sobre uma propositura confluente: o Museu da Cidade de São Paulo, numa visada

repousar sobre uma propositura confluente: o Museu da Cidade de São Paulo, numa visada

patrimonial voltada ao contemporâneo.

patrimonial voltada ao contemporâneo.
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1. Problemática (Hipótese)

1. Problemática (Hipótese)

Os museus têm o poder de decidir o que lembrar e o

Os museus têm o poder de decidir o que lembrar e o

10

10

que esquecer. (Zarka Vujic )

que esquecer. (Zarka Vujic )

Este trabalho teórico preocupa-se em discutir como a Sociomuseologia poderá se

Este trabalho teórico preocupa-se em discutir como a Sociomuseologia poderá se

apropriar de um objeto de musealização mais amplo e abrangente, como o território de uma

apropriar de um objeto de musealização mais amplo e abrangente, como o território de uma

megacidade – no caso, São Paulo. Assim, a proposição é a de reconfigurar um novo método

megacidade – no caso, São Paulo. Assim, a proposição é a de reconfigurar um novo método

de implantação de museu de cidade que se estruture por entre os conceitos da

de implantação de museu de cidade que se estruture por entre os conceitos da

Sociomuseologia, extraindo desta fonte os marcos teóricos que pareçam apropriados ao

Sociomuseologia, extraindo desta fonte os marcos teóricos que pareçam apropriados ao

novo formato; ao mesmo tempo, procura explorar novas visadas para outras áreas do

novo formato; ao mesmo tempo, procura explorar novas visadas para outras áreas do

conhecimento que possam contribuir para a arquitetura de um novo modelo museológico.

conhecimento que possam contribuir para a arquitetura de um novo modelo museológico.

Para tanto, eixos teóricos são agora revisitados e analisados, para que se possam experimentar

Para tanto, eixos teóricos são agora revisitados e analisados, para que se possam experimentar

componentes de sentido para o novo modelo: um museu de cidade que tem como objeto

componentes de sentido para o novo modelo: um museu de cidade que tem como objeto

museal o seu vasto território, e que se articula sobre as premissas de coleta

museal o seu vasto território, e que se articula sobre as premissas de coleta

contemporânea de acervo, empreendida por meio de métodos de mobilização social.

contemporânea de acervo, empreendida por meio de métodos de mobilização social.

Algumas questões sucedem-se à espera de respostas com relação à proposição de

Algumas questões sucedem-se à espera de respostas com relação à proposição de

criação e implantação de um Museu da Cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, é preciso

criação e implantação de um Museu da Cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, é preciso

revisitar a seqüência de estudos e tratativas já empreendidas ao longo dos séculos XX e XXI

revisitar a seqüência de estudos e tratativas já empreendidas ao longo dos séculos XX e XXI

para que tal projeto viesse à tona, e dela extrair as perguntas fundadoras:

para que tal projeto viesse à tona, e dela extrair as perguntas fundadoras:

a) Que ameaça representa para os tomadores de decisão, no plano político-

a) Que ameaça representa para os tomadores de decisão, no plano político-

institucional, um projeto de implantação de museu que se embase na coleta contemporânea

institucional, um projeto de implantação de museu que se embase na coleta contemporânea

de acervos? Por que o que é produzido pela sociedade, contemporaneamente, tem um

de acervos? Por que o que é produzido pela sociedade, contemporaneamente, tem um

processo de musealização muito mais ameaçador do que a coleta tradicional de bens

processo de musealização muito mais ameaçador do que a coleta tradicional de bens

culturais, que legitima e consagra o percurso histórico de um objeto?

culturais, que legitima e consagra o percurso histórico de um objeto?

b) O modelo de museu de história que referencia o passado seria, portanto, mais

b) O modelo de museu de história que referencia o passado seria, portanto, mais

seguro? Os objetos antigos nos questionariam menos que os contemporâneos? Já a

seguro? Os objetos antigos nos questionariam menos que os contemporâneos? Já a

extração de objetos do cotidiano, em tempo real, provocaria na sociedade uma lacuna

extração de objetos do cotidiano, em tempo real, provocaria na sociedade uma lacuna

irreparável?

irreparável? Ou seria necessário permitir ao tempo descartar os objetos que

10

Ou

seria

necessário

permitir

ao

tempo

descartar

os

objetos

que
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irremediavelmente cairiam no esquecimento, para então restar, e por via de conseqüência,

irremediavelmente cairiam no esquecimento, para então restar, e por via de conseqüência,

preservar, naturalmente, aqueles ‘vocacionados’ a um processo de musealização?

preservar, naturalmente, aqueles ‘vocacionados’ a um processo de musealização?

c) Ou seriam outros valores e critérios que deveriam ser a base para a seleção? Seria

c) Ou seriam outros valores e critérios que deveriam ser a base para a seleção? Seria

por acaso o valor estético, a representatividade social, a idade do objeto, o perfil de seu

por acaso o valor estético, a representatividade social, a idade do objeto, o perfil de seu

proprietário, o seu valor monetário intrínseco? Até onde estes valores que foram grandes

proprietário, o seu valor monetário intrínseco? Até onde estes valores que foram grandes

referenciais no passado, ao longo de séculos, aplicam-se hoje ao nosso mundo globalizado,

referenciais no passado, ao longo de séculos, aplicam-se hoje ao nosso mundo globalizado,

transterritorial? Se a nossa sociedade vive uma luta contra o próprio envelhecimento,

transterritorial? Se a nossa sociedade vive uma luta contra o próprio envelhecimento,

multiplicando lógicas de verossimilhança e reconstrução, por que não nos sentirmos

multiplicando lógicas de verossimilhança e reconstrução, por que não nos sentirmos

referenciados no presente?

referenciados no presente?

d) Será que o modelo de museu de cidade que se articula pela coleta contemporânea é

d) Será que o modelo de museu de cidade que se articula pela coleta contemporânea é

um modelo museológico ameaçador pela simples inversão do peso simbólico dos objetos,

um modelo museológico ameaçador pela simples inversão do peso simbólico dos objetos,

ou este discurso inverte outros sentidos sociais mais abrangentes?

ou este discurso inverte outros sentidos sociais mais abrangentes?

e) Partindo da premissa de que a seleção de um objeto pressupõe a lógica do descarte,

e) Partindo da premissa de que a seleção de um objeto pressupõe a lógica do descarte,

teríamos nós receio do poder de manipulação museológica sobre a nossa própria vida,

teríamos nós receio do poder de manipulação museológica sobre a nossa própria vida,

nossa trajetória, nossa história, nossa memória, que a escolha de um objeto contemporâneo

nossa trajetória, nossa história, nossa memória, que a escolha de um objeto contemporâneo

possa determinar? Teríamos mais receio de selecionar ou de descartar? Temos menos

possa determinar? Teríamos mais receio de selecionar ou de descartar? Temos menos

prazer em conviver com o que fica ou em abandonar o que se vai?

prazer em conviver com o que fica ou em abandonar o que se vai?

f)

Como fica o museu e o seu papel social nesta nova equação contemporânea? Que

f) Como fica o museu e o seu papel social nesta nova equação contemporânea? Que

história se propõe legitimar? O que se pretende lembrar, o que se permite esquecer? Será

história se propõe legitimar? O que se pretende lembrar, o que se permite esquecer? Será

esse museu um território de novos sentidos, de novas expectativas? Se os museus

esse museu um território de novos sentidos, de novas expectativas? Se os museus

tradicionais tinham o poder de reverenciar e de nomear o que não poderia ser esquecido,

tradicionais tinham o poder de reverenciar e de nomear o que não poderia ser esquecido,

por que não podemos considerar que o Museu da Cidade teria o poder de refletir, de

por que não podemos considerar que o Museu da Cidade teria o poder de refletir, de

modificar, de repropor, de reerguer o presente e assim desenhar, em tempo presente, o

modificar, de repropor, de reerguer o presente e assim desenhar, em tempo presente, o

próprio futuro? Haveria tempo, no nosso presente, de esperar o envelhecimento natural dos

próprio futuro? Haveria tempo, no nosso presente, de esperar o envelhecimento natural dos

objetos? Não seria este processo muito mais contaminado hoje do que fora no passado?

objetos? Não seria este processo muito mais contaminado hoje do que fora no passado?

g) Por que nossa sociedade aplaude, consome e musealiza a arte contemporânea,

g) Por que nossa sociedade aplaude, consome e musealiza a arte contemporânea,

construindo ‘museus catedrais’ para abrigá-la, em todo o mundo? Será que a arte fala da

construindo ‘museus catedrais’ para abrigá-la, em todo o mundo? Será que a arte fala da

vida sem tantas ameaças quanto os objetos o fazem?

vida sem tantas ameaças quanto os objetos o fazem?
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h) Por que os museus de ciências e tecnologia se multiplicam, evidenciando ao público

h) Por que os museus de ciências e tecnologia se multiplicam, evidenciando ao público

os grandes temas que preocupam a sobrevivência do planeta? A extinção da espécie

os grandes temas que preocupam a sobrevivência do planeta? A extinção da espécie

humana não seria um medo maior do que o imposto pela coleta de objetos

humana não seria um medo maior do que o imposto pela coleta de objetos

contemporâneos?

contemporâneos?

i)

Por que as iniciativas museais de conscientização sobre a importância da

i)

Por que as iniciativas museais de conscientização sobre a importância da

convivência solidária entre diferentes culturas são apoiadas e implementadas, sem titubeios,

convivência solidária entre diferentes culturas são apoiadas e implementadas, sem titubeios,

em diferentes países? Por que os museus de história contemporânea são tão poucos em

em diferentes países? Por que os museus de história contemporânea são tão poucos em

nosso país e considerados ameaçadores? O que de nossa vida hoje é tão insuportável a

nosso país e considerados ameaçadores? O que de nossa vida hoje é tão insuportável a

ponto de não querermos lembrar, selecionar, eleger e musealizar?

ponto de não querermos lembrar, selecionar, eleger e musealizar?

j)

Por que reverenciar o mito fundador da cidade? O lócus, o plano expandido em

j)

Por que reverenciar o mito fundador da cidade? O lócus, o plano expandido em

relação ao centro é algo desejável e recomendável? Por que o medo surge quando se

relação ao centro é algo desejável e recomendável? Por que o medo surge quando se

perfura a muralha simbólica envolvente, e parte-se para a expansão do território, para além

perfura a muralha simbólica envolvente, e parte-se para a expansão do território, para além

das amarras, para os planos periféricos? Seria um atavismo medieval que nos impede de

das amarras, para os planos periféricos? Seria um atavismo medieval que nos impede de

sair do centro, burlar a muralha e mergulhar na complexa malha urbana envoltória, território

sair do centro, burlar a muralha e mergulhar na complexa malha urbana envoltória, território

de ninguém, como se diz popularmente?

de ninguém, como se diz popularmente?

k) Seria então possível substituir o objeto por seu simulacro? Por que não optar pela
tecnologia

que

pode

traduzir

sentimentos,

gestos,

sabores,

odores

e

imagens

k) Seria então possível substituir o objeto por seu simulacro? Por que não optar pela
tecnologia que

pode traduzir

sentimentos,

gestos,

sabores,

odores

e

imagens

inesquecíveis? O fascínio do movimento seria mais estimulante do que o repouso do objeto?

inesquecíveis? O fascínio do movimento seria mais estimulante do que o repouso do objeto?

O objeto repousa, fala ou pergunta? E que tal abdicar dos acervos originais e assumir

O objeto repousa, fala ou pergunta? E que tal abdicar dos acervos originais e assumir

definitivamente a interação virtual? Seguindo as trilhas das redes colaborativas, seria

definitivamente a interação virtual? Seguindo as trilhas das redes colaborativas, seria

possível criar virtualmente acervos e até mesmo os museus, descartando a lógica

possível criar virtualmente acervos e até mesmo os museus, descartando a lógica

imperativa de gerar e manter instituições patrimoniais? Por que manter originais se já os

imperativa de gerar e manter instituições patrimoniais? Por que manter originais se já os

congelamos em imagens, para o futuro? Podemos até modificá-los, editá-los, recriá-los? Na

congelamos em imagens, para o futuro? Podemos até modificá-los, editá-los, recriá-los? Na

era da clonagem humana, em que se desafiam as lógicas da ancestralidade e da

era da clonagem humana, em que se desafiam as lógicas da ancestralidade e da

hereditariedade, por que não se pensar na obsolescência do objeto original? Por que não

hereditariedade, por que não se pensar na obsolescência do objeto original? Por que não

cloná-lo, reproduzi-lo e descartá-lo?

cloná-lo, reproduzi-lo e descartá-lo?

l)

Ou será que o que mais preocupa é quem elege os objetos, do que propriamente o

l)

Ou será que o que mais preocupa é quem elege os objetos, do que propriamente o

que é escolhido? Seriam muitos a escolher neste novo modelo? A história a ser contada

que é escolhido? Seriam muitos a escolher neste novo modelo? A história a ser contada

referenciaria vultos desconhecidos no cenário social? Seria dada voz a uma multidão até

referenciaria vultos desconhecidos no cenário social? Seria dada voz a uma multidão até

então silenciosa? Ao falar, ela adotaria uma sintaxe que possa não ser por nós

então silenciosa? Ao falar, ela adotaria uma sintaxe que possa não ser por nós
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compreendida? Se a sintaxe for outra, muitos se reconhecerão, e nós? Permaneceremos

compreendida? Se a sintaxe for outra, muitos se reconhecerão, e nós? Permaneceremos

sem conexão, portanto, sem voz?

sem conexão, portanto, sem voz?

“Uma cidadã paulistana, da periferia de São Paulo, disse de pronto que, se lhe
fosse concedido eleger algo que representasse São Paulo para ir para o Museu,
ela escolheria a amizade, valor este que ela não só julga apropriado para o
Museu, como acredita que traduz um forte sentimento que une, nas pequenas
células da cidade, as pessoas no seu cotidiano.” (Franco, 2004, p. 61)

“Uma cidadã paulistana, da periferia de São Paulo, disse de pronto que, se lhe
fosse concedido eleger algo que representasse São Paulo para ir para o Museu,
ela escolheria a amizade, valor este que ela não só julga apropriado para o
Museu, como acredita que traduz um forte sentimento que une, nas pequenas
células da cidade, as pessoas no seu cotidiano.” (Franco, 2004, p. 61)

m) De que lugar, enfim, o museu fala? Quem fala pelo museu? Por que fala? E quem se
cala? O que, enfim, incomoda tanto?

m) De que lugar, enfim, o museu fala? Quem fala pelo museu? Por que fala? E quem se
cala? O que, enfim, incomoda tanto?

O Museu da Cidade de São Paulo – um direito social renegado

O Museu da Cidade de São Paulo – um direito social renegado

A cidade de São Paulo perambula há anos à espera de um museu que repertorie

A cidade de São Paulo perambula há anos à espera de um museu que repertorie

sua vasta trajetória humana e cultural. Detém um significativo conjunto de instituições

sua vasta trajetória humana e cultural. Detém um significativo conjunto de instituições

culturais esparsas por seu território que referenciam segmentos, partes, frações dessa

culturais esparsas por seu território que referenciam segmentos, partes, frações dessa

história sem, contudo, compor um plano emblemático que lhes imprima um sentido de

história sem, contudo, compor um plano emblemático que lhes imprima um sentido de

pertencimento museológico, como é o caso, por exemplo, do Museu Paulista e do Museu da

pertencimento museológico, como é o caso, por exemplo, do Museu Paulista e do Museu da

Imagem e do Som (Figuras 4 e 5). Trata-se de múltiplas memórias particulares em busca de

Imagem e do Som (Figuras 4 e 5). Trata-se de múltiplas memórias particulares em busca de

um lócus que lhes permita referenciar, em articulação, o todo da cidade. Faz-se necessário

um lócus que lhes permita referenciar, em articulação, o todo da cidade. Faz-se necessário

algo maior, mais forte e agregador, que legitime as partes e as entrelace; que teça conexões

algo maior, mais forte e agregador, que legitime as partes e as entrelace; que teça conexões

de sentidos entre os conjuntos patrimoniais, de forma a torná-los acessíveis e

de sentidos entre os conjuntos patrimoniais, de forma a torná-los acessíveis e

compreensíveis para a população.

compreensíveis para a população.

Figura 4. Vista aérea do Museu Paulista (Fonte: Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 2008).
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Figura 5. Museu da Imagem e do Som (Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo, 2008).

Figura 5. Museu da Imagem e do Som (Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo, 2008).

Segundo Bruno, em A Musealização em São Paulo: os caminhos interpretativos da

Segundo Bruno, em A Musealização em São Paulo: os caminhos interpretativos da

cidade, um dos textos fundadores do livro Expedição São Paulo 450 anos – uma viagem por

cidade, um dos textos fundadores do livro Expedição São Paulo 450 anos – uma viagem por

dentro da metrópole,

dentro da metrópole,

“desde a inauguração do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, em 1895,
até a proposta de implantação do Museu da Cidade de São Paulo e do Sistema
Municipal de Museus, delineada a partir de 2003, a cidade tem sido alvo de vários
projetos que visam decodificar suas entranhas culturais, as suas razões
patrimoniais e, em especial, seus caminhos interpretativos, que neste ano estão
comemorando os 450 anos, apesar dos vestígios arqueológicos sinalizarem para
uma ocupação por grupos humanos, neste território, por volta de nove mil anos
antes do presente.” (Bruno, 2004a, p. 24)

“desde a inauguração do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, em 1895,
até a proposta de implantação do Museu da Cidade de São Paulo e do Sistema
Municipal de Museus, delineada a partir de 2003, a cidade tem sido alvo de vários
projetos que visam decodificar suas entranhas culturais, as suas razões
patrimoniais e, em especial, seus caminhos interpretativos, que neste ano estão
comemorando os 450 anos, apesar dos vestígios arqueológicos sinalizarem para
uma ocupação por grupos humanos, neste território, por volta de nove mil anos
antes do presente.” (Bruno, 2004a, p. 24)

Num território de entranhas marcadas pela resistência jesuítica e pela penetração

Num território de entranhas marcadas pela resistência jesuítica e pela penetração

humana por outros territórios, rumo às Minas Gerais, no século XVIII, em busca do ouro, das

humana por outros territórios, rumo às Minas Gerais, no século XVIII, em busca do ouro, das

pedras preciosas, e do próprio sustento, São Paulo erigiu-se sob a saga da descoberta, da

pedras preciosas, e do próprio sustento, São Paulo erigiu-se sob a saga da descoberta, da

luta e da ressignificação. Experimentou todo tipo de simbiose humana e cultural: recebeu o

luta e da ressignificação. Experimentou todo tipo de simbiose humana e cultural: recebeu o

negro escravo no Ciclo do Café, substituiu-o pela mão-de-obra imigrante na virada do XIX

negro escravo no Ciclo do Café, substituiu-o pela mão-de-obra imigrante na virada do XIX

para o XX e ressignificou o país ao tornar-se o cenário humano mais nordestino do Brasil,

para o XX e ressignificou o país ao tornar-se o cenário humano mais nordestino do Brasil,

no século XX.

no século XX.

No campo museal, oscilou entre representar a si própria e o nacional, muitas vezes

No campo museal, oscilou entre representar a si própria e o nacional, muitas vezes

soberano nos discursos expositivos. Conduziu iniciativas de valorização das distintas

soberano nos discursos expositivos. Conduziu iniciativas de valorização das distintas

correntes migratórias, atribuiu destaque às conquistas científicas e industriais, instituiu

correntes migratórias, atribuiu destaque às conquistas científicas e industriais, instituiu

momentos de celebração, como o empreendimento do IV Centenário de sua fundação, que

momentos de celebração, como o empreendimento do IV Centenário de sua fundação, que

alterou para sempre o perfil cultural da cidade. Empreendeu ainda expedições científicas, de

alterou para sempre o perfil cultural da cidade. Empreendeu ainda expedições científicas, de
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forte teor socioantropológico, buscando repertoriar o modo de vida das populações, de

forte teor socioantropológico, buscando repertoriar o modo de vida das populações, de

forma inédita para o período, já na década de 1930. Foi neste momento, precisamente, que

forma inédita para o período, já na década de 1930. Foi neste momento, precisamente, que

a primeira iniciativa de organização e planejamento cultural mais estruturado se evidenciou

a primeira iniciativa de organização e planejamento cultural mais estruturado se evidenciou

com a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo11. É

com a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo11. É

importante assinalar que as ações incipientes do Departamento de Cultura, então recém-

importante assinalar que as ações incipientes do Departamento de Cultura, então recém-

criado, já enunciavam práticas patrimoniais de exploração territorial, de lógica interdisciplinar

criado, já enunciavam práticas patrimoniais de exploração territorial, de lógica interdisciplinar

que, sem dúvida, foram os eixos emulatórios das expedições urbanas realizadas nas

que, sem dúvida, foram os eixos emulatórios das expedições urbanas realizadas nas

décadas seguintes, notadamente as de 1985 e 2004. Deve-se notar que as expedições

décadas seguintes, notadamente as de 1985 e 2004. Deve-se notar que as expedições

empreendidas na década de 1930 já tinham a preocupação de documentar as mudanças

empreendidas na década de 1930 já tinham a preocupação de documentar as mudanças

urbanas que se aceleravam por todo o território e, de forma inovadora, coletaram acervos

urbanas que se aceleravam por todo o território e, de forma inovadora, coletaram acervos

contemporâneos até hoje preservados em instituições culturais do Município de São Paulo.

contemporâneos até hoje preservados em instituições culturais do Município de São Paulo.

De acordo com Bruno,

De acordo com Bruno,

“Nas palavras de Antonio Candido, as ações de Mário de Andrade e Paulo Duarte,
na constituição do Departamento, representaram ‘não apenas rotinização da
cultura, mas a tentativa consciente de arrancá-la dos grupos privilegiados para
transformá-la em fator de humanização da maioria, através de instituições
planejadas (...) para fazer da arte e do saber um bem comum; para incorporar as
conquistas do Modernismo à tradição que ele veio atualizar e fecundar; para
extrair dos grandes ideais do decênio de 1920 as conseqüências no terreno da
educação e da pesquisa. E até hoje, na cidade de São Paulo, a cultura assim não
encontrou manifestações semelhantes; o que existe é ruína ou desenvolvimento
do que se fez” (1985:XV).’” (Bruno, 2004a, p. 28)

“Nas palavras de Antonio Candido, as ações de Mário de Andrade e Paulo Duarte,
na constituição do Departamento, representaram ‘não apenas rotinização da
cultura, mas a tentativa consciente de arrancá-la dos grupos privilegiados para
transformá-la em fator de humanização da maioria, através de instituições
planejadas (...) para fazer da arte e do saber um bem comum; para incorporar as
conquistas do Modernismo à tradição que ele veio atualizar e fecundar; para
extrair dos grandes ideais do decênio de 1920 as conseqüências no terreno da
educação e da pesquisa. E até hoje, na cidade de São Paulo, a cultura assim não
encontrou manifestações semelhantes; o que existe é ruína ou desenvolvimento
do que se fez” (1985:XV).’” (Bruno, 2004a, p. 28)

Sob a égide da modernização presente nos anos 1940 e 1950, São Paulo, ainda

Sob a égide da modernização presente nos anos 1940 e 1950, São Paulo, ainda

provinciana, abriu-se à criação de importantes museus de arte: Museu de Arte de São Paulo

provinciana, abriu-se à criação de importantes museus de arte: Museu de Arte de São Paulo

‘Assis Chateaubriand’ – MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM e Museu de

‘Assis Chateaubriand’ – MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM e Museu de

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC. Mas foi, sem dúvida, a Bienal

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC. Mas foi, sem dúvida, a Bienal

Internacional de São Paulo que assinalou não só sua internacionalização como sua

Internacional de São Paulo que assinalou não só sua internacionalização como sua

personalidade artística permanente, em edições bienais; transformada em centro

personalidade artística permanente, em edições bienais; transformada em centro

internacional das artes visuais, para cá acorriam representações artísticas de diversos

internacional das artes visuais, para cá acorriam representações artísticas de diversos

países, mesmo do primeiro mundo. Este processo, que foi muito contributivo para a

países, mesmo do primeiro mundo. Este processo, que foi muito contributivo para a

construção do ambiente cosmopolita que a caracteriza hoje, foi, no entanto, monopolizador

construção do ambiente cosmopolita que a caracteriza hoje, foi, no entanto, monopolizador

e preteriu, certamente, outras iniciativas de maior peso num plano patrimonial mais

e preteriu, certamente, outras iniciativas de maior peso num plano patrimonial mais

abrangente. Talvez possamos creditar a esta expressiva trajetória artística a lacuna mais

abrangente. Talvez possamos creditar a esta expressiva trajetória artística a lacuna mais

contundente quanto à existência de um museu de cidade em São Paulo, de perfil histórico-

contundente quanto à existência de um museu de cidade em São Paulo, de perfil histórico-

antropológico.

antropológico.

11

11

Oficializado pelo Ato 861, de 30 de maio de 1935, como Departamento de Cultura e Recreação, alterado pelo
Ato 1146 para Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo.
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Por sua vez, o Estado de São Paulo, na década de 1940, tomou a iniciativa de criar

Por sua vez, o Estado de São Paulo, na década de 1940, tomou a iniciativa de criar

por decreto, e muitas vezes não de fato, uma centena de museus históricos e pedagógicos

por decreto, e muitas vezes não de fato, uma centena de museus históricos e pedagógicos

pelas cidades do interior do Estado. A concepção desta rede foi uma ação capitaneada por

pelas cidades do interior do Estado. A concepção desta rede foi uma ação capitaneada por

Vinicios Stein Campos, sob a égide de um modelo museológico que ressaltava o papel

Vinicios Stein Campos, sob a égide de um modelo museológico que ressaltava o papel

educacional dessas instituições. Tais museus levavam na própria denominação o nome de

educacional dessas instituições. Tais museus levavam na própria denominação o nome de

um vulto exemplar da história do Estado, muitas vezes totalmente desconhecido pela

um vulto exemplar da história do Estado, muitas vezes totalmente desconhecido pela

população da cidade. Este divórcio entre o ‘patrono‘ e a cidade provocou, na grande maioria

população da cidade. Este divórcio entre o ‘patrono‘ e a cidade provocou, na grande maioria

dos casos, um distanciamento da população com relação ao museu. Não deixa de ser

dos casos, um distanciamento da população com relação ao museu. Não deixa de ser

intrigante pensar por que estes museus não teriam sido concebidos como museus históricos

intrigante pensar por que estes museus não teriam sido concebidos como museus históricos

dessas cidades e, ao contrário, foram buscar na história oficial, vultos de relevo sem

dessas cidades e, ao contrário, foram buscar na história oficial, vultos de relevo sem

qualquer ressonância no tecido social. Décadas à frente, já nos anos 1980, o governo do

qualquer ressonância no tecido social. Décadas à frente, já nos anos 1980, o governo do

Estado, ao constatar a falência irremediável deste modelo museológico, diagnosticou que

Estado, ao constatar a falência irremediável deste modelo museológico, diagnosticou que

seria fundamental incentivar um processo de ‘adoção’ desses museus, órfãos de seus

seria fundamental incentivar um processo de ‘adoção’ desses museus, órfãos de seus

patronos, pelas respectivas municipalidades. Um longo processo de negociação com cada

patronos, pelas respectivas municipalidades. Um longo processo de negociação com cada

um dos municípios envolvidos resultou na municipalização de alguns desses museus,

um dos municípios envolvidos resultou na municipalização de alguns desses museus,

enquanto outros, detentores de acervos mais consistentes, permaneceram sob a tutela do

enquanto outros, detentores de acervos mais consistentes, permaneceram sob a tutela do

Estado.

Estado.
No entanto, se São Paulo, enquanto capital, ainda não logrou erigir um museu de

No entanto, se São Paulo, enquanto capital, ainda não logrou erigir um museu de

cidade à altura de sua complexidade territorial e humana, por outro lado não podemos

cidade à altura de sua complexidade territorial e humana, por outro lado não podemos

deixar de ressaltar suas iniciativas inovadoras no plano patrimonial, que muitas vezes

deixar de ressaltar suas iniciativas inovadoras no plano patrimonial, que muitas vezes

prescindiram das decisões da esfera pública.

prescindiram das decisões da esfera pública.

São Paulo optou, portanto, por um modelo patrimonial descentralizado, que

São Paulo optou, portanto, por um modelo patrimonial descentralizado, que

repertoriou os lugares de memória – bens imóveis tombados por seu valor artístico-cultural

repertoriou os lugares de memória – bens imóveis tombados por seu valor artístico-cultural

pelas instâncias patrimoniais federal, estadual e/ou municipal –, neles instalando um

pelas instâncias patrimoniais federal, estadual e/ou municipal –, neles instalando um

conjunto de instituições museológicas referenciais. Essas unidades padecem de acervos

conjunto de instituições museológicas referenciais. Essas unidades padecem de acervos

mais consistentes e, mais do que isto, de um conceito gerador que lhes imprima significado

mais consistentes e, mais do que isto, de um conceito gerador que lhes imprima significado

sociocultural. São vinculadas à Divisão de Iconografia e Museus do Departamento de

sociocultural. São vinculadas à Divisão de Iconografia e Museus do Departamento de

Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, vivendo à espera da atenção e

Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, vivendo à espera da atenção e

priorização por parte das sucessivas administrações municipais (Figuras 6 a 12).

priorização por parte das sucessivas administrações municipais (Figuras 6 a 12).

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

44

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

44

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Figuras 6 e 7. Casa do Bandeirante - Exterior e Interior (Fonte: Bruno, 2004a, p. 28).

Figuras 6 e 7. Casa do Bandeirante - Exterior e Interior (Fonte: Bruno, 2004a, p. 28).

Figura 8. Casa do Grito (Fonte: Bruno, 2004a, p.29).

Figura 8. Casa do Grito (Fonte: Bruno, 2004a, p.29).

Figura 9. Capela do Morumbi (Fonte: Bruno, 2004a, p. 29).

Figura 9. Capela do Morumbi (Fonte: Bruno, 2004a, p. 29).
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Figura 10. Casa do Sertanista (Fonte: Bruno, 2004a, p. 29).

Figura 10. Casa do Sertanista (Fonte: Bruno, 2004a, p. 29).

Figura 11. Solar da Marquesa de Santos (Fonte: Bruno, 2004a, p. 31).

Figura 11. Solar da Marquesa de Santos (Fonte: Bruno, 2004a, p. 31).

Figura 12. Museu do Theatro Municipal (Fonte: Bruno, 2004a, p. 32).

Figura 12. Museu do Theatro Municipal (Fonte: Bruno, 2004a, p. 32).
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É importante notar que São Paulo jamais foi contemplado nas políticas públicas

É importante notar que São Paulo jamais foi contemplado nas políticas públicas

federais de musealização. Enquanto o Estado da Guanabara e outros Estados brasileiros

federais de musealização. Enquanto o Estado da Guanabara e outros Estados brasileiros

foram palco de implantação de importantes museus federais, notadamente na década de

foram palco de implantação de importantes museus federais, notadamente na década de

1940, São Paulo, ao longo de todo o século XX, só veio a ter um museu federal, quando o

1940, São Paulo, ao longo de todo o século XX, só veio a ter um museu federal, quando o

Museu Lasar Segall foi nacionalizado, na década de 1980, por decisão da família do artista.

Museu Lasar Segall foi nacionalizado, na década de 1980, por decisão da família do artista.

Tida como a locomotiva do Brasil, São Paulo seguiu um modelo autônomo de auto-

Tida como a locomotiva do Brasil, São Paulo seguiu um modelo autônomo de auto-

sustentabilidade, a partir da ação dos grandes mecenas que instituíram suas principais

sustentabilidade, a partir da ação dos grandes mecenas que instituíram suas principais

instituições museológicas – MASP, MAM, MAC e Bienal –, espelhando-se no modelo

instituições museológicas – MASP, MAM, MAC e Bienal –, espelhando-se no modelo

americano do pós-guerra; no entanto, no plano das ações patrimoniais que estariam na

americano do pós-guerra; no entanto, no plano das ações patrimoniais que estariam na

alçada da municipalidade, os passos foram extremamente frágeis, a partir dos anos 1930,

alçada da municipalidade, os passos foram extremamente frágeis, a partir dos anos 1930,

quando a era dos constituidores do Departamento de Cultura se encerrou.

quando a era dos constituidores do Departamento de Cultura se encerrou.

Quando nos debruçamos sobre a trajetória de iniciativas de implantação do Museu

Quando nos debruçamos sobre a trajetória de iniciativas de implantação do Museu

da Cidade de São Paulo, deparamo-nos com um cenário de sucessivas interrupções. O

da Cidade de São Paulo, deparamo-nos com um cenário de sucessivas interrupções. O

registro pontual de algumas delas evidencia quantos desejaram priorizar e realizar este

registro pontual de algumas delas evidencia quantos desejaram priorizar e realizar este

projeto e, ao mesmo tempo, nos possibilita trazer à tona as razões impeditivas que se têm

projeto e, ao mesmo tempo, nos possibilita trazer à tona as razões impeditivas que se têm

sobreposto aos ideais que regem os esforços de implantação do Museu. Sob diferentes

sobreposto aos ideais que regem os esforços de implantação do Museu. Sob diferentes

denominações, cada uma a seu tempo, o mote motivador permanece latente: dotar São

denominações, cada uma a seu tempo, o mote motivador permanece latente: dotar São

Paulo de um museu capaz de repertoriar os diferentes planos patrimoniais da cidade. As

Paulo de um museu capaz de repertoriar os diferentes planos patrimoniais da cidade. As

principais iniciativas serão pontuadas abaixo:

principais iniciativas serão pontuadas abaixo:

a)

Década de 1930 – Fábio Prado, Prefeito Municipal de São Paulo,

a)

Década de 1930 – Fábio Prado, Prefeito Municipal de São Paulo,

destina imóvel no Parque do Ipiranga, a ser desapropriado e restaurado para a

destina imóvel no Parque do Ipiranga, a ser desapropriado e restaurado para a

instalação do Museu Municipal, onde deveriam ser recolhidos, catalogados e

instalação do Museu Municipal, onde deveriam ser recolhidos, catalogados e

colecionados documentos e objetos que pudessem ter interesse histórico para São

colecionados documentos e objetos que pudessem ter interesse histórico para São

Paulo. Em 1938, esta iniciativa foi suspensa graças ao Golpe de Estado promovido

Paulo. Em 1938, esta iniciativa foi suspensa graças ao Golpe de Estado promovido

por Getúlio Vargas, que interrompeu o mandato do então prefeito.

por Getúlio Vargas, que interrompeu o mandato do então prefeito.

b)

Década de 1950 – Preparativos e comemorações do IV Centenário de

b)

Década de 1950 – Preparativos e comemorações do IV Centenário de

São Paulo – criado o Parque do Ibirapuera, nova centralidade museológica da

São Paulo – criado o Parque do Ibirapuera, nova centralidade museológica da

cidade.

cidade.

Instauradas

casas

bandeiristas

em

diversos

bairros

da

cidade,

Instauradas

casas

bandeiristas

em

diversos

bairros

da

cidade,

inventariadas por Luiz Saia, constituídas como unidades museológicas a partir da

inventariadas por Luiz Saia, constituídas como unidades museológicas a partir da

incorporação de acervos advindos de doações de famílias abastadas ou aquisição

incorporação de acervos advindos de doações de famílias abastadas ou aquisição

em antiquários da época. Na década de 1970, este modelo de construção histórica

em antiquários da época. Na década de 1970, este modelo de construção histórica

foi contestado pelo historiador Ernani da Silva Bruno e pela museóloga Maria

foi contestado pelo historiador Ernani da Silva Bruno e pela museóloga Maria
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Afonsina Furtado Rodrigues, que indicaram a descontinuidade das exposições

Afonsina Furtado Rodrigues, que indicaram a descontinuidade das exposições

então vigentes.

então vigentes.

c)

Década de 1970 – O Museu de Rua (Figura 13), criado pelo Arquiteto

c)

Década de 1970 – O Museu de Rua (Figura 13), criado pelo Arquiteto

Julio Abe Wakahara, configurou-se como uma iniciativa singular – instalado ao ar

Julio Abe Wakahara, configurou-se como uma iniciativa singular – instalado ao ar

livre, desafiava o transeunte a se reencontrar repentinamente com seu bairro, com

livre, desafiava o transeunte a se reencontrar repentinamente com seu bairro, com

sua própria cidade. Instalado em locais de grande circulação, como ruas, praças,

sua própria cidade. Instalado em locais de grande circulação, como ruas, praças,

escolas, clubes, fábricas e grandes áreas de lazer, o Museu de Rua criou um novo

escolas, clubes, fábricas e grandes áreas de lazer, o Museu de Rua criou um novo

modo de dessacralizar o espaço museológico, para o bem da fruição pública. É

modo de dessacralizar o espaço museológico, para o bem da fruição pública. É

ainda hoje adotado com novas aplicações, tanto quanto ao formato, metodologia ou

ainda hoje adotado com novas aplicações, tanto quanto ao formato, metodologia ou

resultados. Um rico arcabouço iconográfico abarcando diferentes temporalidades,

resultados. Um rico arcabouço iconográfico abarcando diferentes temporalidades,

somado à história contada pelos cidadãos eram já, no momento inicial, as marcas

somado à história contada pelos cidadãos eram já, no momento inicial, as marcas

registradas deste modelo museológico que fez escola nas décadas seguintes,

registradas deste modelo museológico que fez escola nas décadas seguintes,

gerando diferentes apropriações.

gerando diferentes apropriações.

Figura 13. Museu de Rua no centro urbano de São Paulo (Fonte: Bruno, 2004a, p. 30).
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Década de 1980 – Data de 1985 a nova propositura de projeto para o

d)

12

Década de 1980 – Data de 1985 a nova propositura de projeto para o

Museu da Cidade, na esfera municipal. Segundo o texto do projeto12

Museu da Cidade, na esfera municipal. Segundo o texto do projeto

“... a socialização do saber é a própria possibilidade de se distribuir o poder e aí o
museu se coloca, mais uma vez, como tribuna, fórum de liberdade e do direito de
conhecer. Um Museu da Cidade de São Paulo que leve em conta essas
considerações frustrará a expectativa do museu tradicional, de um prédio que
abrigue objetos de valor universal ou nacional, mas se implantará segundo
estrutura própria. Tendo uma sede como centro de referência da memória
paulistana, deverá implantar núcleos museológicos in situ na cidade, de acordo
com o acervo cultural investigado e apontado pela própria cidade...” (Bruno,
2004a, pp. 29-30)

“... a socialização do saber é a própria possibilidade de se distribuir o poder e aí o
museu se coloca, mais uma vez, como tribuna, fórum de liberdade e do direito de
conhecer. Um Museu da Cidade de São Paulo que leve em conta essas
considerações frustrará a expectativa do museu tradicional, de um prédio que
abrigue objetos de valor universal ou nacional, mas se implantará segundo
estrutura própria. Tendo uma sede como centro de referência da memória
paulistana, deverá implantar núcleos museológicos in situ na cidade, de acordo
com o acervo cultural investigado e apontado pela própria cidade...” (Bruno,
2004a, pp. 29-30)

Esta proposição repousava sobre o eixo teórico dos museus comunitários,

Esta proposição repousava sobre o eixo teórico dos museus comunitários,

conceito em evidência nos anos 1980, e foi implementada por meio de diferentes

conceito em evidência nos anos 1980, e foi implementada por meio de diferentes

programas. Em 1994, o núcleo central desse modelo de museu de cidade foi

programas. Em 1994, o núcleo central desse modelo de museu de cidade foi

inaugurado no Solar da Marquesa de Santos, no centro histórico da cidade.

inaugurado no Solar da Marquesa de Santos, no centro histórico da cidade.

e)

Década de 1980/1990 – Na passagem dos anos 1980 para os 1990,

e)

Década de 1980/1990 – Na passagem dos anos 1980 para os 1990,

durante a gestão da filósofa Marilena Chauí como Secretária Municipal de Cultura,

durante a gestão da filósofa Marilena Chauí como Secretária Municipal de Cultura,

a problematização dos processos patrimoniais e museológicos intensificaram-se.

a problematização dos processos patrimoniais e museológicos intensificaram-se.

Neste período, cunhou-se a proposição da Casa da Memória, que levava em conta

Neste período, cunhou-se a proposição da Casa da Memória, que levava em conta

outras dinâmicas da cultura, atribuindo-a a outros fazeres e pensares humanos:

outras dinâmicas da cultura, atribuindo-a a outros fazeres e pensares humanos:

memória, política, moda, culinária, religião, etc. É importante considerar que, ao

memória, política, moda, culinária, religião, etc. É importante considerar que, ao

longo da década de 1990, nem o Museu da Cidade se consolida e nem a

longo da década de 1990, nem o Museu da Cidade se consolida e nem a

propositura da Casa da Memória se solidifica.

propositura da Casa da Memória se solidifica.

f)

Década de 2000 – Em 2003, tendo à frente da Secretaria Municipal de

f)

Década de 2000 – Em 2003, tendo à frente da Secretaria Municipal de

Cultura o artista Celso Frateschi, surge nova propositura acerca do Museu da

Cultura o artista Celso Frateschi, surge nova propositura acerca do Museu da

Cidade, voltada a valorizar todas as contribuições anteriores e a lançar um olhar

Cidade, voltada a valorizar todas as contribuições anteriores e a lançar um olhar

mais amplo, capaz de reconhecer a complexidade territorial de São Paulo, seus

mais amplo, capaz de reconhecer a complexidade territorial de São Paulo, seus

talentos e desafios. Este modelo é objeto de análise neste trabalho, dentro de

talentos e desafios. Este modelo é objeto de análise neste trabalho, dentro de

diferentes vetores de interesse museológico que a dinâmica interdisciplinar

diferentes vetores de interesse museológico que a dinâmica interdisciplinar

escolhida nos impõe. (Anexo I – Apresentação Oficial do Museu da Cidade de São

escolhida nos impõe. (Anexo I – Apresentação Oficial do Museu da Cidade de São

Paulo)

Paulo)

12

Projeto Museu da Cidade do Departamento de Patrimônio Histórico/Divisão de Iconografia e Museus (1985,
março), extraído de: Bruno, M. C. O. (2004). A Musealização em São Paulo: os caminhos interpretativos da
cidade. In: Bruno, M. C. O., Cauhy, J., Franco, M. I. M., Magnani, J. G. C. & Wakahara, J. A. (Coord.). Expedição
São Paulo 450 anos – uma viagem por dentro da metrópole. (pp. 24-32). São Paulo: Secretaria Municipal de
Cultura: Instituto Florestan Fernandes.
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Em 2005, com a posse do então prefeito José Serra, o projeto do Museu da Cidade

Em 2005, com a posse do então prefeito José Serra, o projeto do Museu da Cidade

de São Paulo, que já se encontrava detalhado e em fase de implantação, tendo como sede

de São Paulo, que já se encontrava detalhado e em fase de implantação, tendo como sede

o Palácio das Indústrias, no Parque D. Pedro II, no centro de São Paulo, sofre interrupção

o Palácio das Indústrias, no Parque D. Pedro II, no centro de São Paulo, sofre interrupção

definitiva por decisão governamental. As verbas públicas e privadas então disponibilizadas

definitiva por decisão governamental. As verbas públicas e privadas então disponibilizadas

para este projeto foram redefinidas pelo então Secretário Carlos Augusto Machado Calil e a

para este projeto foram redefinidas pelo então Secretário Carlos Augusto Machado Calil e a

destinação do Palácio das Indústrias foi alterada. Segundo consta atualmente nos planos

destinação do Palácio das Indústrias foi alterada. Segundo consta atualmente nos planos

municipais, o Museu da Cidade de São Paulo voltou então a funcionar de forma

municipais, o Museu da Cidade de São Paulo voltou então a funcionar de forma

fragmentada, tendo as casas históricas como eixos de articulação (Anexo II – Atual

fragmentada, tendo as casas históricas como eixos de articulação (Anexo II – Atual

Configuração Institucional do Museu da Cidade de São Paulo). O modelo em vigor reedita

Configuração Institucional do Museu da Cidade de São Paulo). O modelo em vigor reedita

um conceito anterior à década de 1950 e renega a evidência de que São Paulo, nestas

um conceito anterior à década de 1950 e renega a evidência de que São Paulo, nestas

cinco últimas décadas, tornou-se uma das megalópoles mundiais. Mais grave do que

cinco últimas décadas, tornou-se uma das megalópoles mundiais. Mais grave do que

reeditar um modelo ultrapassado é deixar de dar o passo inovador.

reeditar um modelo ultrapassado é deixar de dar o passo inovador.

Ao encerrar a apresentação da problemática central deste projeto de doutoramento,

Ao encerrar a apresentação da problemática central deste projeto de doutoramento,

contida neste tópico, que pretendeu repertoriar as iniciativas públicas de instaurar o Museu

contida neste tópico, que pretendeu repertoriar as iniciativas públicas de instaurar o Museu

da Cidade de São Paulo, é de fundamental importância prestar um tributo às contribuições

da Cidade de São Paulo, é de fundamental importância prestar um tributo às contribuições

contínuas de Ulpiano Bezerra de Meneses na problematização deste tema, durante os

contínuas de Ulpiano Bezerra de Meneses na problematização deste tema, durante os

últimos 20 anos. Todos quantos tentaram refletir, propor e se engajar na articulação de

últimos 20 anos. Todos quantos tentaram refletir, propor e se engajar na articulação de

novas proposições para este Museu, nos últimos anos, sem dúvida alguma, encontraram em

novas proposições para este Museu, nos últimos anos, sem dúvida alguma, encontraram em

13

propõe “que se

seus documentos os indicadores essenciais para a reflexão. Meneses13 propõe “que se

considere a cidade, para o Museu da Cidade, sob três dimensões: a cidade como artefato,

considere a cidade, para o Museu da Cidade, sob três dimensões: a cidade como artefato,

como campo de forças e como representações sociais (e foco do imaginário social)”. (Bruno,

como campo de forças e como representações sociais (e foco do imaginário social)”. (Bruno,

2004a, p. 31)

2004a, p. 31)

seus documentos os indicadores essenciais para a reflexão. Meneses

Na busca de uma análise substantiva sobre a trajetória de musealização da cidade

Na busca de uma análise substantiva sobre a trajetória de musealização da cidade

de São Paulo, encontrou-se ainda sólida contribuição de Maria Cristina Bruno, em vários

de São Paulo, encontrou-se ainda sólida contribuição de Maria Cristina Bruno, em vários

textos fundadores que analisam criticamente, de forma cuidadosa, as estratégias

textos fundadores que analisam criticamente, de forma cuidadosa, as estratégias

patrimoniais erigidas a partir da década de 1930 até os nossos dias.

patrimoniais erigidas a partir da década de 1930 até os nossos dias.

13

13

Meneses, U. B. (2003) O Museu de Cidade e a Consciência da Cidade, apud Bruno, M. C. O. (2004). A
Musealização em São Paulo: os caminhos interpretativos da cidade. In: Bruno, M. C. O., Cauhy, J., Franco, M. I.
M., Magnani, J. G. C. & Wakahara, J. A. (Coord.). Expedição São Paulo 450 anos – uma viagem por dentro da
metrópole. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura: Instituto Florestan Fernandes.
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2. Marco Teórico (Fontes)

2. Marco Teórico (Fontes)

Este trabalho – que procura fundamentar a pertinência e a oportunidade de criação

Este trabalho – que procura fundamentar a pertinência e a oportunidade de criação

de um Museu da Cidade de São Paulo, que se articula a partir dos conceitos fundadores da

de um Museu da Cidade de São Paulo, que se articula a partir dos conceitos fundadores da

Sociomuseologia –, está estruturado sobre a análise e a reflexão em torno de três

Sociomuseologia –, está estruturado sobre a análise e a reflexão em torno de três

macroeixos, ou marcos teóricos principais, a saber:

macroeixos, ou marcos teóricos principais, a saber:

a) os estudos acerca do objeto, enquanto essência do pensamento

a) os estudos acerca do objeto, enquanto essência do pensamento

museológico, voltados especialmente aos dilemas que a coleta contemporânea de

museológico, voltados especialmente aos dilemas que a coleta contemporânea de

acervo nos impõe; articula-se ainda com a noção intrínseca de presença e ausência

acervo nos impõe; articula-se ainda com a noção intrínseca de presença e ausência

interpostas pelo objeto museal, que será analisada a partir do pensamento de

interpostas pelo objeto museal, que será analisada a partir do pensamento de

diferentes autores, de distintas áreas e correntes do conhecimento;

diferentes autores, de distintas áreas e correntes do conhecimento;

b) a trajetória crítica que embasou o alargamento do campo da

b) a trajetória crítica que embasou o alargamento do campo da

Museologia, dando espaço para o surgimento da Sociomuseologia, percorrendo os

Museologia, dando espaço para o surgimento da Sociomuseologia, percorrendo os

grandes marcos trilhados no século XX, rumo a uma apropriação do território e das

grandes marcos trilhados no século XX, rumo a uma apropriação do território e das

tensões sociais nele circunscritas, como campo de experimentação museológica.

tensões sociais nele circunscritas, como campo de experimentação museológica.

Desdobram-se a partir daí três pontos fundadores indiciais, segundo os preceitos

Desdobram-se a partir daí três pontos fundadores indiciais, segundo os preceitos

da Sociomuseologia: o conceito de multi e interdisciplinaridade, o comprometimento

da Sociomuseologia: o conceito de multi e interdisciplinaridade, o comprometimento

das ações museológicas com questões sociais e patrimoniais de mais amplo

das ações museológicas com questões sociais e patrimoniais de mais amplo

espectro, e o olhar acurado para questões de sustentabilidade das populações

espectro, e o olhar acurado para questões de sustentabilidade das populações

envolvidas e os possíveis reflexos nas condições globais de sobrevida no planeta;

envolvidas e os possíveis reflexos nas condições globais de sobrevida no planeta;

c) as reflexões em torno do conceito de museu de cidade, buscando-se

c) as reflexões em torno do conceito de museu de cidade, buscando-se

analisar como a aplicação deste conceito modifica-se, altera-se, enfim, reage,

analisar como a aplicação deste conceito modifica-se, altera-se, enfim, reage,

quando dirigida a um objeto museal da grandeza e complexidade de São Paulo.

quando dirigida a um objeto museal da grandeza e complexidade de São Paulo.

Esta análise forçosamente tratará das tensões que surgem quando tentamos nos

Esta análise forçosamente tratará das tensões que surgem quando tentamos nos

apropriar

apropriar

dos

conceitos

fundadores

da

Sociomuseologia

(largamente

dos

conceitos

fundadores

da

Sociomuseologia

(largamente

experimentados para pequenos territórios rurais), com vistas a amplificá-los

experimentados para pequenos territórios rurais), com vistas a amplificá-los

apropriadamente para uma megacidade como São Paulo. É preciso, portanto,

apropriadamente para uma megacidade como São Paulo. É preciso, portanto,

entender com precisão os alicerces e a evolução sobre o pensamento que envolveu

entender com precisão os alicerces e a evolução sobre o pensamento que envolveu

a construção do conceito de museu de cidade, absorver os pontos coincidentes e

a construção do conceito de museu de cidade, absorver os pontos coincidentes e

adaptar os conflitantes entre os conceitos apropriados da Sociomuseologia, e abrir

adaptar os conflitantes entre os conceitos apropriados da Sociomuseologia, e abrir
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uma interlocução permanente com outras áreas do conhecimento que possam

uma interlocução permanente com outras áreas do conhecimento que possam

contribuir com aproximações relevantes que agreguem valor ao novo modelo que

contribuir com aproximações relevantes que agreguem valor ao novo modelo que

ora se propõe. Dentre elas, destaca-se, sem dúvida, a da Educação, tendo em vista

ora se propõe. Dentre elas, destaca-se, sem dúvida, a da Educação, tendo em vista

os recentes avanços no campo de estudos voltados ao reconhecimento de um novo

os recentes avanços no campo de estudos voltados ao reconhecimento de um novo

papel da cidade contemporânea: A Cidade Educadora.

papel da cidade contemporânea: A Cidade Educadora.

Dilemas impostos pelo objeto contemporâneo

Dilemas impostos pelo objeto contemporâneo

O fascínio por

perceber

os múltiplos

sentidos

propostos

pelos

objetos

O fascínio por perceber os múltiplos sentidos propostos pelos objetos

contemporâneos data de 1983, com a participação na Conferência Geral do ICOM, em

contemporâneos data de 1983, com a participação na Conferência Geral do ICOM, em

Londres. Nesse evento, e a partir dele, prosperaram os contatos e visitas aos Museus

Londres. Nesse evento, e a partir dele, prosperaram os contatos e visitas aos Museus

escandinavos que, já àquela altura, exercitavam experimentos de coleta contemporânea de

escandinavos que, já àquela altura, exercitavam experimentos de coleta contemporânea de

acervo. Foi numa dessas visitas, ocorrida na Suécia, ao Nordiska Museet, que houve o

acervo. Foi numa dessas visitas, ocorrida na Suécia, ao Nordiska Museet, que houve o

contato pela primeira vez com uma exposição de história contemporânea sobre o jeans –

contato pela primeira vez com uma exposição de história contemporânea sobre o jeans –

um dos marcos do comportamento jovem no século XX. A partir daí, a pesquisa ampliou-se,

um dos marcos do comportamento jovem no século XX. A partir daí, a pesquisa ampliou-se,

tentando compreender como os museus históricos, principalmente, elegiam suas políticas

tentando compreender como os museus históricos, principalmente, elegiam suas políticas

de coleta contemporânea de acervo. Foram detectados vários caminhos possíveis, que iam

de coleta contemporânea de acervo. Foram detectados vários caminhos possíveis, que iam

desde a observação constante da vida de uma menina, do nascimento aos 18 anos, a idade

desde a observação constante da vida de uma menina, do nascimento aos 18 anos, a idade

adulta, recolhendo objetos-símbolo de seus principais interesses – dança, esportes, lazer,

adulta, recolhendo objetos-símbolo de seus principais interesses – dança, esportes, lazer,

etc. –, vestimentas dos rituais de passagem, fotos, álbuns de recordações e diários, à coleta

etc. –, vestimentas dos rituais de passagem, fotos, álbuns de recordações e diários, à coleta

sistemática de objetos em supermercados, selecionados por uma pesquisa prévia que

sistemática de objetos em supermercados, selecionados por uma pesquisa prévia que

evidenciava o que determinada classe social elegia para consumo cotidiano. Estas práticas

evidenciava o que determinada classe social elegia para consumo cotidiano. Estas práticas

completamente inovadoras aliavam, já naquela época, métodos compartilhados com outras

completamente inovadoras aliavam, já naquela época, métodos compartilhados com outras

ciências, com outros conhecimentos e procedimentos. A coleta contemporânea deitava

ciências, com outros conhecimentos e procedimentos. A coleta contemporânea deitava

olhares, portanto, para a pesquisa de público, para as campanhas publicitárias, para

olhares, portanto, para a pesquisa de público, para as campanhas publicitárias, para

logísticas empresariais, para estudos de perfis pessoais, para planos urbanísticos, entre

logísticas empresariais, para estudos de perfis pessoais, para planos urbanísticos, entre

outros. As experiências no campo profissional somaram-se a esta dinâmica, propiciando um

outros. As experiências no campo profissional somaram-se a esta dinâmica, propiciando um

campo de experimentação concreto bastante interessante. Alguns projetos expositivos

campo de experimentação concreto bastante interessante. Alguns projetos expositivos

vivenciados profissionalmente, ligados à moda, ao meio ambiente, ao design e à arte

vivenciados profissionalmente, ligados à moda, ao meio ambiente, ao design e à arte

contemporânea, propiciaram-me momentos de dilema concreto, em que selecionar era

contemporânea, propiciaram-me momentos de dilema concreto, em que selecionar era

imperativo, enquanto o campo do conhecimento era permeado de dúvidas. Foram esses

imperativo, enquanto o campo do conhecimento era permeado de dúvidas. Foram esses

exercícios muito relevantes que permitiram ultrapassar a teoria e processar as reflexões

exercícios muito relevantes que permitiram ultrapassar a teoria e processar as reflexões

conceituais em tempo real. Na mesma tônica, surgiram outras naturezas de projetos, ligados

conceituais em tempo real. Na mesma tônica, surgiram outras naturezas de projetos, ligados

à memória empresarial, que possibilitaram examinar, discutir e planejar operações de

à memória empresarial, que possibilitaram examinar, discutir e planejar operações de

seleção e descarte, coleta, permutas, conservação preventiva, documentação museológica

seleção e descarte, coleta, permutas, conservação preventiva, documentação museológica
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de coleções muito significativas e extensas de objetos contemporâneos. Dois exemplos são

de coleções muito significativas e extensas de objetos contemporâneos. Dois exemplos são

expressivos:

expressivos:
a) a coleção de artefatos do século XX pertencentes à AMBEV – que reúne

a) a coleção de artefatos do século XX pertencentes à AMBEV – que reúne

cerca de 12 mil produtos das indústrias de bebidas Brahma, Antarctica e Bohemia –

cerca de 12 mil produtos das indústrias de bebidas Brahma, Antarctica e Bohemia –

abarcando o conjunto de produtos, embalagens, publicidade, campanhas

abarcando o conjunto de produtos, embalagens, publicidade, campanhas

promocionais, filmes publicitários, entre outros (Figuras 14 e 15).

promocionais, filmes publicitários, entre outros (Figuras 14 e 15).

Figura 14. Conjunto de imagens referentes ao tratamento e acondicionamento do acervo da Ambev
(Fontes: Ambev, 2007, pp. 15 e 28).

Figura 14. Conjunto de imagens referentes ao tratamento e acondicionamento do acervo da Ambev
(Fontes: Ambev, 2007, pp. 15 e 28).

Figura 15. Imagens da Exposição Rua da História realizada na sede do Grupo Ambev, em São Paulo, 2003
(Fonte: Acervo Expomus).

Figura 15. Imagens da Exposição Rua da História realizada na sede do Grupo Ambev, em São Paulo, 2003
(Fonte: Acervo Expomus).

b) a coleção de artefatos do século XX pertencentes à Natura – que reúne

b) a coleção de artefatos do século XX pertencentes à Natura – que reúne

os cosméticos lançados durante 40 anos pela empresa. A coleção tem cerca de

os cosméticos lançados durante 40 anos pela empresa. A coleção tem cerca de
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7.500 itens que estão sob responsabilidade do programa conhecido como Memória

7.500 itens que estão sob responsabilidade do programa conhecido como Memória

Viva Natura (Figura 16).

Viva Natura (Figura 16).

Figura 16. Conjunto de imagens referentes ao processamento do acervo da Natura
(Fonte: Memória Viva Natura).

Figura 16. Conjunto de imagens referentes ao processamento do acervo da Natura
(Fonte: Memória Viva Natura).

Tais acervos são ‘vivos’, na medida em que são continuamente pesquisados,

Tais acervos são ‘vivos’, na medida em que são continuamente pesquisados,

consultados, problematizados para distintas finalidades; são hoje patrimônio ativo das

consultados, problematizados para distintas finalidades; são hoje patrimônio ativo das

empresas, pois geram conteúdos de interesse estratégico para os negócios, interpretativo

empresas, pois geram conteúdos de interesse estratégico para os negócios, interpretativo

para ações de imagem e relacionamento internos nas empresas e são utilizados também

para ações de imagem e relacionamento internos nas empresas e são utilizados também

nos programas de fidelização à marca, tanto envolvendo formadores de opinião,

nos programas de fidelização à marca, tanto envolvendo formadores de opinião,

consultores, fornecedores, assim como clientes; o serviço direto de atendimento aos

consultores, fornecedores, assim como clientes; o serviço direto de atendimento aos

consulentes e pesquisadores internos da própria empresa acessa com facilidade um arsenal

consulentes e pesquisadores internos da própria empresa acessa com facilidade um arsenal

gigantesco de fontes de interesse, devidamente catalogadas e informatizadas, para o

gigantesco de fontes de interesse, devidamente catalogadas e informatizadas, para o

entendimento mais expandido do valor de representação de cada objeto, produto ou

entendimento mais expandido do valor de representação de cada objeto, produto ou

documento a ele associado. É uma história de perguntas e respostas sobre o objeto, que

documento a ele associado. É uma história de perguntas e respostas sobre o objeto, que

parece

parece

ser

continuamente

renovada.

Estas

coleções,

por

exemplo,

renovam-se

ser

continuamente

renovada.

Estas coleções,

por

exemplo,

renovam-se

incessantemente, pois já têm uma política de aquisição de acervos futuros definida. O

incessantemente, pois já têm uma política de aquisição de acervos futuros definida. O

desenho de tais critérios, passíveis de revisão periódica, é, sem dúvida, uma das tarefas

desenho de tais critérios, passíveis de revisão periódica, é, sem dúvida, uma das tarefas

mais instigantes que o trato desta natureza de acervos pode nos propor.

mais instigantes que o trato desta natureza de acervos pode nos propor.
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No plano teórico, os estudos que se iniciaram pela Escandinávia, na década de

No plano teórico, os estudos que se iniciaram pela Escandinávia, na década de

1980, perscrutando o mundo dos museus históricos, revolucionaram a minha própria lógica

1980, perscrutando o mundo dos museus históricos, revolucionaram a minha própria lógica

e as expectativas quanto à coleta e sistematização dos acervos contemporâneos. Contudo,

e as expectativas quanto à coleta e sistematização dos acervos contemporâneos. Contudo,

constatei logo que não só os europeus experimentavam uma relação inovadora com os

constatei logo que não só os europeus experimentavam uma relação inovadora com os

objetos, uma vez que os americanos também passaram a editar novos museus ou módulos

objetos, uma vez que os americanos também passaram a editar novos museus ou módulos

parciais de história contemporânea em museus pré-existentes. De modo especial, foi

parciais de história contemporânea em museus pré-existentes. De modo especial, foi

marcante a visita ao Museu Histórico de São Francisco, na Califórnia, que, corajosamente,

marcante a visita ao Museu Histórico de São Francisco, na Califórnia, que, corajosamente,

encerrava a exposição de longa duração com um módulo que discorria sobre como o

encerrava a exposição de longa duração com um módulo que discorria sobre como o

14

automóvel acirrara a velocidade em nossas vidas , no século XX; na última abordagem,

automóvel acirrara a velocidade em nossas vidas14, no século XX; na última abordagem,

descia do teto ao chão um grande cartaz, que continha a lista de objetos de interesse do

descia do teto ao chão um grande cartaz, que continha a lista de objetos de interesse do

Museu a serem angariados ou doados pela comunidade; tratava-se, portanto, de uma

Museu a serem angariados ou doados pela comunidade; tratava-se, portanto, de uma

política de coleta de acervo contemporâneo, clara, explícita, atuante e corajosa.

política de coleta de acervo contemporâneo, clara, explícita, atuante e corajosa.

No Brasil, a chegada das preocupações com uma política de coleta de objetos

No Brasil, a chegada das preocupações com uma política de coleta de objetos

contemporâneos é relativamente recente. Na última década, sob a direção de Vera Lúcia

contemporâneos é relativamente recente. Na última década, sob a direção de Vera Lúcia

Tostes, o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, mobilizou-se no sentido de discutir

Tostes, o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, mobilizou-se no sentido de discutir

conceitualmente esta temática, abrindo espaço para estratégias de recebimento de doações

conceitualmente esta temática, abrindo espaço para estratégias de recebimento de doações

que se coadunem com linhas pré-definidas pela instituição, abarcando acervos pessoais,

que se coadunem com linhas pré-definidas pela instituição, abarcando acervos pessoais,

empresariais e institucionais do século XX. Já editou também alguns trabalhos de relevo

empresariais e institucionais do século XX. Já editou também alguns trabalhos de relevo

sobre o tema, resultantes de seminários e discussões internas com grupos de consultores

sobre o tema, resultantes de seminários e discussões internas com grupos de consultores

convidados. Já o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, durante a gestão de

convidados. Já o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, durante a gestão de

Ulpiano Bezerra de Meneses, redesenhou seu perfil, sua missão e suas áreas de

Ulpiano Bezerra de Meneses, redesenhou seu perfil, sua missão e suas áreas de

responsabilidade com relação à coleta de artefatos. Definiu, como princípio, que sua missão

responsabilidade com relação à coleta de artefatos. Definiu, como princípio, que sua missão

museológica abrange a coleta de artefatos produzidos até o ano 1950. Assim, São Paulo de

museológica abrange a coleta de artefatos produzidos até o ano 1950. Assim, São Paulo de

fato carece de um museu de história contemporânea que dê conta da sua explosão

fato carece de um museu de história contemporânea que dê conta da sua explosão

enquanto metrópole, ocorrida na última metade do século XX e, conseqüentemente, da

enquanto metrópole, ocorrida na última metade do século XX e, conseqüentemente, da

seqüência de décadas que se avizinham no XXI. No cenário brasileiro cabe destacar, ainda,

seqüência de décadas que se avizinham no XXI. No cenário brasileiro cabe destacar, ainda,

dentro desta linhagem de museus históricos que operam a coleta contemporânea de

dentro desta linhagem de museus históricos que operam a coleta contemporânea de

acervos, o papel inovador do Museu Histórico Abílio Barreto, de Belo Horizonte. Perspicaz,

acervos, o papel inovador do Museu Histórico Abílio Barreto, de Belo Horizonte. Perspicaz,

inquieto e conduzido nas últimas décadas pela historiadora Thais Pimentel, o Museu inova

inquieto e conduzido nas últimas décadas pela historiadora Thais Pimentel, o Museu inova

não só na coleta dirigida, como também nas exposições de longa duração e nas

não só na coleta dirigida, como também nas exposições de longa duração e nas

temporárias. Nelas, avança não só na concepção curatorial como também nas soluções

temporárias. Nelas, avança não só na concepção curatorial como também nas soluções

expográficas, merecendo destaque a linha editorial do Museu que, não raras vezes,

expográficas, merecendo destaque a linha editorial do Museu que, não raras vezes,

14

14

Este tema foi retomado, em 2007, em uma das exposições realizadas no Brasil, intitulada SPEED, a arte da
velocidade, na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. Concebida pela Contemporânea Projetti de Florença,
Itália, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Expomus, Exposições, Museus, Projetos Culturais,
especialmente para o Brasil.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

55

Este tema foi retomado, em 2007, em uma das exposições realizadas no Brasil, intitulada SPEED, a arte da
velocidade, na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. Concebida pela Contemporânea Projetti de Florença,
Itália, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Expomus, Exposições, Museus, Projetos Culturais,
especialmente para o Brasil.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

55

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

apropria-se devidamente de linguagens usuais no mercado para atingir, com precisão,

apropria-se devidamente de linguagens usuais no mercado para atingir, com precisão,

diferentes públicos. Um dos exemplos marcantes desta ação foi uma série de cadernos

diferentes públicos. Um dos exemplos marcantes desta ação foi uma série de cadernos

educativos criados por Letícia Julião, lançados em formato de história em quadrinhos, com

educativos criados por Letícia Julião, lançados em formato de história em quadrinhos, com

grande apuro e excelentes resultados.

grande apuro e excelentes resultados.

Vale alertar que o Brasil ainda não acordou, de fato, para a necessidade de olhar

Vale alertar que o Brasil ainda não acordou, de fato, para a necessidade de olhar

de frente a produção de artefatos humanos dos séculos XX e XXI. Esta lacuna é notória nas

de frente a produção de artefatos humanos dos séculos XX e XXI. Esta lacuna é notória nas

políticas públicas, tanto federais quanto estaduais e municipais. Uma reflexão orientada

políticas públicas, tanto federais quanto estaduais e municipais. Uma reflexão orientada

seria muito oportuna para lançar alguns balizamentos que pudessem não só trazer este

seria muito oportuna para lançar alguns balizamentos que pudessem não só trazer este

grande tema para a cena das problematizações museológicas, como também para lançar

grande tema para a cena das problematizações museológicas, como também para lançar

estratégias de planejamento e implementação de outras iniciativas similares no país. O

estratégias de planejamento e implementação de outras iniciativas similares no país. O

Museu da Cidade de São Paulo, dada a força propulsora que um projeto desta natureza viria

Museu da Cidade de São Paulo, dada a força propulsora que um projeto desta natureza viria

a representar no campo museológico, poderia não só levar a termo o seu próprio

a representar no campo museológico, poderia não só levar a termo o seu próprio

experimento concreto, como lançar um programa coerente de orientação e discussão coletiva e

experimento concreto, como lançar um programa coerente de orientação e discussão coletiva e

permanente sobre tal questão.

permanente sobre tal questão.

Da mesma forma, é importante ressaltar que não foi localizado, até o momento,

Da mesma forma, é importante ressaltar que não foi localizado, até o momento,

algum estudo acadêmico, no Brasil, que versasse sobre a coleta contemporânea de

algum estudo acadêmico, no Brasil, que versasse sobre a coleta contemporânea de

acervos. Este vazio assinala a grande demanda de reflexão que esta temática encerra, em

acervos. Este vazio assinala a grande demanda de reflexão que esta temática encerra, em

nosso país. Como disse acima, alguns museus começam a entabular diálogos entre

nosso país. Como disse acima, alguns museus começam a entabular diálogos entre

pesquisadores, profissionais da Museologia, tentando tatear novos caminhos, mas poderíamos

pesquisadores, profissionais da Museologia, tentando tatear novos caminhos, mas poderíamos

dizer que este tema não atingiu ainda de forma suficiente o cardápio de preocupações

dizer que este tema não atingiu ainda de forma suficiente o cardápio de preocupações

museológicas no Brasil.

museológicas no Brasil.

Por outro lado, é inegável que a expansão do campo da Sociomuseologia em todo

Por outro lado, é inegável que a expansão do campo da Sociomuseologia em todo

o mundo, propondo uma relação direta dos museus com o meio social, contribuiu

o mundo, propondo uma relação direta dos museus com o meio social, contribuiu

enormemente para que as dinâmicas de coleta contemporânea de acervo pudessem ser

enormemente para que as dinâmicas de coleta contemporânea de acervo pudessem ser

expandidas e experimentadas, em diferentes formatos. Observa-se que avanços registrados

expandidas e experimentadas, em diferentes formatos. Observa-se que avanços registrados

são mais focados na coleta de artefatos ligados ao universo do trabalho, à indumentária e

são mais focados na coleta de artefatos ligados ao universo do trabalho, à indumentária e

aos instrumentos de cultivo, de produção alimentar, etc. Estas evidências mostram que este

aos instrumentos de cultivo, de produção alimentar, etc. Estas evidências mostram que este

olhar procura referenciar a vida regional e as formas de organização social, notadamente

olhar procura referenciar a vida regional e as formas de organização social, notadamente

nas áreas rurais. Os experimentos realizados em museus históricos de cidades brasileiras

nas áreas rurais. Os experimentos realizados em museus históricos de cidades brasileiras

ainda são tímidos e, em megacidades, praticamente inexistentes. O Brasil prepara-se para

ainda são tímidos e, em megacidades, praticamente inexistentes. O Brasil prepara-se para

implantar, por iniciativa do governo federal, uma série de museus comunitários; espera-se

implantar, por iniciativa do governo federal, uma série de museus comunitários; espera-se

que esta oportunidade possa ser aproveitada para o desenvolvimento de um novo naipe de

que esta oportunidade possa ser aproveitada para o desenvolvimento de um novo naipe de
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experiências relevantes em coleta contemporânea de acervos, como no Museu da Maré, no

experiências relevantes em coleta contemporânea de acervos, como no Museu da Maré, no

Rio de Janeiro, que, embora recente, já assinala que o caminho está aberto para ser trilhado.

Rio de Janeiro, que, embora recente, já assinala que o caminho está aberto para ser trilhado.

Apenas a título de informação, neste primeiro momento, por meio de uma pesquisa

Apenas a título de informação, neste primeiro momento, por meio de uma pesquisa

solicitada ao Cadastro Nacional de Museus, desenvolvido e mantido pelo Departamento de

solicitada ao Cadastro Nacional de Museus, desenvolvido e mantido pelo Departamento de

Museus e Centros Culturais do Ministério da Cultura, sobre museus no Brasil que detenham

Museus e Centros Culturais do Ministério da Cultura, sobre museus no Brasil que detenham

o nome de Museu de Cidade ou Museu Histórico de tal localidade e que tenham em sua

o nome de Museu de Cidade ou Museu Histórico de tal localidade e que tenham em sua

missão a tarefa de repertoriar a história e as formas de vida em sociedade, em diferentes

missão a tarefa de repertoriar a história e as formas de vida em sociedade, em diferentes

cidades brasileiras, obteve-se um total de 305 inserções; este extrato confirma também que,

cidades brasileiras, obteve-se um total de 305 inserções; este extrato confirma também que,

em sua grande totalidade, tratam-se de museus históricos ‘tradicionais’. Dentre os museus

em sua grande totalidade, tratam-se de museus históricos ‘tradicionais’. Dentre os museus

que foram analisados, ainda que superficialmente, somente o Museu da Cidade do Rio de

que foram analisados, ainda que superficialmente, somente o Museu da Cidade do Rio de

Janeiro teria como objeto uma megacidade similar em complexidade a São Paulo. No

Janeiro teria como objeto uma megacidade similar em complexidade a São Paulo. No

entanto, este museu, alvo de muitas iniciativas e interesses de melhoria, não conseguiu

entanto, este museu, alvo de muitas iniciativas e interesses de melhoria, não conseguiu

ainda dar passos para uma reorganização conceitual e metodológica que pudesse propor

ainda dar passos para uma reorganização conceitual e metodológica que pudesse propor

uma nova forma de articulação envolvendo a população do Rio de Janeiro. É importante

uma nova forma de articulação envolvendo a população do Rio de Janeiro. É importante

salientar também o Museu Histórico Abílio Barreto de Belo Horizonte, já aqui referenciado, e

salientar também o Museu Histórico Abílio Barreto de Belo Horizonte, já aqui referenciado, e

o Museu Histórico do Ceará – não incluído no quadro provavelmente por sua denominação

o Museu Histórico do Ceará – não incluído no quadro provavelmente por sua denominação

se referir ao Estado –, mas que desenvolve uma pauta bastante inovadora com relação ao

se referir ao Estado –, mas que desenvolve uma pauta bastante inovadora com relação ao

objeto enquanto elemento de análise e diálogo museológico. (Anexo III – Quadro dos Museus de

objeto enquanto elemento de análise e diálogo museológico. (Anexo III – Quadro dos Museus de

Cidade e Museus Históricos extraídos do Cadastro Nacional de Museus do Ministério da Cultura.)

Cidade e Museus Históricos extraídos do Cadastro Nacional de Museus do Ministério da Cultura.)

Outro ponto de interesse para análise é o que chamamos de estratégia de

Outro ponto de interesse para análise é o que chamamos de estratégia de

comunicação dos objetos coletados. Como estamos ainda em fase primária de organização

comunicação dos objetos coletados. Como estamos ainda em fase primária de organização

e planejamento de critérios de coleta contemporânea, no Brasil, raramente nos ocupamos

e planejamento de critérios de coleta contemporânea, no Brasil, raramente nos ocupamos

em discutir sobre os novos caminhos comunicacionais que esta nova natureza de objetos

em discutir sobre os novos caminhos comunicacionais que esta nova natureza de objetos

nos impõe. Ou seja, não podemos nos dedicar a discutir critérios e logística de coleta se não

nos impõe. Ou seja, não podemos nos dedicar a discutir critérios e logística de coleta se não

soubermos a que virão tais objetos, ou seja, que relação terão com os acervos pré-

soubermos a que virão tais objetos, ou seja, que relação terão com os acervos pré-

existentes nas instituições, que novos diálogos serão propostos entre eles e a sociedade.

existentes nas instituições, que novos diálogos serão propostos entre eles e a sociedade.

Por que não pensarmos em incluir esta comunidade na discussão desta coleta e, por que

Por que não pensarmos em incluir esta comunidade na discussão desta coleta e, por que

não, na discussão sobre os destinos desses objetos? A Sociomuseologia pode nos suprir de

não, na discussão sobre os destinos desses objetos? A Sociomuseologia pode nos suprir de

elementos teóricos fundadores para entabular este novo diálogo entre a sociedade e o museu.

elementos teóricos fundadores para entabular este novo diálogo entre a sociedade e o museu.

E por que não dizer do necessário preparo para o enfrentamento das novas

E por que não dizer do necessário preparo para o enfrentamento das novas

questões de conservação que tais objetos nos colocam? Sem dúvida, artefatos produzidos

questões de conservação que tais objetos nos colocam? Sem dúvida, artefatos produzidos

no século XX subvertem a lógica dos conservadores e restauradores: a pluralidade de

no século XX subvertem a lógica dos conservadores e restauradores: a pluralidade de

materiais, técnicas, processos industriais, ligas metálicas, tintas, vernizes, resinas, produtos

materiais, técnicas, processos industriais, ligas metálicas, tintas, vernizes, resinas, produtos
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tóxicos, enfim, é um milhar de desafios à espera de equação. Caminha a passos largos, em

tóxicos, enfim, é um milhar de desafios à espera de equação. Caminha a passos largos, em

todo o mundo, a discussão, rica e exemplar, sobre a conservação de objetos, projetos e

todo o mundo, a discussão, rica e exemplar, sobre a conservação de objetos, projetos e

instalações artísticas e intervenções contemporâneas. Por que esta preocupação não é

instalações artísticas e intervenções contemporâneas. Por que esta preocupação não é

alastrada para a conservação de objetos do nosso cotidiano?

alastrada para a conservação de objetos do nosso cotidiano?

A seguir registro a participação em um Seminário do ICOFOM/ICOM, na década de

A seguir registro a participação em um Seminário do ICOFOM/ICOM, na década de

1990, ocorrido na Suíça, com visita pontual a vários museus de interesse, entre eles, dois

1990, ocorrido na Suíça, com visita pontual a vários museus de interesse, entre eles, dois

em destaque: o Alimentarium da Nestlé (Figura 17), em Vevey, e o Museu de Etnografia de

em destaque: o Alimentarium da Nestlé (Figura 17), em Vevey, e o Museu de Etnografia de

Neuchâtel. Ambas as visitas foram emblemáticas e evidenciaram ser possível pensar uma

Neuchâtel. Ambas as visitas foram emblemáticas e evidenciaram ser possível pensar uma

outra forma de expor e questionar os objetos, dentro de lógicas inovadoras e desafiantes.

outra forma de expor e questionar os objetos, dentro de lógicas inovadoras e desafiantes.

Foi profundamente encorajador verificar que algumas experiências tímidas que vínhamos

Foi profundamente encorajador verificar que algumas experiências tímidas que vínhamos

realizando eram bastante coerentes e faziam nexo, pois estavam alinhadas a estratégias

realizando eram bastante coerentes e faziam nexo, pois estavam alinhadas a estratégias

adotadas por museus tidos como de excelência na área, pelo próprio ICOFOM. A

adotadas por museus tidos como de excelência na área, pelo próprio ICOFOM. A

bibliografia disponível na série Collections du Musée do Museu de Etnografia de Neuchâtel

bibliografia disponível na série Collections du Musée do Museu de Etnografia de Neuchâtel

era empolgante; cito por exemplo Objets Pretextes, Objets Manipules, editado Hainard & Kaehr

era empolgante; cito por exemplo Objets Pretextes, Objets Manipules, editado Hainard & Kaehr

(1984), com referências à exposição realizada no Museu (Figura 18) e, mais recentemente,

(1984), com referências à exposição realizada no Museu (Figura 18) e, mais recentemente,

L’Objet de la Muséologie, que apresenta estudos críticos selecionados por Mariaux (2005).

L’Objet de la Muséologie, que apresenta estudos críticos selecionados por Mariaux (2005).

Figura 17. Vitrines da exposição permanente do Museu da Alimentação da Nestlé, em Vevey, Suíça.
Evidencia a comparação entre o consumo alimentar de dois adultos por semana, em 1910 e 2000
(Fonte: Butty, P., Raboud-Schüle, I., Schärer, M. R. & Tercier, N. S., 2003).

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

Figura 17. Vitrines da exposição permanente do Museu da Alimentação da Nestlé, em Vevey, Suíça.
Evidencia a comparação entre o consumo alimentar de dois adultos por semana, em 1910 e 2000
(Fonte: Butty, P., Raboud-Schüle, I., Schärer, M. R. & Tercier, N. S., 2003).
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Figura 18. Informação referente à Exposição Objets Prétextes, Objets Manipulés, realizada em 1984
(Fonte: Musée d'ethnographie Neuchâtel, 2009)

Figura 18. Informação referente à Exposição Objets Prétextes, Objets Manipulés, realizada em 1984
(Fonte: Musée d'ethnographie Neuchâtel, 2009)

As contribuições bibliográficas trazidas pela série antológica relativa à Nova

As contribuições bibliográficas trazidas pela série antológica relativa à Nova

Museologia, editada pela Vagues, M.N.E.S. – Museologie Nouvelle et Experimentation

Museologia, editada pela Vagues, M.N.E.S. – Museologie Nouvelle et Experimentation

Sociale (1992, 1994) e toda a produção acadêmica relativa à problematização em torno do

Sociale (1992, 1994) e toda a produção acadêmica relativa à problematização em torno do

15

objeto, pelo ICOFOM , foram esteios fundamentais de leitura nos tempos de organização

objeto, pelo ICOFOM15, foram esteios fundamentais de leitura nos tempos de organização

primária do pensamento em torno do tema da coleta contemporânea de acervos. Neste

primária do pensamento em torno do tema da coleta contemporânea de acervos. Neste

sentido, insere-se ainda a série de Cadernos de Sociomuseologia, editados pela

sentido, insere-se ainda a série de Cadernos de Sociomuseologia, editados pela

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, que apresenta uma gama de temas

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, que apresenta uma gama de temas

de interesse museológico, discutidos por profissionais de renome, em interface

de interesse museológico, discutidos por profissionais de renome, em interface

interdisciplinar, que se torna forte referência para países de língua portuguesa, como o

interdisciplinar, que se torna forte referência para países de língua portuguesa, como o

Brasil.

Brasil.
Constata-se que a reflexão crítica sobre a Nova Museologia deu-se muito mais por

Constata-se que a reflexão crítica sobre a Nova Museologia deu-se muito mais por

conjuntos seriados de publicações, como as do M.N.E.S., do ICOFOM e do Instituto de História da

conjuntos seriados de publicações, como as do M.N.E.S., do ICOFOM e do Instituto de História da

Arte e de Museologia de Neuchâtel, Suíça. No entanto, o ambiente americano produziu algumas

Arte e de Museologia de Neuchâtel, Suíça. No entanto, o ambiente americano produziu algumas

15

15

Refere-se às publicações Icofom Study Series – volumes editados anualmente pelo ICOFOM/ICOM, desde
1983, que publica todos os temas apresentados em suas conferências anuais e as questões fundamentais da
Museologia, constituindo-se na maior coleção bibliográfica sobre esta área de estudo.
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Refere-se às publicações Icofom Study Series – volumes editados anualmente pelo ICOFOM/ICOM, desde
1983, que publica todos os temas apresentados em suas conferências anuais e as questões fundamentais da
Museologia, constituindo-se na maior coleção bibliográfica sobre esta área de estudo.
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publicações referenciais sobre cultura material, como a do Smithsonian Institution, History from

publicações referenciais sobre cultura material, como a do Smithsonian Institution, History from

Things - Essays on Material Culture, editada por Lubar & Kingery (1993). Na França, uma

Things - Essays on Material Culture, editada por Lubar & Kingery (1993). Na França, uma

publicação da École du Louvre – École du Patrimoine, Collection Etudes et Travaux nº 1, intitulada

publicação da École du Louvre – École du Patrimoine, Collection Etudes et Travaux nº 1, intitulada

Destin d’Objets, editada sob a direção de Cuisenier (1988), pode trazer alguns referenciais sobre

Destin d’Objets, editada sob a direção de Cuisenier (1988), pode trazer alguns referenciais sobre

uma visão mais tradicional, porém já articulando algumas transgressões.

uma visão mais tradicional, porém já articulando algumas transgressões.

No Brasil, podemos citar os Anais do Museu Paulista da Universidade de São Paulo

No Brasil, podemos citar os Anais do Museu Paulista da Universidade de São Paulo

que, com freqüência, apresentam textos inovadores sobre cultura material, e as publicações do

que, com freqüência, apresentam textos inovadores sobre cultura material, e as publicações do

Museu Histórico Nacional, que refletem um novo olhar museológico sobre esta problemática.

Museu Histórico Nacional, que refletem um novo olhar museológico sobre esta problemática.

No entanto, a experiência mais contundente e definitiva, que marcou fortemente a

No entanto, a experiência mais contundente e definitiva, que marcou fortemente a

trajetória, até o momento, de estudos e experimentos com relação à coleta contemporânea

trajetória, até o momento, de estudos e experimentos com relação à coleta contemporânea

de acervos, foi a Expedição São Paulo 450 anos, desenvolvida como metodologia básica

de acervos, foi a Expedição São Paulo 450 anos, desenvolvida como metodologia básica

para constituição do acervo inicial do Museu da Cidade de São Paulo, ocorrida em 2004.

para constituição do acervo inicial do Museu da Cidade de São Paulo, ocorrida em 2004.

Este foi de fato o experimento que se deu de forma planejada, interdisciplinar, com

Este foi de fato o experimento que se deu de forma planejada, interdisciplinar, com

penetração no campo territorial, cumprindo rotas predeterminadas de pontos de interesse a

penetração no campo territorial, cumprindo rotas predeterminadas de pontos de interesse a

serem visitados, sendo possível realizar: documentação fotográfica e filmográfica, gravação

serem visitados, sendo possível realizar: documentação fotográfica e filmográfica, gravação

de depoimentos orais, coleta de acervo e, posteriormente, avaliação interdisciplinar,

de depoimentos orais, coleta de acervo e, posteriormente, avaliação interdisciplinar,

documentação museológica em base expandida relacional, tratamento de imagens, vídeo

documentação museológica em base expandida relacional, tratamento de imagens, vídeo

documentário e uma edição especial (Anexos IV, V e VI). Esta experiência será relatada e

documentário e uma edição especial (Anexos IV, V e VI). Esta experiência será relatada e

analisada de forma mais alentada no segmento seguinte.

analisada de forma mais alentada no segmento seguinte.

É importante retomar e validar aqui a seqüência de indagações que foram

É importante retomar e validar aqui a seqüência de indagações que foram

alinhadas no segmento referente à problemática desta tese, em relação à hipótese de que

alinhadas no segmento referente à problemática desta tese, em relação à hipótese de que

há um estranhamento relativo ao objeto contemporâneo que impede o seu referenciamento

há um estranhamento relativo ao objeto contemporâneo que impede o seu referenciamento

museológico e, por via de conseqüência, a constituição de museus como o da cidade de

museológico e, por via de conseqüência, a constituição de museus como o da cidade de

São Paulo. Neste jogo insondável de causas e efeitos que cabe a este trabalho explorar,

São Paulo. Neste jogo insondável de causas e efeitos que cabe a este trabalho explorar,

pode-se acrescentar um outro condimento, não menos importante, que virá a ajudar a

pode-se acrescentar um outro condimento, não menos importante, que virá a ajudar a

balizar o novo olhar para este objeto que incomoda, subverte, instiga. Trata-se

balizar o novo olhar para este objeto que incomoda, subverte, instiga. Trata-se

inexoravelmente da relação entre ausência e presença que o objeto encerra.

inexoravelmente da relação entre ausência e presença que o objeto encerra.

“Nenhum objeto mental, nenhum objeto percebido é um objeto total; trata-se
sempre de uma abstração, seja em termos da percepção, que é feita
mentalmente, seja através da reconstrução daquilo que não se pode ver. Então,
não há objeto ingênuo, não há objeto no sentido propriamente dito da palavra,
mas todo objeto é sempre uma reconstrução do objeto, seja ao nível perceptivo,
seja ao nível representativo-imaginário (quando se desenha), seja ao nível
simbólico (quando este objeto pode representar ou referir-se a outra coisa)”.
(Parente, 2000, p. 62)
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

“Nenhum objeto mental, nenhum objeto percebido é um objeto total; trata-se
sempre de uma abstração, seja em termos da percepção, que é feita
mentalmente, seja através da reconstrução daquilo que não se pode ver. Então,
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Sara Paín16 lembra, acima, que o objeto não pode ser considerado, de uma

Sara Paín16 lembra, acima, que o objeto não pode ser considerado, de uma

maneira ingênua, como sendo real. Não podemos ver nem perceber um objeto total.

maneira ingênua, como sendo real. Não podemos ver nem perceber um objeto total.

Colocado um copo no centro da mesa, eu o vejo de um lado e outro interlocutor o vê de

Colocado um copo no centro da mesa, eu o vejo de um lado e outro interlocutor o vê de

outro, se sentado em oposição a mim. Cada um de seu lugar tem uma perspectiva diferente

outro, se sentado em oposição a mim. Cada um de seu lugar tem uma perspectiva diferente

com relação ao objeto. Ou seja, quando dizemos ‘isto é um copo’, estamos reconstruindo,

com relação ao objeto. Ou seja, quando dizemos ‘isto é um copo’, estamos reconstruindo,

porque pensamos que a parte que não vemos, sem dúvida existe e tem uma forma que

porque pensamos que a parte que não vemos, sem dúvida existe e tem uma forma que

segue uma certa lógica de reconstrução, já que a forma de um objeto exige uma

segue uma certa lógica de reconstrução, já que a forma de um objeto exige uma

continuidade tal que o objeto se reconstrói mentalmente, pela experiência anterior que já

continuidade tal que o objeto se reconstrói mentalmente, pela experiência anterior que já

tivemos com ele. Os estudos que levaram a tais conclusões, empreendidos por Paín,

tivemos com ele. Os estudos que levaram a tais conclusões, empreendidos por Paín,

certamente ligados a identificar problemas de inteligência e aprendizagem, podem ser

certamente ligados a identificar problemas de inteligência e aprendizagem, podem ser

referenciais para a nossa compreensão da relação dos museus e de seus públicos com os

referenciais para a nossa compreensão da relação dos museus e de seus públicos com os

objetos.

objetos.
De uma maneira geral, ‘cremos no que não vemos’, ou seja, aceitamos

De uma maneira geral, ‘cremos no que não vemos’, ou seja, aceitamos

mentalmente que as partes visíveis enunciam as ausentes e mentalmente formamos

mentalmente que as partes visíveis enunciam as ausentes e mentalmente formamos

sentidos de completude. Se levarmos estas análises para o universo de sentido

sentidos de completude. Se levarmos estas análises para o universo de sentido

museológico, percebemos que a seleção de objetos contém em si própria o universo

museológico, percebemos que a seleção de objetos contém em si própria o universo

excluído. Ou seja, o objeto que está presente no museu carrega o indício dos similares que

excluído. Ou seja, o objeto que está presente no museu carrega o indício dos similares que

foram descartados. No século XX, em que a produção industrial determinou a fabricação em

foram descartados. No século XX, em que a produção industrial determinou a fabricação em

série, cada objeto selecionado muitas vezes carrega a memória de ‘vultos’ que foram

série, cada objeto selecionado muitas vezes carrega a memória de ‘vultos’ que foram

alijados. Temos todos a noção de que um copo de aguardente de botequim tem milhares de

alijados. Temos todos a noção de que um copo de aguardente de botequim tem milhares de

outros similares. Portanto, a presença de um único exemplar numa vitrine nos dá a

outros similares. Portanto, a presença de um único exemplar numa vitrine nos dá a

possibilidade de falar do hábito de beber do universo masculino nas zonas rurais brasileiras.

possibilidade de falar do hábito de beber do universo masculino nas zonas rurais brasileiras.

Da parte, alinha-se o todo. Ao ver um copo, intuímos milhares e fazemos relações de

Da parte, alinha-se o todo. Ao ver um copo, intuímos milhares e fazemos relações de

sentido de reconstrução de idéias e ambientes socialmente vivenciados. Deduz-se, portanto,

sentido de reconstrução de idéias e ambientes socialmente vivenciados. Deduz-se, portanto,

que os museus referenciam presenças e ausências, pois os objetos que são selecionados

que os museus referenciam presenças e ausências, pois os objetos que são selecionados

como eixos de ligação de sentidos, referenciam outros idênticos, análogos, ambientes

como eixos de ligação de sentidos, referenciam outros idênticos, análogos, ambientes

relacionais a ele, enfim, um universo de ausências. Isto posto, vemos que a comunicação

relacionais a ele, enfim, um universo de ausências. Isto posto, vemos que a comunicação

museológica é uma teia de sentidos que parte da concretude de um objeto e se conecta, à

museológica é uma teia de sentidos que parte da concretude de um objeto e se conecta, à

medida da capacidade cognitiva, interpretativa, aliada à experiência vivida de cada visitante,

medida da capacidade cognitiva, interpretativa, aliada à experiência vivida de cada visitante,

reconstruindo um universo de presenças e ausências fascinantes. Não se pode deixar de

reconstruindo um universo de presenças e ausências fascinantes. Não se pode deixar de

16

Extraído de Parente, S. M. B. A. (Org.) Neiva, A. L. S. & Creuz. R. C. (Col.) (2000) Encontros com Sara Paín.
São Paulo: Casa do Psicólogo Livraria e Editora Ltda.
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Sara Paín é argentina, Doutora em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires e em Psicologia pelo Instituto de
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citar uma experiência desenvolvida pela artista e museóloga Gláucia Amaral, ao conceber a

citar uma experiência desenvolvida pela artista e museóloga Gláucia Amaral, ao conceber a

exposição do Museu de Energia de Itu, SP, pertencente à Fundação de Energia e

exposição do Museu de Energia de Itu, SP, pertencente à Fundação de Energia e

Saneamento do Estado de São Paulo; ao compor uma vitrine de ferros elétricos, desde os

Saneamento do Estado de São Paulo; ao compor uma vitrine de ferros elétricos, desde os

movidos a carvão até os modelos eletrônicos contemporâneos, notou a falta, no acervo, de

movidos a carvão até os modelos eletrônicos contemporâneos, notou a falta, no acervo, de

alguns modelos de interesse; a solução encontrada por Gláucia foi incluir nas vitrines alguns

alguns modelos de interesse; a solução encontrada por Gláucia foi incluir nas vitrines alguns

desenhos relativos a cada modelo faltante que ela chamou de ausências. Estas ausências,

desenhos relativos a cada modelo faltante que ela chamou de ausências. Estas ausências,

segundo ela, indiciavam caminhos que o museu teria que percorrer em busca dos objetos a

segundo ela, indiciavam caminhos que o museu teria que percorrer em busca dos objetos a

serem coletados. Sob a ótica de Paín, tais desenhos seriam dispensáveis, pois o visitante

serem coletados. Sob a ótica de Paín, tais desenhos seriam dispensáveis, pois o visitante

conseguiria, mentalmente, promover o acréscimo de modelos, seguindo sua lógica própria e

conseguiria, mentalmente, promover o acréscimo de modelos, seguindo sua lógica própria e

o conjunto de informações que ele detinha sobre a questão.

o conjunto de informações que ele detinha sobre a questão.

As reflexões de Paín colocam-nos outra questão não menos instigante. Se dois

As reflexões de Paín colocam-nos outra questão não menos instigante. Se dois

interlocutores colocados frente a frente, com um copo no centro, não conseguem ‘ver’ de

interlocutores colocados frente a frente, com um copo no centro, não conseguem ‘ver’ de

uma mesma maneira este copo, o que diríamos nós da complexidade de selecionar,

uma mesma maneira este copo, o que diríamos nós da complexidade de selecionar,

legitimar, expor uma série de artefatos para que sejam observados e ‘completados

legitimar, expor uma série de artefatos para que sejam observados e ‘completados

mentalmente’ por diferentes pessoas, no museu? Suspeito ainda que os acervos

mentalmente’ por diferentes pessoas, no museu? Suspeito ainda que os acervos

contemporâneos, por se relacionarem ao universo imediato vivido pelos visitantes, possam

contemporâneos, por se relacionarem ao universo imediato vivido pelos visitantes, possam

representar um universo de sentidos muito desafiante para novos e prodigiosos exercícios

representar um universo de sentidos muito desafiante para novos e prodigiosos exercícios

individuais e coletivos de ‘completude dos objetos’. A presença de um objeto no museu traz

individuais e coletivos de ‘completude dos objetos’. A presença de um objeto no museu traz

em si a grande missão de indiciar ausências.

em si a grande missão de indiciar ausências.

Há uma conexão de sentidos entre Paín e Guarnieri17 (1990) que,

Há uma conexão de sentidos entre Paín e Guarnieri17 (1990) que,

“baseando-se em estudos de Z. Z. Stranky e Ana Gregorová no que diz respeito
ao estudo da Museologia, como sendo a relação do homem com a realidade,
define não o objeto museológico, mas o fato museal ou fato museológico, por
entender como relação profunda entre o homem, sujeito que conhece e o objeto,
parte de uma realidade da qual o homem também participa, e sobre a qual tem
poder de agir.” (Nascimento, 1994, p. 9)

“baseando-se em estudos de Z. Z. Stranky e Ana Gregorová no que diz respeito
ao estudo da Museologia, como sendo a relação do homem com a realidade,
define não o objeto museológico, mas o fato museal ou fato museológico, por
entender como relação profunda entre o homem, sujeito que conhece e o objeto,
parte de uma realidade da qual o homem também participa, e sobre a qual tem
poder de agir.” (Nascimento, 1994, p. 9)

Pode estar aí certamente o enigma fascinante contido no exercício profissional que

Pode estar aí certamente o enigma fascinante contido no exercício profissional que

reside em encantar os visitantes por meio dos artefatos, presentes e ausentes.

reside em encantar os visitantes por meio dos artefatos, presentes e ausentes.

17

Guarnieri, W. R. (1990). Conceito de Cultura e sua Interrelação com o Patrimônio Cultural e a Preservação.
Cadernos Museológicos, (Nº 3, p. 7) apud Nascimento, R. (1994). A Historicidade do Objeto Museológico. O
Objeto Museal como objeto de conhecimento. Cadernos de Sociomuseologia - Centro de Estudos de
Sociomuseologia. (Nº 3). Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
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O Museu a serviço do Homem e do Desenvolvimento

O Museu a serviço do Homem e do Desenvolvimento

Não por acaso o título acima, cunhado em 1969 por Varine-Bohan18, já enunciava

Não por acaso o título acima, cunhado em 1969 por Varine-Bohan18, já enunciava

uma mudança profunda de rota no campo da Museologia. Considerava-se, já então, que a

uma mudança profunda de rota no campo da Museologia. Considerava-se, já então, que a

instituição museu, na acepção tradicional da palavra, estava em vias de desaparecimento.

instituição museu, na acepção tradicional da palavra, estava em vias de desaparecimento.

Ficava claro que a preservação do patrimônio cultural do homem não se identificava mais

Ficava claro que a preservação do patrimônio cultural do homem não se identificava mais

pela preservação erudita e esnobe do passado, nem por um jogo de cartas marcadas entre

pela preservação erudita e esnobe do passado, nem por um jogo de cartas marcadas entre

intelectuais; falava-se já da importância dos museus se abrirem ao mundo exterior, ao

intelectuais; falava-se já da importância dos museus se abrirem ao mundo exterior, ao

progresso, às mutações, aos desequilíbrios sociais. Enfim, nascia a idéia de um novo museu

progresso, às mutações, aos desequilíbrios sociais. Enfim, nascia a idéia de um novo museu

aberto ao presente, ao progresso, ao futuro. Um museu construído por muitos e para muitos.

aberto ao presente, ao progresso, ao futuro. Um museu construído por muitos e para muitos.

Fazia-se bastante presente a dicotomia a ser marcada entre o modelo tradicional de museu,

Fazia-se bastante presente a dicotomia a ser marcada entre o modelo tradicional de museu,

vivamente repudiado, e o novo modelo proposto: vivo, arejado, comunicativo e socializado.

vivamente repudiado, e o novo modelo proposto: vivo, arejado, comunicativo e socializado.

Varine-Bohan constatava que os dirigentes de museus, por terem advindo de experiências

Varine-Bohan constatava que os dirigentes de museus, por terem advindo de experiências

escolares e universitárias excludentes, freqüentemente apartados de sua própria cultura,

escolares e universitárias excludentes, freqüentemente apartados de sua própria cultura,

vivendo em ghetos conceituais que muitas vezes impediam – e até hoje impedem! – o

vivendo em ghetos conceituais que muitas vezes impediam – e até hoje impedem! – o

arejamento interdisciplinar, poderiam de fato não ser os mais adequados mediadores do

arejamento interdisciplinar, poderiam de fato não ser os mais adequados mediadores do

museu com a sociedade. Havia portanto indícios de que, para além de repensar museus,

museu com a sociedade. Havia portanto indícios de que, para além de repensar museus,

era necessário preparar uma nova legião de dirigentes e profissionais de formação mais

era necessário preparar uma nova legião de dirigentes e profissionais de formação mais

humanística e interdisciplinar, capaz de responder aos novos desafios que se interpunham.

humanística e interdisciplinar, capaz de responder aos novos desafios que se interpunham.

“O que caracteriza a Sociomuseologia não é propriamente a natureza dos seus
pressupostos e dos seus objetivos, como acontece com as outras áreas do
conhecimento, mas a interdisciplinaridade com que apela a áreas do
conhecimento perfeitamente consolidadas e as relaciona com a Museologia
propriamente dita.” (Moutinho, 2007, p.1)

“O que caracteriza a Sociomuseologia não é propriamente a natureza dos seus
pressupostos e dos seus objetivos, como acontece com as outras áreas do
conhecimento, mas a interdisciplinaridade com que apela a áreas do
conhecimento perfeitamente consolidadas e as relaciona com a Museologia
propriamente dita.” (Moutinho, 2007, p.1)

Alguns questionamentos, que só viriam a se desdobrar mais tarde, aparecem de

Alguns questionamentos, que só viriam a se desdobrar mais tarde, aparecem de

forma emblemática no texto fundador de Varine-Bohan, acima citado: a validade duvidosa da

forma emblemática no texto fundador de Varine-Bohan, acima citado: a validade duvidosa da

noção de patrimônio universal, considerando que era facultado a um grupo de notáveis das

noção de patrimônio universal, considerando que era facultado a um grupo de notáveis das

Nações Unidas – UNESCO definir uma ‘civilização universal’, sem questionar devidamente as

Nações Unidas – UNESCO definir uma ‘civilização universal’, sem questionar devidamente as

questões patrimoniais locais e o valor simbólico destas representações para a população da

questões patrimoniais locais e o valor simbólico destas representações para a população da

própria região.

própria região.

“A Sociomuseologia assenta a sua intervenção social no patrimônio cultural e
natural, tangível e intangível da humanidade, reconhecendo a hibridação,

“A Sociomuseologia assenta a sua intervenção social no patrimônio cultural e
natural, tangível e intangível da humanidade, reconhecendo a hibridação,

18
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sobreposição, coexistência de múltiplas culturas/identidades num mesmo território
e de vários territórios sociais articulando-se ou não num mesmo território espacial.”
(Moutinho, 2007, p.1)

sobreposição, coexistência de múltiplas culturas/identidades num mesmo território
e de vários territórios sociais articulando-se ou não num mesmo território espacial.”
(Moutinho, 2007, p.1)

Posteriormente, sabemos que estes conceitos foram alargados mesmo nas

Posteriormente, sabemos que estes conceitos foram alargados mesmo nas

instâncias internacionais oficiais de referência patrimonial, haja visto as recentes

instâncias internacionais oficiais de referência patrimonial, haja visto as recentes

incorporações dos tombamentos de ícones do patrimônio imaterial. Outro ponto inquietante

incorporações dos tombamentos de ícones do patrimônio imaterial. Outro ponto inquietante

para o período, que Varine-Bohan enunciou, foram os critérios europeizantes adotados por

para o período, que Varine-Bohan enunciou, foram os critérios europeizantes adotados por

consultores internacionais que acorriam – muitas vezes representando instituições

consultores internacionais que acorriam – muitas vezes representando instituições

internacionais – para orientar a organização de novos museus em países do terceiro mundo,

internacionais – para orientar a organização de novos museus em países do terceiro mundo,

notadamente na(s) África(s)19, que impediam a arquitetura de um olhar próprio da sociedade

notadamente na(s) África(s)19, que impediam a arquitetura de um olhar próprio da sociedade

local sobre sua história, sua memória, seus valores e conflitos. Até hoje esta ‘vigília’

local sobre sua história, sua memória, seus valores e conflitos. Até hoje esta ‘vigília’

conceitual se faz recomendável, pois por mais que as forças geopolíticas e econômicas

conceitual se faz recomendável, pois por mais que as forças geopolíticas e econômicas

tenham se revelado frágeis e altamente mutáveis nos últimos anos, ainda se comete esta

tenham se revelado frágeis e altamente mutáveis nos últimos anos, ainda se comete esta

natureza de equívoco, com maior freqüência que o esperado.

natureza de equívoco, com maior freqüência que o esperado.

Este texto de Varine-Bohan é aqui lembrado para se situar claramente que as

Este texto de Varine-Bohan é aqui lembrado para se situar claramente que as

idéias inovadoras que revolucionaram o campo museológico foram sendo erigidas ao longo

idéias inovadoras que revolucionaram o campo museológico foram sendo erigidas ao longo

dos anos 1960 e 1970, por diferentes autores, em diferentes países. Exemplos citados por

dos anos 1960 e 1970, por diferentes autores, em diferentes países. Exemplos citados por

Varine-Bohan, em 1969, dão conta da existência de experimentos notáveis sendo processados

Varine-Bohan, em 1969, dão conta da existência de experimentos notáveis sendo processados

por museus no México, nos Estados Unidos, na Índia e na Escandinávia. Era evidente que as

por museus no México, nos Estados Unidos, na Índia e na Escandinávia. Era evidente que as

idéias revolucionárias no campo museológico surgiam simultaneamente em diferentes países,

idéias revolucionárias no campo museológico surgiam simultaneamente em diferentes países,

movidas por diferentes grupos de pensadores, tendo como grandes expoentes, por exemplo, dois

movidas por diferentes grupos de pensadores, tendo como grandes expoentes, por exemplo, dois

diretores do ICOM, Georges Henri Rivière, a partir de 1946, e Hugues de Varine-Bohan, a partir de

diretores do ICOM, Georges Henri Rivière, a partir de 1946, e Hugues de Varine-Bohan, a partir de

1962. Outro exemplo disso é o colóquio sobre Museu e Meio Ambiente, ocorrido na França, em

1962. Outro exemplo disso é o colóquio sobre Museu e Meio Ambiente, ocorrido na França, em

setembro 1972, enquanto em maio e junho, do mesmo ano, a UNESCO organizava no Chile a

setembro 1972, enquanto em maio e junho, do mesmo ano, a UNESCO organizava no Chile a

célebre mesa redonda sobre a realidade dos museus na América Latina.

célebre mesa redonda sobre a realidade dos museus na América Latina.

“... que o museu é uma instituição a serviço da sociedade da qual é parte
integrante e que possui em si os elementos que lhe permitirem participar na
formação das comunidades que serve: que o museu pode contribuir para levar
essas comunidades a agir, situando sua atividade no quadro histórico que lhe
permite esclarecer os problemas atuais...” (Extrato da Declaração de Santiago
20
UNESCO/ICOM, 1972)

“... que o museu é uma instituição a serviço da sociedade da qual é parte
integrante e que possui em si os elementos que lhe permitirem participar na
formação das comunidades que serve: que o museu pode contribuir para levar
essas comunidades a agir, situando sua atividade no quadro histórico que lhe
permite esclarecer os problemas atuais...” (Extrato da Declaração de Santiago
20
UNESCO/ICOM, 1972)

Encontram-se referências de que os Estados Unidos começaram a se mobilizar em

Encontram-se referências de que os Estados Unidos começaram a se mobilizar em

torno das novas idéias a partir de 1969, quando sucessivos encontros museológicos

torno das novas idéias a partir de 1969, quando sucessivos encontros museológicos

19
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A diversidade étnica e cultural dos países africanos impõe o uso do plural.
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passaram a tratar de aspectos ligados ao conceito de museu comunitário, e talvez o mais

passaram a tratar de aspectos ligados ao conceito de museu comunitário, e talvez o mais

emblemático resultado desses experimentos seja o Anacostia Museum, dedicado à comunidade

emblemático resultado desses experimentos seja o Anacostia Museum, dedicado à comunidade

do bairro negro de Washington D.C. que, pela sua força de articulação comunitária, caracterizou-

do bairro negro de Washington D.C. que, pela sua força de articulação comunitária, caracterizou-

se como modelo exemplar para outras iniciativas no país e no exterior.

se como modelo exemplar para outras iniciativas no país e no exterior.

Segundo Desvallées21, o ponto de partida da difusão dessas idéias para o cenário

Segundo Desvallées21, o ponto de partida da difusão dessas idéias para o cenário

internacional ocorre entre Paris, Dijon e Grenoble, sob o impulso dado pela IX Conferência

internacional ocorre entre Paris, Dijon e Grenoble, sob o impulso dado pela IX Conferência

Geral do ICOM, em 1971, cujo tema central era ‘O Museu a serviço do Homem, hoje e

Geral do ICOM, em 1971, cujo tema central era ‘O Museu a serviço do Homem, hoje e

amanhã’. Importante notar o sincronismo entre o texto de Varine-Bohan (1969) e o título

amanhã’. Importante notar o sincronismo entre o texto de Varine-Bohan (1969) e o título

desta conferência, que se realiza dois anos após. Outro marco simbólico importante é a

desta conferência, que se realiza dois anos após. Outro marco simbólico importante é a

primeira citação pública do termo ecomuseu, ocorrida no mesmo ano, em setembro, em

primeira citação pública do termo ecomuseu, ocorrida no mesmo ano, em setembro, em

Dijon, por Robert Poujade, Prefeito de Dijon e primeiro Ministro do Meio Ambiente nomeado

Dijon, por Robert Poujade, Prefeito de Dijon e primeiro Ministro do Meio Ambiente nomeado

na França. Este ponto de referência é importante quando temos a missão de, mais de 30

na França. Este ponto de referência é importante quando temos a missão de, mais de 30

anos depois, nos reapropriarmos da análise do conceito de museu de território para

anos depois, nos reapropriarmos da análise do conceito de museu de território para

expandi-lo para um plano mais amplo. Alinha-se aqui uma referência encontrada num texto

expandi-lo para um plano mais amplo. Alinha-se aqui uma referência encontrada num texto

de Jacques Hainard, Pour une museólogie de la rupture (1986), em que assinala que os

de Jacques Hainard, Pour une museólogie de la rupture (1986), em que assinala que os

museus estão na moda e que é de bom tom, em alguns meios sociais, falar sobre as novas

museus estão na moda e que é de bom tom, em alguns meios sociais, falar sobre as novas

Museologias. Segundo ele, o plural designa uma série de tentativas e práticas renovadoras

Museologias. Segundo ele, o plural designa uma série de tentativas e práticas renovadoras

dos museus de comunidade, museus de identidade e, sobretudo, referencia os ecomuseus

dos museus de comunidade, museus de identidade e, sobretudo, referencia os ecomuseus

urbanos e rurais. Qualifica a possibilidade de participação da comunidade nas decisões

urbanos e rurais. Qualifica a possibilidade de participação da comunidade nas decisões

conceituais e programáticas do museu como o grande diferencial capaz de democratizar o

conceituais e programáticas do museu como o grande diferencial capaz de democratizar o

acesso, e cita o Museu de Creusot como o modelo de excelência e referência de tais

acesso, e cita o Museu de Creusot como o modelo de excelência e referência de tais

práticas inovadoras.

práticas inovadoras.

Desvallées tenta pontuar, mesmo assim, que a Nova Museologia nasce na França

Desvallées tenta pontuar, mesmo assim, que a Nova Museologia nasce na França

em 26 de janeiro de 1982, advinda de uma assembléia agitada de conservadores de

em 26 de janeiro de 1982, advinda de uma assembléia agitada de conservadores de

museus franceses. Em decorrência dos embates que as idéias tidas como progressistas

museus franceses. Em decorrência dos embates que as idéias tidas como progressistas

provocaram, alguns membros, entre eles Évelyne Lehalle, Chantal Lombard, Alain Nicolas e

provocaram, alguns membros, entre eles Évelyne Lehalle, Chantal Lombard, Alain Nicolas e

Willian Saadé fundam a nova Associação M.N.E.S.

Willian Saadé fundam a nova Associação M.N.E.S.

Quando nos questionamos sobre qual definição dar à Nova Museologia, temos que

Quando nos questionamos sobre qual definição dar à Nova Museologia, temos que

rever, sem dúvida, os momentos ancestrais, os idealizadores pioneiros, os arquitetos

rever, sem dúvida, os momentos ancestrais, os idealizadores pioneiros, os arquitetos

fundadores dessas idéias que se articulam, sucessivamente, por mais de três décadas.

fundadores dessas idéias que se articulam, sucessivamente, por mais de três décadas.

Trata-se, portanto, de um longo processo diacrônico que privilegia novas possibilidades de

Trata-se, portanto, de um longo processo diacrônico que privilegia novas possibilidades de
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participação das comunidades no desenho dos seus pressupostos de valoração do

participação das comunidades no desenho dos seus pressupostos de valoração do

patrimônio individual e coletivo. Pressupõe, portanto, não só novos conceitos, como novas

patrimônio individual e coletivo. Pressupõe, portanto, não só novos conceitos, como novas

práticas, novas dinâmicas e novos experimentos, tanto no campo das exposições, como da

práticas, novas dinâmicas e novos experimentos, tanto no campo das exposições, como da

educação em museus e, acima de tudo, na forma com que o museu se apresenta e se

educação em museus e, acima de tudo, na forma com que o museu se apresenta e se

incorpora no tecido social.

incorpora no tecido social.

A Declaração de Caracas de 1992 deixa explícita, e com o aprofundamento

A Declaração de Caracas de 1992 deixa explícita, e com o aprofundamento

necessário, a abertura definitiva dos museus para o seu entorno social, responsabilizando-

necessário, a abertura definitiva dos museus para o seu entorno social, responsabilizando-

se pelas mudanças metodológicas incisivas que tal movimento determina. Perpassa novos

se pelas mudanças metodológicas incisivas que tal movimento determina. Perpassa novos

entendimentos com relação ao patrimônio, às suas diferentes dinâmicas de apropriação, e

entendimentos com relação ao patrimônio, às suas diferentes dinâmicas de apropriação, e

lança um novo olhar sobre o objeto museológico, que passa a ser observado por um número

lança um novo olhar sobre o objeto museológico, que passa a ser observado por um número

significantemente maior de olhares, tanto na sua seleção e documentação, como

significantemente maior de olhares, tanto na sua seleção e documentação, como

comunicação. Recomenda enfaticamente a abertura do campo museológico para outras

comunicação. Recomenda enfaticamente a abertura do campo museológico para outras

disciplinas, sem restrições, salvaguardando o olhar museológico como aquele competente

disciplinas, sem restrições, salvaguardando o olhar museológico como aquele competente

para propor as interfaces processuais e do entrelaçamento interdisciplinar.

para propor as interfaces processuais e do entrelaçamento interdisciplinar.

De acordo com Moutinho, “A Sociomuseologia traduz uma parte considerável do

De acordo com Moutinho, “A Sociomuseologia traduz uma parte considerável do

processo de adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade

processo de adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade

contemporânea.” (Moutinho, 2007, p.1)

contemporânea.” (Moutinho, 2007, p.1)

A expansão do campo da Museologia Social foi exponencial e marca,

A expansão do campo da Museologia Social foi exponencial e marca,

indubitavelmente, a grande virada conceitual ocorrida no pensamento museológico ao longo

indubitavelmente, a grande virada conceitual ocorrida no pensamento museológico ao longo

da segunda metade do século XX. Seus efeitos benéficos fazem-se sentir em diferentes

da segunda metade do século XX. Seus efeitos benéficos fazem-se sentir em diferentes

países, seguindo matizes e apropriações específicas que essa corrente de pensamento, por

países, seguindo matizes e apropriações específicas que essa corrente de pensamento, por

sua natureza, jamais tentaria cercear ou controlar. A Museologia Social é um campo

sua natureza, jamais tentaria cercear ou controlar. A Museologia Social é um campo

vocacionado à inovação, às mutações, à hibridização, ao multiculturalismo. Assim, cada

vocacionado à inovação, às mutações, à hibridização, ao multiculturalismo. Assim, cada

país ou região tem a faculdade de se apropriar de seus conceitos e deles extrair as

país ou região tem a faculdade de se apropriar de seus conceitos e deles extrair as

essências que forem mais adequadas para a dinâmica social que se pretende empreender.

essências que forem mais adequadas para a dinâmica social que se pretende empreender.

As diferentes terminologias que se sucedem – ecomuseu, museu comunitário, museu de

As diferentes terminologias que se sucedem – ecomuseu, museu comunitário, museu de

sítio, museu de território, museu-escola, museu de rua, entre outras –, caracterizando a cada

sítio, museu de território, museu-escola, museu de rua, entre outras –, caracterizando a cada

vez um tipo de museu, um tipo de solução, um tipo de apropriação, são parênteses de uma

vez um tipo de museu, um tipo de solução, um tipo de apropriação, são parênteses de uma

mesma chave, pois têm como pano de fundo integrador o vasto campo da Museologia Social.

mesma chave, pois têm como pano de fundo integrador o vasto campo da Museologia Social.
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Não pode ser negligenciado neste contexto o arcabouço teórico erigido pelo
22

Não pode ser negligenciado neste contexto o arcabouço teórico erigido pelo

do ICOM, em 1977, que se ocupa da teoria museológica. Seus membros

ICOFOM22 do ICOM, em 1977, que se ocupa da teoria museológica. Seus membros

empreenderam estudos individuais e cooperados que resultaram em significativos avanços

empreenderam estudos individuais e cooperados que resultaram em significativos avanços

para o pensamento museológico internacional. Observar os novos museus que germinavam

para o pensamento museológico internacional. Observar os novos museus que germinavam

pelo mundo e conseguir ler, a partir destes fragmentos de realidade, por vezes longínquos, o

pelo mundo e conseguir ler, a partir destes fragmentos de realidade, por vezes longínquos, o

frescor de inovação, de coragem, de renovação que surgia em pontos díspares; estabelecer

frescor de inovação, de coragem, de renovação que surgia em pontos díspares; estabelecer

analogias entre teorias, práticas, programas museológicos, enfim, grande parte da tarefa de

analogias entre teorias, práticas, programas museológicos, enfim, grande parte da tarefa de

conceituar, refletir e recomendar partiu das ações empreendidas pelo ICOFOM,

conceituar, refletir e recomendar partiu das ações empreendidas pelo ICOFOM,

notadamente nas décadas de 1980 e 1990. Nomes de destaque, como os de Jan Jelínek,

notadamente nas décadas de 1980 e 1990. Nomes de destaque, como os de Jan Jelínek,

Vinos Sofka, Peter van Mensch, Hildegard K. Vieregg, Martin M. Scharer, Tereza Scheiner e

Vinos Sofka, Peter van Mensch, Hildegard K. Vieregg, Martin M. Scharer, Tereza Scheiner e

Nelly de Carolis são indissociáveis desta história da Museologia como disciplina acadêmica.

Nelly de Carolis são indissociáveis desta história da Museologia como disciplina acadêmica.

ICOFOM

No Brasil, este movimento teve sua fase embrionária na década de 1970, quando

No Brasil, este movimento teve sua fase embrionária na década de 1970, quando

as experiências internacionais de nossos profissionais começaram a se alastrar, sobretudo

as experiências internacionais de nossos profissionais começaram a se alastrar, sobretudo

por meio das participações, embora limitadas, nas Conferências Gerais do ICOM, no

por meio das participações, embora limitadas, nas Conferências Gerais do ICOM, no

exterior. As idéias articuladas no âmago dos movimentos internacionais faziam sentido para

exterior. As idéias articuladas no âmago dos movimentos internacionais faziam sentido para

alguns pensadores que já se sentiam mobilizados, há tempos, pelos ideais defendidos no

alguns pensadores que já se sentiam mobilizados, há tempos, pelos ideais defendidos no

plano patrimonial proposto por Mário de Andrade e Paulo Duarte, a partir da década de

plano patrimonial proposto por Mário de Andrade e Paulo Duarte, a partir da década de

1930. Como já foi amplamente pontuado neste trabalho, em São Paulo, por conta do

1930. Como já foi amplamente pontuado neste trabalho, em São Paulo, por conta do

processo de modernização das instituições culturais empreendido ao longo da década de

processo de modernização das instituições culturais empreendido ao longo da década de

1950, as idéias da Museologia Social ganharam corpo. Quem liderou de forma exemplar a

1950, as idéias da Museologia Social ganharam corpo. Quem liderou de forma exemplar a

penetração destes conceitos no Brasil foi Waldisa Russio Camargo Guarnieri, preocupada

penetração destes conceitos no Brasil foi Waldisa Russio Camargo Guarnieri, preocupada

em formar uma nova geração alinhada com este pensamento museológico contemporâneo.

em formar uma nova geração alinhada com este pensamento museológico contemporâneo.

Outros valores, notadamente ligados aos eixos de formação museológica tradicional do país

Outros valores, notadamente ligados aos eixos de formação museológica tradicional do país

– Bahia e Rio de Janeiro – tiveram papel de destaque não apenas na difusão das idéias,

– Bahia e Rio de Janeiro – tiveram papel de destaque não apenas na difusão das idéias,

como também no fomento à reflexão e à inovação. Menção honrosa seja dada a Aécio de

como também no fomento à reflexão e à inovação. Menção honrosa seja dada a Aécio de

Oliveira que, já nas décadas de 1970 e 1980, empreendeu projetos comunitários incomuns

Oliveira que, já nas décadas de 1970 e 1980, empreendeu projetos comunitários incomuns

pelo Nordeste brasileiro. Ainda que sob o temor do esquecimento, é importante citar alguns

pelo Nordeste brasileiro. Ainda que sob o temor do esquecimento, é importante citar alguns

nomes dentre os muitos profissionais relevantes que criaram seguidores dessas idéias, no

nomes dentre os muitos profissionais relevantes que criaram seguidores dessas idéias, no

campo da formação profissional no Brasil: Maria Célia Moura Santos, Heloisa Costa e

campo da formação profissional no Brasil: Maria Célia Moura Santos, Heloisa Costa e

Marcelo Cunha, da Universidade Federal da Bahia, Tereza Scheiner e Mário Chagas, da

Marcelo Cunha, da Universidade Federal da Bahia, Tereza Scheiner e Mário Chagas, da

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Solange Godoy e Maria de

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Solange Godoy e Maria de

Lourdes Parreiras Horta, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Ministério

Lourdes Parreiras Horta, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Ministério

da Cultura – IPHAN/MINC, e Maria Cristina Bruno, da Universidade de São Paulo, entre

da Cultura – IPHAN/MINC, e Maria Cristina Bruno, da Universidade de São Paulo, entre

22
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outros. Rapidamente esta mobilização foi se estendendo e ganhando espaços em novas

outros. Rapidamente esta mobilização foi se estendendo e ganhando espaços em novas

articulações por meio de exposições, de programas educacionais e avaliativos, de formação

articulações por meio de exposições, de programas educacionais e avaliativos, de formação

profissional e de gestão participativa. É importante assinalar que, apesar do ICOM ter-se

profissional e de gestão participativa. É importante assinalar que, apesar do ICOM ter-se

instalado no Brasil em 1948, não foi ele o veículo de difusão da Museologia Social no Brasil;

instalado no Brasil em 1948, não foi ele o veículo de difusão da Museologia Social no Brasil;

encastelado numa dinâmica de auto-reeleição, um grupo de profissionais manteve-se à frente da

encastelado numa dinâmica de auto-reeleição, um grupo de profissionais manteve-se à frente da

instituição por décadas, limitando o acesso de novos profissionais à instituição; este cerco só foi

instituição por décadas, limitando o acesso de novos profissionais à instituição; este cerco só foi

rompido definitivamente na década de 1990. No entanto, graças a outras relações profissionais, os

rompido definitivamente na década de 1990. No entanto, graças a outras relações profissionais, os

brasileiros mantiveram contatos internacionais de relevo, que lhes possibilitaram acolher as novas

brasileiros mantiveram contatos internacionais de relevo, que lhes possibilitaram acolher as novas

idéias em tempo real, transformá-las e promover dinâmicas substantivas em sua produção no

idéias em tempo real, transformá-las e promover dinâmicas substantivas em sua produção no

Brasil. Com talento, parcimônia e muitos embates, os profissionais brasileiros acabaram por entrar

Brasil. Com talento, parcimônia e muitos embates, os profissionais brasileiros acabaram por entrar

no ICOM paulatinamente, participar das conferências internacionais e ganhar relevo na

no ICOM paulatinamente, participar das conferências internacionais e ganhar relevo na

construção do pensamento museológico contemporâneo.

construção do pensamento museológico contemporâneo.

Deve-se salientar a forte vinculação que se desenvolveu, a partir do final da década

Deve-se salientar a forte vinculação que se desenvolveu, a partir do final da década

de 1980, entre os profissionais brasileiros e o grupo articulador da Sociomuseologia em

de 1980, entre os profissionais brasileiros e o grupo articulador da Sociomuseologia em

Portugal. As jornadas museológicas promovidas pelo MINOM – Movimento Internacional

Portugal. As jornadas museológicas promovidas pelo MINOM – Movimento Internacional

para uma Nova Museologia, em Vila Franca de Xira, em 1988, Portimão, em 1989, Vilarinho

para uma Nova Museologia, em Vila Franca de Xira, em 1988, Portimão, em 1989, Vilarinho

da Furna, em 1990, Lisboa, em 1991, e Setúbal, em 1992, e outros encontros nacionais

da Furna, em 1990, Lisboa, em 1991, e Setúbal, em 1992, e outros encontros nacionais

promovidos em Portugal, a partir da década de 1990, contam com a participação crescente

promovidos em Portugal, a partir da década de 1990, contam com a participação crescente

de profissionais brasileiros. Esta relação tem-se aprofundado ainda mais nos últimos anos,

de profissionais brasileiros. Esta relação tem-se aprofundado ainda mais nos últimos anos,

tanto em dinâmicas em Portugal, como no Brasil; manifesta-se em diferentes formatos e já se

tanto em dinâmicas em Portugal, como no Brasil; manifesta-se em diferentes formatos e já se

pode dizer que há um esforço conjunto, com resultados bastante consistentes e colaborativos,

pode dizer que há um esforço conjunto, com resultados bastante consistentes e colaborativos,

de produção intelectual no campo da Sociomuseologia, em língua portuguesa.

de produção intelectual no campo da Sociomuseologia, em língua portuguesa.

Neste breve histórico, vimos como a Sociomuseologia espraiou-se, encontrou

Neste breve histórico, vimos como a Sociomuseologia espraiou-se, encontrou

adeptos e tomou conta da cena museológica internacional. Mesmo os museus ditos

adeptos e tomou conta da cena museológica internacional. Mesmo os museus ditos

‘tradicionais’ beneficiaram-se deste refrigério de idéias e ideais. Se levarmos em conta

‘tradicionais’ beneficiaram-se deste refrigério de idéias e ideais. Se levarmos em conta

apenas a função educacional dos museus, podemos dizer que é hoje raríssimo

apenas a função educacional dos museus, podemos dizer que é hoje raríssimo

encontrarmos uma instituição museológica que não reconheça o papel transformador e

encontrarmos uma instituição museológica que não reconheça o papel transformador e

transversal da Educação em suas dinâmicas. Assim sendo, vemos que a Sociomuseologia

transversal da Educação em suas dinâmicas. Assim sendo, vemos que a Sociomuseologia

ditou novos conceitos que foram incorporados de forma bastante ampla pelos museus em

ditou novos conceitos que foram incorporados de forma bastante ampla pelos museus em

todo o mundo. Estas dinâmicas impuseram um outro caminho para a própria

todo o mundo. Estas dinâmicas impuseram um outro caminho para a própria

Sociomuseologia, que teve que refinar seu olhar para novas interlocuções interdisciplinares

Sociomuseologia, que teve que refinar seu olhar para novas interlocuções interdisciplinares

e patrimoniais, tais como a gestão de serviços, a comunicação integrada, a gestão de

e patrimoniais, tais como a gestão de serviços, a comunicação integrada, a gestão de

pessoas, as linguagens midiáticas e as evoluções tecnológicas, entre outras.

pessoas, as linguagens midiáticas e as evoluções tecnológicas, entre outras.
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“Os museus são cada vez mais instituições entendidas como entidades
prestadoras de serviços, pelo que necessitam crescentemente de envolver os
conhecimentos das áreas da gestão da inovação, do marketing, do design e das
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“complexo cultural museológico de natureza multidisciplinar, comprometido com a
contemporaneidade, propõe-se a estabelecer elos de sentido entre os acervos
tangíveis e intangíveis que anonimamente buscam referenciar esta grande
metrópole, (...) vocacionado à formação e à fruição de sua população e de seus
visitantes. (...) O Museu considera como seu objeto intrínseco de análise a cidade
como artefato – o seu próprio território – esta imensa mancha urbana com mais de
mil e quinhentos quilômetros de área, que revela diferentes ritmos e
temporalidades, contraditórios processos de ocupação e tênues limites de
sustentabilidade; propõe-se a interagir com um contingente de mais de dez
milhões de pessoas, identificando e reconhecendo, pouco a pouco, seus
diferentes modos de vida, suas formas de sociabilidade, as distintas dinâmicas do
universo do trabalho, do lazer e das celebrações.” (Franco, 2004, p. 60)
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“A visão restritiva da museologia como técnica de trabalho orientada para as
coleções tem dado lugar a um novo entender e práticas museológicas orientadas
para o desenvolvimento da humanidade (...) Entre o paradigma do Museu ao
serviço das coleções e paradigma do Museu ao serviço da sociedade está o lugar
da Sociomuseologia.” (Moutinho, 2007, p. 3)
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“... o reconhecimento do direito ao passado está, portanto, ligado intrinsecamente
ao significado presente da generalização da cidadania por uma sociedade que
evitou até agora fazer emergir o conflito e a criatividade como critérios para a
consciência de um passado comum. Reconhecimento que aceita os riscos da
diversidade, da ambigüidade das lembranças e esquecimentos, e mesmo das
deformações variadas das demandas unilaterais. Arrisca-se a encontrar as
solicitações por uma memória social que venham baseadas em seu valor
simbólico, mesmo que sejam locais, pequenas, quase familiares. Não teme
restaurar e preservar o patrimônio edificado sem pretender conservar o “antigo” ou
fixar o “moderno”. Orienta-se pela produção de uma cultura que não repudie sua
própria historicidade, mas que possa dar-se conta dela pela participação nos
valores simbólicos da cidade, como o sentimento de “fazer parte” de sua feitura
múltipla. Por isto, inventa novos meios de operar e de se produzir como espaço
público, onde possam estar inscritas todas as significações de que é feita uma
26
cidade.” (Bol. DPH.1991. p.23)

“... o reconhecimento do direito ao passado está, portanto, ligado intrinsecamente
ao significado presente da generalização da cidadania por uma sociedade que
evitou até agora fazer emergir o conflito e a criatividade como critérios para a
consciência de um passado comum. Reconhecimento que aceita os riscos da
diversidade, da ambigüidade das lembranças e esquecimentos, e mesmo das
deformações variadas das demandas unilaterais. Arrisca-se a encontrar as
solicitações por uma memória social que venham baseadas em seu valor
simbólico, mesmo que sejam locais, pequenas, quase familiares. Não teme
restaurar e preservar o patrimônio edificado sem pretender conservar o “antigo” ou
fixar o “moderno”. Orienta-se pela produção de uma cultura que não repudie sua
própria historicidade, mas que possa dar-se conta dela pela participação nos
valores simbólicos da cidade, como o sentimento de “fazer parte” de sua feitura
múltipla. Por isto, inventa novos meios de operar e de se produzir como espaço
público, onde possam estar inscritas todas as significações de que é feita uma
26
cidade.” (Bol. DPH.1991. p.23)
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museológicos que decodifiquem a cidade como artefato, como campo de forças e
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“... o objetivo prioritário de um museu de cidade, diria que é propiciar aos
habitantes a tomada de consciência da cidade e o aprofundamento permanente
dessa consciência. Informação, celebração, memória, evocação, narrações,
devaneios, fruição estética e afetiva, conhecimento, etc., etc., tudo isto pode ser
mobilizado na consciência da cidade. A necessidade de provocar tal consciência
deriva do fato de que, na interação cotidiana com a cidade, ela acaba por nos
embotar. A importância da cidade para o habitante faz com que ela seja
naturalizada, escapando, assim, à própria acuidade e aprofundamento da
percepção. Nessas condições, é imperioso desnaturalizar a cidade, fazê-la
percebida como artefato, artifício, coisa criada, instituída pelo homem, para si,
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para seus interesses, contra, eventualmente, os interesses de outros homens,
mutável e em transformação permanente, submetida a forças e mecanismos que
podem ser identificados – e assim por diante.” (Meneses, 2003, p. 279).

para seus interesses, contra, eventualmente, os interesses de outros homens,
mutável e em transformação permanente, submetida a forças e mecanismos que
podem ser identificados – e assim por diante.” (Meneses, 2003, p. 279).

Aqui é preciso assinalar que a “desnaturalização” da cidade de que fala Meneses é

Aqui é preciso assinalar que a “desnaturalização” da cidade de que fala Meneses é

a essência do ato de se considerar a cidade como artefato, como objeto, como ponto de

a essência do ato de se considerar a cidade como artefato, como objeto, como ponto de

referência para as lógicas patrimoniais e museais. Trata-se do distanciamento necessário do

referência para as lógicas patrimoniais e museais. Trata-se do distanciamento necessário do

objeto, para que se possa observá-lo e torná-lo operacional.

objeto, para que se possa observá-lo e torná-lo operacional.

Ao falar de São Paulo, Bruno acredita que

Ao falar de São Paulo, Bruno acredita que

“É verdade que esta cidade não se deixa apreender de uma só vez, ou em rápidos
olhares. Nem mesmo possibilita reconhecimentos bucólicos ou lineares, ou ainda,
dificulta o desenvolvimento da noção de pertencimento, em função da exponencial
multiplicidade cultural, da dispersão geográfica de seu território e da complexidade
das relações sociais que se estabelecem e permeiam o cotidiano dos cidadãos.”
(Bruno, 2006)

“É verdade que esta cidade não se deixa apreender de uma só vez, ou em rápidos
olhares. Nem mesmo possibilita reconhecimentos bucólicos ou lineares, ou ainda,
dificulta o desenvolvimento da noção de pertencimento, em função da exponencial
multiplicidade cultural, da dispersão geográfica de seu território e da complexidade
das relações sociais que se estabelecem e permeiam o cotidiano dos cidadãos.”
(Bruno, 2006)

Considerando, portanto, o Museu da Cidade de São Paulo, podemos absorver os

Considerando, portanto, o Museu da Cidade de São Paulo, podemos absorver os

três autores citados e arriscar elaborar uma síntese. Segundo a proposta de Maure, vemos

três autores citados e arriscar elaborar uma síntese. Segundo a proposta de Maure, vemos

que o Museu da Cidade de São Paulo propõe uma dinâmica que envolve, sem exclusões, a

que o Museu da Cidade de São Paulo propõe uma dinâmica que envolve, sem exclusões, a

totalidade de seus cidadãos, atendendo a um modelo de democracia cultural. Ressalvas

totalidade de seus cidadãos, atendendo a um modelo de democracia cultural. Ressalvas

sejam feitas às inevitáveis tensões que a vida em sociedade impõe, mas é preciso

sejam feitas às inevitáveis tensões que a vida em sociedade impõe, mas é preciso

salvaguardar o direito do cidadão ao patrimônio cultural, ao convívio social, à memória e à

salvaguardar o direito do cidadão ao patrimônio cultural, ao convívio social, à memória e à

cidadania. Já no eixo do paradigma de Maure, verificamos que a propositura do Museu da

cidadania. Já no eixo do paradigma de Maure, verificamos que a propositura do Museu da

Cidade

Cidade

de

São

Paulo

considera

o

território

como

objeto

museal,

apropria-se

de

São

Paulo

considera

o território

como objeto museal,

apropria-se

incessantemente da metodologia do trabalho interdisciplinar, e dá voz, em primeira pessoa,

incessantemente da metodologia do trabalho interdisciplinar, e dá voz, em primeira pessoa,

aos cidadãos. Pressupõe o diálogo intersujeitos e elege com prioridade o discurso

aos cidadãos. Pressupõe o diálogo intersujeitos e elege com prioridade o discurso

includente e proativo, mobilizador, como o eixo de sentido das ações patrimoniais.

includente e proativo, mobilizador, como o eixo de sentido das ações patrimoniais.

Preocupa-se com a sustentabilidade do homem no território, do território em relação ao

Preocupa-se com a sustentabilidade do homem no território, do território em relação ao

planeta. Pressupõe um sistema articulado que referencia as demais fontes patrimoniais

planeta. Pressupõe um sistema articulado que referencia as demais fontes patrimoniais

existentes na cidade, possibilitando relacionamentos em rede e em plataformas virtuais de

existentes na cidade, possibilitando relacionamentos em rede e em plataformas virtuais de

conexão e expressão; apesar dos múltiplos recursos de que o modelo dispõe para

conexão e expressão; apesar dos múltiplos recursos de que o modelo dispõe para

estabelecer o diálogo constante com a população, não abdica da linguagem expositiva como

estabelecer o diálogo constante com a população, não abdica da linguagem expositiva como

sua grande força de expressão.

sua grande força de expressão.

Quando partimos do pressuposto da aplicação dos modelos museológicos já

Quando partimos do pressuposto da aplicação dos modelos museológicos já

testados pela Sociomuseologia à escala da megacidade, temos que acreditar que, se de um

testados pela Sociomuseologia à escala da megacidade, temos que acreditar que, se de um

lado teremos que ajustar o método à forma, por outro contaremos com a explosão das

lado teremos que ajustar o método à forma, por outro contaremos com a explosão das

potencialidades de acesso aos bens culturais que a grande cidade encerra. Cuidados

potencialidades de acesso aos bens culturais que a grande cidade encerra. Cuidados
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especiais são recomendáveis, como manter a tutela das questões patrimoniais na

especiais são recomendáveis, como manter a tutela das questões patrimoniais na

enquadratura dos bairros, para que não se percam as noções intrínsecas de pertencimento

enquadratura dos bairros, para que não se percam as noções intrínsecas de pertencimento

e de superação de adversidades, a partir de ações coletivas. A divisão da ação pelos bairros

e de superação de adversidades, a partir de ações coletivas. A divisão da ação pelos bairros

deve levar em consideração não apenas os marcos territoriais delimitados pela ação do

deve levar em consideração não apenas os marcos territoriais delimitados pela ação do

poder público, mas preferencialmente pelos laços simbólicos que fundamentam o sentido de

poder público, mas preferencialmente pelos laços simbólicos que fundamentam o sentido de

pertencimento, fazendo com que um cidadão se localize num determinado ponto do território

pertencimento, fazendo com que um cidadão se localize num determinado ponto do território

por suas lembranças, afetos, ritos, relacionamentos sociais e referências patrimoniais.

por suas lembranças, afetos, ritos, relacionamentos sociais e referências patrimoniais.

Experimentos desenvolvidos no plano patrimonial revelam que São Paulo, apesar

Experimentos desenvolvidos no plano patrimonial revelam que São Paulo, apesar

de sua grandiosidade territorial, permite inovações no plano museológico, patrimonial,

de sua grandiosidade territorial, permite inovações no plano museológico, patrimonial,

cultural e educacional. O gigantismo não pode ser considerado como fator imobilizador, e

cultural e educacional. O gigantismo não pode ser considerado como fator imobilizador, e

pode ser muito bem enfrentado com ações patrimoniais, desde que executadas em redes

pode ser muito bem enfrentado com ações patrimoniais, desde que executadas em redes

sinérgicas que potencializem os investimentos e exponenciem os resultados. A circulação

sinérgicas que potencializem os investimentos e exponenciem os resultados. A circulação

das populações por São Paulo, em ritmo intenso, permeada de longas esperas no trânsito

das populações por São Paulo, em ritmo intenso, permeada de longas esperas no trânsito

da grande cidade, pode ser vista também como um novo potencial de comunicação para as

da grande cidade, pode ser vista também como um novo potencial de comunicação para as

plataformas patrimoniais. Trens urbanos, metrôs, ônibus e as comunicações aí acessíveis,

plataformas patrimoniais. Trens urbanos, metrôs, ônibus e as comunicações aí acessíveis,

como a rádio, a TV e, por que não a própria internet, poderão ser veios de ligação e de

como a rádio, a TV e, por que não a própria internet, poderão ser veios de ligação e de

conexão do viajante urbano, com a sua própria cidade.

conexão do viajante urbano, com a sua própria cidade.

Vemos, portanto, que este marco teórico busca bases para articular três modelos

Vemos, portanto, que este marco teórico busca bases para articular três modelos

museológicos, a saber: museu de cidade, museu de sociedade e museu de território,

museológicos, a saber: museu de cidade, museu de sociedade e museu de território,

provocando uma seleção e fusão profícua de formatos teórico-metodológicos que possam

provocando uma seleção e fusão profícua de formatos teórico-metodológicos que possam

florescer, de forma incisiva e articulada, quando aplicados sobre a extensão territorial e

florescer, de forma incisiva e articulada, quando aplicados sobre a extensão territorial e

humana de uma megacidade como São Paulo.

humana de uma megacidade como São Paulo.

O Museu de Cidade no cenário internacional: um conceito em

O Museu de Cidade no cenário internacional: um conceito em

permanente mutação

permanente mutação
“Todas as coisas abaixo do sol já foram
modernas um dia e podem perfeitamente
parecer estranhas às futuras gerações... O
passado configurou o nosso presente e o nosso
presente configurará nosso futuro.” (Jones,
2008a, p. 8)28

“Todas as coisas abaixo do sol já foram
modernas um dia e podem perfeitamente
parecer estranhas às futuras gerações... O
passado configurou o nosso presente e o nosso
presente configurará nosso futuro.” (Jones,
2008a, p. 8)28

Ao longo das investigações empreendidas para embasamento deste trabalho

Ao longo das investigações empreendidas para embasamento deste trabalho

teórico, foi necessário realizar uma varredura de fontes em busca de um referencial

teórico, foi necessário realizar uma varredura de fontes em busca de um referencial

28

28

Tradução da autora.
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conceitual que pudesse traduzir como o conceito de museu de cidade vem sendo analisado

conceitual que pudesse traduzir como o conceito de museu de cidade vem sendo analisado

e refletido criticamente no cenário museológico internacional.

e refletido criticamente no cenário museológico internacional.

Para tanto, buscou-se compreender a gênese das articulações empreendidas em

Para tanto, buscou-se compreender a gênese das articulações empreendidas em

diferentes países, em torno da temática de museu de cidade. Uma das sólidas fontes

diferentes países, em torno da temática de museu de cidade. Uma das sólidas fontes

encontradas foi o CAMOC – Collections and Activities of Museums of Cities, um dos comitês

encontradas foi o CAMOC – Collections and Activities of Museums of Cities, um dos comitês

internacionais do ICOM – International Council of Museums.

internacionais do ICOM – International Council of Museums.

Segundo Mouliou (2008)29, o gesto aglutinador em torno de um pensamento

Segundo Mouliou (2008)29, o gesto aglutinador em torno de um pensamento

museológico articulado coletivamente sobre o tema museu de cidade ocorreu em Londres,

museológico articulado coletivamente sobre o tema museu de cidade ocorreu em Londres,

no Museum of London, em 1993, caracterizando o primeiro simpósio de museus desta

no Museum of London, em 1993, caracterizando o primeiro simpósio de museus desta

tipologia, que resultou na criação da International Association of City Museums. Encontros

tipologia, que resultou na criação da International Association of City Museums. Encontros

subseqüentes dos museus vinculados à nascente associação tiveram lugar em Barcelona

subseqüentes dos museus vinculados à nascente associação tiveram lugar em Barcelona

(1995), em Luxemburgo (2000) e Amsterdã (2005). Em 1995, uma edição da Museum

(1995), em Luxemburgo (2000) e Amsterdã (2005). Em 1995, uma edição da Museum

International, da UNESCO, foi largamente dedicada ao tema. Esta publicação apresentou

International, da UNESCO, foi largamente dedicada ao tema. Esta publicação apresentou

dois artigos fundadores: Discovering the City, de Nichola Johnson (1995)30, então diretor de

dois artigos fundadores: Discovering the City, de Nichola Johnson (1995)30, então diretor de

Museologia da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e Museums about Cities, de Max

Museologia da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e Museums about Cities, de Max

Hebditch, então diretor do Museum of London. Ambos os artigos fundamentavam o

Hebditch, então diretor do Museum of London. Ambos os artigos fundamentavam o

pensamento vigente em torno das já complexas questões que envolviam esta emblemática

pensamento vigente em torno das já complexas questões que envolviam esta emblemática

tipologia de museus. Na conferência de Amsterdã, em 2005, foi possível registrar as

tipologia de museus. Na conferência de Amsterdã, em 2005, foi possível registrar as

principais contribuições conceituais sobre o tema na publicação intitulada City Museums as

principais contribuições conceituais sobre o tema na publicação intitulada City Museums as

31

Centers of Civic Dialogue? Ainda em 2005, foi realizado em Moscou o primeiro encontro do

Centers of Civic Dialogue?31 Ainda em 2005, foi realizado em Moscou o primeiro encontro do

CAMOC, enquanto novo Comitê Internacional do ICOM. Esta nova configuração surgiu do

CAMOC, enquanto novo Comitê Internacional do ICOM. Esta nova configuração surgiu do

desejo dos integrantes da Associação anterior por uma maior institucionalização de suas

desejo dos integrantes da Associação anterior por uma maior institucionalização de suas

atividades; sem dúvida, a transformação desse movimento em um dos comitês

atividades; sem dúvida, a transformação desse movimento em um dos comitês

internacionais do ICOM, refletia, por outro lado, a importância que o tema adquiria no

internacionais do ICOM, refletia, por outro lado, a importância que o tema adquiria no

cenário mundial, não só no âmbito dos próprios museus, como também enquanto

cenário mundial, não só no âmbito dos próprios museus, como também enquanto

interlocução obrigatória com outras disciplinas ligadas ao conhecimento urbano. Esta

interlocução obrigatória com outras disciplinas ligadas ao conhecimento urbano. Esta

tendência interdisciplinar caracterizou o CAMOC desde sua gênese: não apenas

tendência interdisciplinar caracterizou o CAMOC desde sua gênese: não apenas

profissionais de museus o integraram, como também arquitetos, planejadores urbanos,

profissionais de museus o integraram, como também arquitetos, planejadores urbanos,

historiadores, sociólogos, geógrafos e tantos outros quantos se interessavam pelo

historiadores, sociólogos, geógrafos e tantos outros quantos se interessavam pelo

29

O Museu de Londres tem a ”missão de inspirar a paixão por Londres e incentivar o público a compreender,
apreciar e despertar a consciência a respeito do patrimônio cultural londrino, suas histórias e suas identidades”.
(Mouliou, 2008, p. 178)

29

30

Johnson, N. (1995) apud Jones, I. (2008a) Cities and Museums about Them. In: Jones, I., Macdonald, R. R. &
McIntyre, D. (Eds.). City Museums and City Development. (p. 10). Estados Unidos da América: Altamira Press.

30

31

31

Kistemaker, R. (2006) apud Jones, I. (2008a) Cities and Museums about Them. In: Jones, I., Macdonald, R. R.
& McIntyre, D. (Eds.). City Museums and City Development. (p. 14). Estados Unidos da América: Altamira Press.
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desenvolvimento das cidades. Esta ação concatenada dos museus de cidade em busca de

desenvolvimento das cidades. Esta ação concatenada dos museus de cidade em busca de

um novo paradigma de ação refletia a meteórica importância que as cidades assumiam no

um novo paradigma de ação refletia a meteórica importância que as cidades assumiam no

planejamento global e na economia mundial. Ficava evidente, já naquele momento, que o

planejamento global e na economia mundial. Ficava evidente, já naquele momento, que o

recente comitê tinha a missão de levar os museus de cidade a se engajarem para além da

recente comitê tinha a missão de levar os museus de cidade a se engajarem para além da

tarefa de musealizar a história das cidades em vitrines, ou de preservar os tesouros

tarefa de musealizar a história das cidades em vitrines, ou de preservar os tesouros

históricos municipais; já lhes era proposto que se concentrassem em dialogar em tempo

históricos municipais; já lhes era proposto que se concentrassem em dialogar em tempo

presente com a vida das populações e suas respectivas interações sociais, bem como com

presente com a vida das populações e suas respectivas interações sociais, bem como com

o complexo desafio de refletir e intervir sobre o desenvolvimento do meio urbano.

o complexo desafio de refletir e intervir sobre o desenvolvimento do meio urbano.

Baseado nos artigos apresentados e discutidos no âmbito do CAMOC durante a

Baseado nos artigos apresentados e discutidos no âmbito do CAMOC durante a

Conferência Geral do ICOM, ocorrida em Viena, em 2007, o livro editado por Jones,

Conferência Geral do ICOM, ocorrida em Viena, em 2007, o livro editado por Jones,

Macdonald & McIntyre (2008)32, apresenta a síntese do pensamento internacional

Macdonald & McIntyre (2008)32, apresenta a síntese do pensamento internacional

contemporâneo sobre o tema, reunindo artigos de grande efervescência conceitual, de

contemporâneo sobre o tema, reunindo artigos de grande efervescência conceitual, de

diferentes autores.

diferentes autores.

Logo no primeiro texto, um dos autores, Ian Jones, enuncia a importância do tema

Logo no primeiro texto, um dos autores, Ian Jones, enuncia a importância do tema

das megacidades em esfera global. Curiosamente cita o Brasil, qualificando São Paulo e

das megacidades em esfera global. Curiosamente cita o Brasil, qualificando São Paulo e

Curitiba, em sua primeira página de agradecimentos. Apresenta o tema das megacidades,

Curitiba, em sua primeira página de agradecimentos. Apresenta o tema das megacidades,

reconhecendo que “as cidades são o lugar em que hoje vive metade da população mundial”

reconhecendo que “as cidades são o lugar em que hoje vive metade da população mundial”

(Jones, 2008b, p. vii). Referencia as megacidades mundiais como Cidade do México

(Jones, 2008b, p. vii). Referencia as megacidades mundiais como Cidade do México

(dezenove milhões de habitantes), e Tóquio (trinta e cinco milhões de habitantes);

(dezenove milhões de habitantes), e Tóquio (trinta e cinco milhões de habitantes);

estabelece ainda relações curiosas: apresenta Paris, em 1950, entre as cinco maiores

estabelece ainda relações curiosas: apresenta Paris, em 1950, entre as cinco maiores

cidades mundiais, e constata que hoje ela sequer figura entre as vinte primeiras; ao

cidades mundiais, e constata que hoje ela sequer figura entre as vinte primeiras; ao

contrário,

contrário,

indica

São

Paulo

que

sequer

constava

do

podium

em

1950

e,

indica

São

Paulo

que

sequer

constava

do

podium

em

1950

e,

contemporaneamente, figura entre as cinco megacidades mundiais. Articula dados globais

contemporaneamente, figura entre as cinco megacidades mundiais. Articula dados globais

impactantes, que podem referenciar a velocidade com que a sintaxe das cidades mudou o

impactantes, que podem referenciar a velocidade com que a sintaxe das cidades mudou o

cenário mundial nos últimos cinqüenta anos: Moscou dobrou de dimensão após a Segunda

cenário mundial nos últimos cinqüenta anos: Moscou dobrou de dimensão após a Segunda

Guerra Mundial; Lagos cresce mais de cinco por cento ao ano; há mais pessoas vivendo em

Guerra Mundial; Lagos cresce mais de cinco por cento ao ano; há mais pessoas vivendo em

favelas em Mumbai do que a população total de Nairobi; e conclui, revelando a cifra

favelas em Mumbai do que a população total de Nairobi; e conclui, revelando a cifra

assustadora de que, por volta de 2030, teremos cinco bilhões de pessoas vivendo em

assustadora de que, por volta de 2030, teremos cinco bilhões de pessoas vivendo em

cidades. Estes dados imprimem por si sós lugar de primazia aos museus de cidade na

cidades. Estes dados imprimem por si sós lugar de primazia aos museus de cidade na

discussão internacional sobre planejamento urbano, sustentabilidade global, e engajamento

discussão internacional sobre planejamento urbano, sustentabilidade global, e engajamento

humano em relação ao presente e futuro de nosso planeta.

humano em relação ao presente e futuro de nosso planeta.

32

32

Jones, I., Macdonald, R. R. & McIntyre, D. (Eds.). (2008) City Museums and City Development. Estados Unidos
da America: Altamira Press.
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Não poderia deixar de considerar o preâmbulo desta publicação – tomada como

Não poderia deixar de considerar o preâmbulo desta publicação – tomada como

uma síntese do pensamento contemporâneo sobre museus de cidade, edição própria do

uma síntese do pensamento contemporâneo sobre museus de cidade, edição própria do

CAMOC, instância colegiada de representação do Conselho Internacional de Museus para o

CAMOC, instância colegiada de representação do Conselho Internacional de Museus para o

tema em questão –, como um referendo inegável à pertinência do objeto desta tese. Refletir

tema em questão –, como um referendo inegável à pertinência do objeto desta tese. Refletir

e elaborar proposições sobre museus de cidade para as cinco megacidades mundiais torna-

e elaborar proposições sobre museus de cidade para as cinco megacidades mundiais torna-

se hoje, portanto, imperativo. Sendo São Paulo a única cidade brasileira que figura entre as

se hoje, portanto, imperativo. Sendo São Paulo a única cidade brasileira que figura entre as

megacidades latino-americanas e mundiais, fica evidente que este e todos os demais

megacidades latino-americanas e mundiais, fica evidente que este e todos os demais

trabalhos que partam do exercício interdisciplinar de considerá-la como objeto museal serão

trabalhos que partam do exercício interdisciplinar de considerá-la como objeto museal serão

continuamente bem-vindos.

continuamente bem-vindos.

Nessa mesma publicação, Ian Jones precisa que já não se compreende o museu

Nessa mesma publicação, Ian Jones precisa que já não se compreende o museu

de cidade como o que está na cidade mas, ao contrário, o museu é que tem a cidade como

de cidade como o que está na cidade mas, ao contrário, o museu é que tem a cidade como
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objeto, enquanto seu único artefato, essencialmente vivo e mutante (Jones, 2008a, p. 6) . É

objeto, enquanto seu único artefato, essencialmente vivo e mutante (Jones, 2008a, p. 6)33. É

importante referenciar aqui o pensamento sempre presente de Ulpiano Bezerra de Meneses,

importante referenciar aqui o pensamento sempre presente de Ulpiano Bezerra de Meneses,

Professor Emérito da Universidade de São Paulo, e atribuir a ele, senão a primazia, a

Professor Emérito da Universidade de São Paulo, e atribuir a ele, senão a primazia, a

concomitância da caracterização da cidade enquanto objeto museal; seus textos fundadores

concomitância da caracterização da cidade enquanto objeto museal; seus textos fundadores

sobre a matéria, no mínimo nos asseguram ser a ciência algo que não se confunde com

sobre a matéria, no mínimo nos asseguram ser a ciência algo que não se confunde com

intuição ou adivinhação mas, ao contrário, evidencia-se como um mecanismo seqüencial de

intuição ou adivinhação mas, ao contrário, evidencia-se como um mecanismo seqüencial de

desenvolvimentos convergentes que, não raras vezes, se manifestam simultaneamente em

desenvolvimentos convergentes que, não raras vezes, se manifestam simultaneamente em

diferentes hemisférios, países, universidades, ou mesmo conjuntos de pensadores.

diferentes hemisférios, países, universidades, ou mesmo conjuntos de pensadores.

Este novo modelo de museu de cidade ora preconizado está, portanto, articulado
sobre algumas premissas já assumidas internacionalmente:

•

•

•
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Este novo modelo de museu de cidade ora preconizado está, portanto, articulado
sobre algumas premissas já assumidas internacionalmente:

abdica conscientemente da distância do tempo que o passado outrora lhe

•

abdica conscientemente da distância do tempo que o passado outrora lhe

garantira, abrindo franca interlocução com o presente, assumindo os riscos de

garantira, abrindo franca interlocução com o presente, assumindo os riscos de

sua representação e interpretação, em busca de uma nova e prospectiva

sua representação e interpretação, em busca de uma nova e prospectiva

visão de futuro para as cidades mundiais;

visão de futuro para as cidades mundiais;

o presente se mostra essencialmente mutável e provoca o museu em direção

•

o presente se mostra essencialmente mutável e provoca o museu em direção

ao rompimento de seus muros para se apropriar das múltiplas dimensões da

ao rompimento de seus muros para se apropriar das múltiplas dimensões da

cidade;

cidade;

a coleta contemporânea se manifesta como algo já compulsório e a política

•

a coleta contemporânea se manifesta como algo já compulsório e a política

de aquisição de acervo se despe da retórica classificatória do passado e se

de aquisição de acervo se despe da retórica classificatória do passado e se

volta agora para a contundente questão vinculadora com o futuro – o que, no

volta agora para a contundente questão vinculadora com o futuro – o que, no

presente, será significante para as futuras gerações?;

presente, será significante para as futuras gerações?;
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mais do que um depositário de coisas do passado, o museu de cidade pode

•

mais do que um depositário de coisas do passado, o museu de cidade pode

ser uma plataforma única para a compreensão da cidade contemporânea e

ser uma plataforma única para a compreensão da cidade contemporânea e

fórum permanente para o debate que capacite o cidadão a contribuir

fórum permanente para o debate que capacite o cidadão a contribuir

ativamente para a configuração do futuro.

ativamente para a configuração do futuro.

Temos ainda a referenciar um trecho do artigo de Duncan Grewcock34:

Temos ainda a referenciar um trecho do artigo de Duncan Grewcock34:

“Se museus de cidade ainda não existissem, eles poderiam agora precisar ser
inventados para ajudar a compreender e negociar as mudanças urbanas. A
posição única que os Museus de Cidade poderiam ocupar no planejamento
urbano é representada pela diferença qualitativa do espaço museológico em
oposição a outras naturezas de espaços públicos ou elementos midiáticos
contemporâneos. Isto é, como um espaço democrático confiável e ilimitado, que
possa ser fisicamente experimentado como parte integrante da cidade, mas
também utilizado como fórum de debate, de discussão e experimentação sobre
temas urbanos no contexto do passado, do presente e do futuro das cidades. Isto
caracterizaria museus de cidade como elementos-chave na narrativa da cidade e
como parte de sua história atual, tornando-se o museu um sistema comunicativo,
disseminador de interlocuções, mais do que uma instituição introspectiva.”

“Se museus de cidade ainda não existissem, eles poderiam agora precisar ser
inventados para ajudar a compreender e negociar as mudanças urbanas. A
posição única que os Museus de Cidade poderiam ocupar no planejamento
urbano é representada pela diferença qualitativa do espaço museológico em
oposição a outras naturezas de espaços públicos ou elementos midiáticos
contemporâneos. Isto é, como um espaço democrático confiável e ilimitado, que
possa ser fisicamente experimentado como parte integrante da cidade, mas
também utilizado como fórum de debate, de discussão e experimentação sobre
temas urbanos no contexto do passado, do presente e do futuro das cidades. Isto
caracterizaria museus de cidade como elementos-chave na narrativa da cidade e
como parte de sua história atual, tornando-se o museu um sistema comunicativo,
disseminador de interlocuções, mais do que uma instituição introspectiva.”

Contracenando com a referência de dados impactantes sobre as megacidades

Contracenando com a referência de dados impactantes sobre as megacidades

mundiais, constatamos, no entanto, que grande parte das populações mundiais vive em

mundiais, constatamos, no entanto, que grande parte das populações mundiais vive em

médias e pequenas cidades; isto nos faz refletir sobre o impacto positivo que museus de

médias e pequenas cidades; isto nos faz refletir sobre o impacto positivo que museus de

cidade possam ter ou vir a representar no correto dimensionamento de um colaborativo

cidade possam ter ou vir a representar no correto dimensionamento de um colaborativo

processo de planejamento urbano que venha a impedir o crescimento desordenado e a

processo de planejamento urbano que venha a impedir o crescimento desordenado e a

saturação destes ainda muitas vezes aprazíveis lócus para se viver.

saturação destes ainda muitas vezes aprazíveis lócus para se viver.

Outro tema amplamente discutido no âmbito do CAMOC é o que Geoffrey Edwards
35

Outro tema amplamente discutido no âmbito do CAMOC é o que Geoffrey Edwards

propõem como periferização, um mundo caracterizado pelas

e Marie Louise Bourbeau35 propõem como periferização, um mundo caracterizado pelas

mal-definidas linhas demarcatórias das fronteiras entre cidades e o novo e conflitante

mal-definidas linhas demarcatórias das fronteiras entre cidades e o novo e conflitante

ambiente cultural onde o indivíduo tem várias identidades, não mais uma única. Dialogando

ambiente cultural onde o indivíduo tem várias identidades, não mais uma única. Dialogando

com este binômio, é inegável a presença do mundo virtual, em esfera já global, que

com este binômio, é inegável a presença do mundo virtual, em esfera já global, que

pasteuriza as relações e propõe novos desafios aos museus de cidade. O mais contundente

pasteuriza as relações e propõe novos desafios aos museus de cidade. O mais contundente

deles talvez seja preservar a linguagem museológica como meio de expressão, sem se

deles talvez seja preservar a linguagem museológica como meio de expressão, sem se

confundir ou mesclar com as múltiplas linguagens do mundo midiático; e saber tirar proveito das

confundir ou mesclar com as múltiplas linguagens do mundo midiático; e saber tirar proveito das

conexões contemporâneas, mantendo-se como eixo permanente de interlocuções sociais.

conexões contemporâneas, mantendo-se como eixo permanente de interlocuções sociais.

34
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McIntyre, D. (Eds.). City Museums and City Development. (p. 9). Estados Unidos da América: Altamira Press.
(Tradução da autora.)
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Encerrando suas preocupações, Ian Jones enumera ainda a grande questão global

Encerrando suas preocupações, Ian Jones enumera ainda a grande questão global

que se propõe: o que poderão os museus de cidade fazer a respeito do aquecimento global

que se propõe: o que poderão os museus de cidade fazer a respeito do aquecimento global

e do desenvolvimento sustentável das cidades? Evoca então Curitiba, capital do Estado do

e do desenvolvimento sustentável das cidades? Evoca então Curitiba, capital do Estado do

Paraná, no Brasil, como a cidade mais inovadora com relação ao meio ambiente no mundo,

Paraná, no Brasil, como a cidade mais inovadora com relação ao meio ambiente no mundo,

assinalando sua gênese no século XVII. Contrapõe a esta imagem de cidade-modelo,

assinalando sua gênese no século XVII. Contrapõe a esta imagem de cidade-modelo,

ecologicamente correta, o desafio dramático de transformar uma megacidade como Xangai em

ecologicamente correta, o desafio dramático de transformar uma megacidade como Xangai em

um marco de poluição zero, com energia renovável, enfim, uma utopia ambiental para o futuro.

um marco de poluição zero, com energia renovável, enfim, uma utopia ambiental para o futuro.

Em trabalho recente coordenado por Marlen Mouliou, foi realizado um levantamento

Em trabalho recente coordenado por Marlen Mouliou, foi realizado um levantamento

durante dois meses, promovido pelo Centro Municipal de Volos 36, na Grécia, para Pesquisa

durante dois meses, promovido pelo Centro Municipal de Volos 36, na Grécia, para Pesquisa

e Documentação Histórica, com o objetivo de coletar e analisar dados que pudessem lançar

e Documentação Histórica, com o objetivo de coletar e analisar dados que pudessem lançar
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contemporaneamente (Moliou, 2008, p. 161) . A pesquisa foi centrada principalmente nas

contemporaneamente (Moliou, 2008, p. 161) . A pesquisa foi centrada principalmente nas

seguintes questões:

seguintes questões:

•

“Qual o quadro institucional, financeiro, conceitual e social corrente em que operam

•

os museus de cidade pelo mundo?
•

os museus de cidade pelo mundo?

Quais são neste momento suas visões, suas missões e seus objetivos, e como eles

•

buscam atender tais propósitos?
•

•

•

Que tipo de histórias a respeito de suas cidades e comunidades eles escolhem para

•

contar e que tipos de meios de comunicação eles tendem a usar para interpretar a

vida na cidade no passado e no presente?

vida na cidade no passado e no presente?

Qual é o nível de seu envolvimento e comprometimento social no sentido de

•

37

Qual é o nível de seu envolvimento e comprometimento social no sentido de
estabelecer um diálogo criativo e uma parceria com suas comunidades locais?

Como eles avaliam seus próprios pontos fortes e fracos e como eles percebem as

•

Como eles avaliam seus próprios pontos fortes e fracos e como eles percebem as

oportunidades e ameaças que surgem e que podem ser determinantes para seu

oportunidades e ameaças que surgem e que podem ser determinantes para seu

trabalho presente e futuro?

trabalho presente e futuro?

É possível identificar tendências diversas, idéias e práticas que sejam geográfica e

•

É possível identificar tendências diversas, idéias e práticas que sejam geográfica e
culturalmente relacionadas e, em caso afirmativo, como explicá-las?

Existem exemplos de ‘melhores práticas’ no âmbito dos museus de cidades e quais

•

são os caminhos que elas abrem para outros museus de cidades?

36

Que tipo de histórias a respeito de suas cidades e comunidades eles escolhem para

contar e que tipos de meios de comunicação eles tendem a usar para interpretar a

culturalmente relacionadas e, em caso afirmativo, como explicá-las?
•

Quais são neste momento suas visões, suas missões e seus objetivos, e como eles
buscam atender tais propósitos?

estabelecer um diálogo criativo e uma parceria com suas comunidades locais?
•

“Qual o quadro institucional, financeiro, conceitual e social corrente em que operam

Existem exemplos de ‘melhores práticas’ no âmbito dos museus de cidades e quais
são os caminhos que elas abrem para outros museus de cidades?

Volos é uma cidade situada no centro da Grécia, a cerca de 326km ao norte de Atenas.
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Volos é uma cidade situada no centro da Grécia, a cerca de 326km ao norte de Atenas.
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Dos 150 museus de cidade aos quais foi enviado um questionário, foram recebidas

Dos 150 museus de cidade aos quais foi enviado um questionário, foram recebidas

respostas de 35, instalados em 18 países europeus e 5 não europeus. As estatísticas

respostas de 35, instalados em 18 países europeus e 5 não europeus. As estatísticas

referem-se, portanto, a uma amostra de 35 instituições.”

referem-se, portanto, a uma amostra de 35 instituições.”

Os dados obtidos na pesquisa acima mencionada, revelam indicadores de grande

Os dados obtidos na pesquisa acima mencionada, revelam indicadores de grande

interesse que foram substancialmente analisados por Mouliou (2008) em capítulo de sua

interesse que foram substancialmente analisados por Mouliou (2008) em capítulo de sua

38

autoria38, na tentativa de definir atributos para o museu de cidade contemporâneo.

autoria , na tentativa de definir atributos para o museu de cidade contemporâneo.
No entanto, para referenciar esta tese, optou-se por montar quadros especiais, a

No entanto, para referenciar esta tese, optou-se por montar quadros especiais, a

partir dos dados coletados na pesquisa empreendida pelo Centro Municipal de Volos,

partir dos dados coletados na pesquisa empreendida pelo Centro Municipal de Volos,

buscando deles extrair inferências que sejam elucidativas e nos indiquem tendências

buscando deles extrair inferências que sejam elucidativas e nos indiquem tendências

presentes e futuras com relação aos museus de cidade. Acreditamos que os dados obtidos

presentes e futuras com relação aos museus de cidade. Acreditamos que os dados obtidos

referenciem museus de portes distintos, portanto as leituras dos gráficos deverão ser

referenciem museus de portes distintos, portanto as leituras dos gráficos deverão ser

compreendidas como indicadores de determinadas tendências contemporaneamente

compreendidas como indicadores de determinadas tendências contemporaneamente

observadas. Para assegurar a necessária proteção à privacidade institucional dos museus

observadas. Para assegurar a necessária proteção à privacidade institucional dos museus

ouvidos, os resultados não apontam e portanto não dispomos de informações específicas

ouvidos, os resultados não apontam e portanto não dispomos de informações específicas

sobre as instituições pesquisadas que pudesse nos propiciar diferentes análises por países,

sobre as instituições pesquisadas que pudesse nos propiciar diferentes análises por países,

porte do museu, filiação hierárquica, modelo jurídico-institucional, entre outros.

porte do museu, filiação hierárquica, modelo jurídico-institucional, entre outros.
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As porcentagens referem-se à quantidade de museus da amostra que apresentam uma determinada
característica.
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O Gráfico 2 nos mostra que há em movimento um esforço muito significativo de

O Gráfico 2 nos mostra que há em movimento um esforço muito significativo de

requalificação de museus de cidade já existentes, sobretudo na Europa, de onde proveio a

requalificação de museus de cidade já existentes, sobretudo na Europa, de onde proveio a

maioria dos questionários respondidos; que parte significativa desses museus depende de

maioria dos questionários respondidos; que parte significativa desses museus depende de

fundos públicos para sua manutenção, e operam coleções próprias extensivas; tais

fundos públicos para sua manutenção, e operam coleções próprias extensivas; tais

características confirmam dois outros tópicos deste quadro, ou seja, o fato de que a direção

características confirmam dois outros tópicos deste quadro, ou seja, o fato de que a direção

destes museus está em mãos de autoridades locais e que o modus operandi das instituições

destes museus está em mãos de autoridades locais e que o modus operandi das instituições

tem sido redefinido mais timidamente. Vemos, portanto, que a gestão institucional talvez

tem sido redefinido mais timidamente. Vemos, portanto, que a gestão institucional talvez

seja a fração mais susceptível, mais frágil e mais morosa de se empreender num processo

seja a fração mais susceptível, mais frágil e mais morosa de se empreender num processo

de renovação de museus, contemporaneamente.

de renovação de museus, contemporaneamente.
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Constata-se no Gráfico 3 que o esforço dos museus de cidade está fortemente

Constata-se no Gráfico 3 que o esforço dos museus de cidade está fortemente

concentrado em priorizar políticas de formação de suas coleções. A mesma pesquisa

concentrado em priorizar políticas de formação de suas coleções. A mesma pesquisa

indicou que quase 70% desses museus se dedicam a coleta sistemática de acervo

indicou que quase 70% desses museus se dedicam a coleta sistemática de acervo

contemporâneo. Este sim é um dado animador, pois revela que já houve um significativo

contemporâneo. Este sim é um dado animador, pois revela que já houve um significativo

despertar dos museus de cidade, notadamente os europeus, ao voltar-se para a

despertar dos museus de cidade, notadamente os europeus, ao voltar-se para a

contemporaneidade.

contemporaneidade.

40

40

No gráfico acima, e nos que se seguem, a soma de porcentagens é maior que 100% nos casos em que as
respostas admitiam a indicação de mais de um item.
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Estes dados denotam, no entanto, em contraponto, a fragilidade de nossos museus

Estes dados denotam, no entanto, em contraponto, a fragilidade de nossos museus

brasileiros, e até mesmo sul-americanos, quando voltados a repertoriar as cidades em que

brasileiros, e até mesmo sul-americanos, quando voltados a repertoriar as cidades em que

se situam, por manterem uma reverência ao passado, sem contudo compreender a

se situam, por manterem uma reverência ao passado, sem contudo compreender a

importância de se repertoriar o presente destas mesmas cidades e de suas populações.

importância de se repertoriar o presente destas mesmas cidades e de suas populações.

Vemos, portanto, que certamente pouco influencia a longa tradição européia na

Vemos, portanto, que certamente pouco influencia a longa tradição européia na

formação de coleções e museus, em relação à América Latina, por exemplo, que poderia

formação de coleções e museus, em relação à América Latina, por exemplo, que poderia

manifestar uma atitude mais descompromissada e ousada ao musealizar as suas cidades; a

manifestar uma atitude mais descompromissada e ousada ao musealizar as suas cidades; a

força de revitalização museológica parece independer da tradição, da extensão dos acervos

força de revitalização museológica parece independer da tradição, da extensão dos acervos

já repertoriados, mas certamente está mais vinculada à força de inovação que os dirigentes

já repertoriados, mas certamente está mais vinculada à força de inovação que os dirigentes

e as populações envolvidas possam imprimir às novas políticas de aquisição de acervos

e as populações envolvidas possam imprimir às novas políticas de aquisição de acervos

contemporâneos.

contemporâneos.

Como que trabalhando em sentido convergente, constata-se outro esforço

Como que trabalhando em sentido convergente, constata-se outro esforço

significativo em propiciar mais amplo acesso aos museus; parece haver a consciência já

significativo em propiciar mais amplo acesso aos museus; parece haver a consciência já

desperta de que hoje falamos de museus de cidades para muitos, em diferentes cidades e

desperta de que hoje falamos de museus de cidades para muitos, em diferentes cidades e

países.

países.
A atitude de priorizar a educação como grande plataforma de transformação social

A atitude de priorizar a educação como grande plataforma de transformação social

parece estar ainda por ser melhor equacionada. Pelos dados obtidos, vê-se que a ação

parece estar ainda por ser melhor equacionada. Pelos dados obtidos, vê-se que a ação

educacional deve estar presente em quase todos os museus, mas não tomou ainda a cena

educacional deve estar presente em quase todos os museus, mas não tomou ainda a cena

com a força necessária.

com a força necessária.

Por fim, constata-se que parte significativa destes museus carece ainda de força

Por fim, constata-se que parte significativa destes museus carece ainda de força

para empreender as sempre urgentes ações de mudança de linguagens e formas de

para empreender as sempre urgentes ações de mudança de linguagens e formas de

apresentação, de modo a conquistar diferentes públicos, notadamente o infanto-juvenil.

apresentação, de modo a conquistar diferentes públicos, notadamente o infanto-juvenil.

De acordo com Mouliou, 69% dos museus da amostra indicam que fazem coleta
sistemática de acervo contemporâneo. (Mouliou, 2008, p. 162)
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Quando analisamos os critérios para a coleta de acervo (Gráfico 4), vemos que a

Quando analisamos os critérios para a coleta de acervo (Gráfico 4), vemos que a

importância é centrada no fato de o objeto ter relevância para a história da cidade; por outro

importância é centrada no fato de o objeto ter relevância para a história da cidade; por outro

lado, fica claro o interesse em documentar mudanças da cidade e da vida diária, ou seja, os

lado, fica claro o interesse em documentar mudanças da cidade e da vida diária, ou seja, os

museus já se despertaram e se propõem a se tornar espaços de reflexão sobre o modo de

museus já se despertaram e se propõem a se tornar espaços de reflexão sobre o modo de

vida em cada comunidade, aqui e agora.

vida em cada comunidade, aqui e agora.
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60% dos museus da amostra indicam que fazem coleta sistemática de testemunhos de história oral (Mouliou,
2008, p. 163).
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

10%

83

41

60% dos museus da amostra indicam que fazem coleta sistemática de testemunhos de história oral (Mouliou,
2008, p. 163).
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Vemos, a partir do Gráfico 5, que os métodos de coleta de história oral podem

Vemos, a partir do Gráfico 5, que os métodos de coleta de história oral podem

seguir diferentes enfoques, mas já são referenciados como instrumentos próprios e vitais

seguir diferentes enfoques, mas já são referenciados como instrumentos próprios e vitais

para a cadeia operatória de museus de cidade; constata-se que os motivos apontados como

para a cadeia operatória de museus de cidade; constata-se que os motivos apontados como

de maior relevância para a coleta de depoimentos são ligados à extração de conteúdos para

de maior relevância para a coleta de depoimentos são ligados à extração de conteúdos para

subsidiar trabalhos curatoriais, e mesmo para embasar pesquisas acerca do uso e destino

subsidiar trabalhos curatoriais, e mesmo para embasar pesquisas acerca do uso e destino

dos objetos a serem ou já coletados; parece, no entanto, restar uma dependência de

dos objetos a serem ou já coletados; parece, no entanto, restar uma dependência de

entendimento sobre o decisivo papel que a participação das comunidades pode

entendimento sobre o decisivo papel que a participação das comunidades pode

desempenhar em trabalhos comunitários ativos nos museus; neste sentido, temos que nos

desempenhar em trabalhos comunitários ativos nos museus; neste sentido, temos que nos

perguntar: por que as falas que possam ser ‘filtradas’, tanto no desenvolvimento do plano

perguntar: por que as falas que possam ser ‘filtradas’, tanto no desenvolvimento do plano

curatorial quanto nas políticas de aquisição de acervos, podem ser aceitas e são bem-

curatorial quanto nas políticas de aquisição de acervos, podem ser aceitas e são bem-

vindas, mas por que há reservas para os momentos em que os depoentes possam agir

vindas, mas por que há reservas para os momentos em que os depoentes possam agir

diretamente entre si ou com o público, nos museus que foram analisados?

diretamente entre si ou com o público, nos museus que foram analisados?
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A pesquisa realizada tocou num ponto crucial que os museus de cidade têm

A pesquisa realizada tocou num ponto crucial que os museus de cidade têm

enfrentado contemporaneamente: a análise da pertinência de uso de diferentes linguagens

enfrentado contemporaneamente: a análise da pertinência de uso de diferentes linguagens

(Gráfico 6). Os dados coletados e analisados revelam que os objetos originais são ainda a

(Gráfico 6). Os dados coletados e analisados revelam que os objetos originais são ainda a

grande força de expressão da linguagem museológica, em tais museus. Como linguagem de

grande força de expressão da linguagem museológica, em tais museus. Como linguagem de

apoio, o uso extensivo de painéis expositivos, e, via de regra, explicativos, denota que as

apoio, o uso extensivo de painéis expositivos, e, via de regra, explicativos, denota que as

exposições geradas por tais museus apresentam linguagens tradicionalmente utilizadas, ou

exposições geradas por tais museus apresentam linguagens tradicionalmente utilizadas, ou
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seja, o uso de vitrines para objetos e painéis explicativos como fio condutor e tradutor das

seja, o uso de vitrines para objetos e painéis explicativos como fio condutor e tradutor das

histórias a serem narradas. Vemos que o uso de displays de história oral é ainda restrito, ou

histórias a serem narradas. Vemos que o uso de displays de história oral é ainda restrito, ou

seja, valoriza-se o uso dos conteúdos coletados nos depoimentos, mas ao público nem

seja, valoriza-se o uso dos conteúdos coletados nos depoimentos, mas ao público nem

sempre é disponibilizado o relato oral, por meio de áudio ou vídeo, diretamente. Por outro

sempre é disponibilizado o relato oral, por meio de áudio ou vídeo, diretamente. Por outro

lado, vemos que a inovação das linguagens e da ação cultural ainda é bastante tímida, ou

lado, vemos que a inovação das linguagens e da ação cultural ainda é bastante tímida, ou

seja, menos de 30% dos museus empreendem estratégias de teatralização da memória ou a

seja, menos de 30% dos museus empreendem estratégias de teatralização da memória ou a

proposição de atividades de descoberta para seus públicos. Como comentário final, com

proposição de atividades de descoberta para seus públicos. Como comentário final, com

relação às linguagens, podemos considerar que os museus de cidade parecem ainda se

relação às linguagens, podemos considerar que os museus de cidade parecem ainda se

apropriar de linguagens comuns a outras tipologias de museus, não se registrando ainda, de

apropriar de linguagens comuns a outras tipologias de museus, não se registrando ainda, de

forma expressiva, a busca de estratégias expositivas que possam referenciar enfaticamente

forma expressiva, a busca de estratégias expositivas que possam referenciar enfaticamente

uma nova maneira própria, ou muitas delas, de expor, em museus de cidade. Os recursos

uma nova maneira própria, ou muitas delas, de expor, em museus de cidade. Os recursos

midiáticos, as plataformas colaborativas em rede, as interações de coleta de depoimentos

midiáticos, as plataformas colaborativas em rede, as interações de coleta de depoimentos

on-line, as múltiplas possibilidades que se abrem contemporaneamente para a interlocução

on-line, as múltiplas possibilidades que se abrem contemporaneamente para a interlocução

crescente entre o museu e seu público, parecem ainda incipientes neste cenário

crescente entre o museu e seu público, parecem ainda incipientes neste cenário

pesquisado.

pesquisado.
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O Gráfico 7 acima aborda um dos tópicos de maior relevo desta pesquisa

O Gráfico 7 acima aborda um dos tópicos de maior relevo desta pesquisa

empreendida, ou seja, a análise dos principais enfoques temáticos presentes nos museus

empreendida, ou seja, a análise dos principais enfoques temáticos presentes nos museus

de cidade. Os resultados nos indicam que os eventos locais são, sem sombra de dúvida, o

de cidade. Os resultados nos indicam que os eventos locais são, sem sombra de dúvida, o

foco de maior interesse desses museus, pela simples razão de que seu objeto de análise é

foco de maior interesse desses museus, pela simples razão de que seu objeto de análise é

a própria cidade; percebe-se um equilíbrio muito grande no conjunto de enfoques temáticos

a própria cidade; percebe-se um equilíbrio muito grande no conjunto de enfoques temáticos
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que referenciam a vida em sociedade: vida doméstica, histórias pessoais, meio ambiente

que referenciam a vida em sociedade: vida doméstica, histórias pessoais, meio ambiente

natural e construído, trabalho e artesanato. Este conjunto de indicadores assinala

natural e construído, trabalho e artesanato. Este conjunto de indicadores assinala

claramente o quanto o museu de cidade, por excelência, é hoje, também, um museu de

claramente o quanto o museu de cidade, por excelência, é hoje, também, um museu de

sociedade. Por último, constatamos um segundo bloco de enfoques temáticos mais

sociedade. Por último, constatamos um segundo bloco de enfoques temáticos mais

espinhosos, mais provocativos, que necessariamente envolvem enunciados críticos a serem

espinhosos, mais provocativos, que necessariamente envolvem enunciados críticos a serem

abordados; neste caso vemos que, apesar de serem temas de grande relevância social

abordados; neste caso vemos que, apesar de serem temas de grande relevância social

(informações sobre saúde, religião e moralidade, higiene e criminalidade/leis), constata-se

(informações sobre saúde, religião e moralidade, higiene e criminalidade/leis), constata-se

que os museus analisados, em grande parte, não estão dispostos a enfrentar e abordar

que os museus analisados, em grande parte, não estão dispostos a enfrentar e abordar

temas polêmicos.

temas polêmicos.

Vemos, enfim, que esta pertinente pesquisa realizada recentemente, em 2006, nos

Vemos, enfim, que esta pertinente pesquisa realizada recentemente, em 2006, nos

traz indicadores de que os museus de cidade analisados encontram-se em nítido movimento

traz indicadores de que os museus de cidade analisados encontram-se em nítido movimento

de requalificação, de revitalização e de reflexão em torno de seu novo papel social na

de requalificação, de revitalização e de reflexão em torno de seu novo papel social na

contemporaneidade. Arriscam-se sim a pensar no presente, evidentemente que com

contemporaneidade. Arriscam-se sim a pensar no presente, evidentemente que com

diferenças de ritmos e de vontade institucional, que não se expressam diretamente nos

diferenças de ritmos e de vontade institucional, que não se expressam diretamente nos

resultados obtidos na pesquisa, mas muitas vezes não conseguem materializar ainda estas

resultados obtidos na pesquisa, mas muitas vezes não conseguem materializar ainda estas

“boas intenções” em seus programas diretamente ligados ao público: exposições, ação

“boas intenções” em seus programas diretamente ligados ao público: exposições, ação

cultural e educacional, entre outros. Vemos que há uma defasagem histórica a ser

cultural e educacional, entre outros. Vemos que há uma defasagem histórica a ser

recuperada, ou seja, os museus de cidade precisam de fato alavancar com maior força e

recuperada, ou seja, os museus de cidade precisam de fato alavancar com maior força e

rapidez um conjunto de reflexões e de ações que os tragam ao século XXI; este já é o nosso

rapidez um conjunto de reflexões e de ações que os tragam ao século XXI; este já é o nosso

século, portanto, têm que recuperar o hiato de tempo perdido e se lançar, de fato e de

século, portanto, têm que recuperar o hiato de tempo perdido e se lançar, de fato e de

direito, como agentes interlocutores do presente, com o olhar voltado ao futuro. Não se trata

direito, como agentes interlocutores do presente, com o olhar voltado ao futuro. Não se trata

apenas da utilização de recursos midiáticos ou a adoção de determinada técnica expositiva

apenas da utilização de recursos midiáticos ou a adoção de determinada técnica expositiva

– é hora de mudar a chave, de transformar o museu num espaço fórum, inclusivo e de

– é hora de mudar a chave, de transformar o museu num espaço fórum, inclusivo e de

grande interação para o seu público.

grande interação para o seu público.

Alastrando estas análises encontramos profunda, crescente e instigante produção

Alastrando estas análises encontramos profunda, crescente e instigante produção

acadêmica contemporânea, notadamente desenvolvida no âmbito do CAMOC, e dela

acadêmica contemporânea, notadamente desenvolvida no âmbito do CAMOC, e dela

depreendemos algumas forças e recomendações, por vezes antagônicas, dignas de nota:

depreendemos algumas forças e recomendações, por vezes antagônicas, dignas de nota:

a)

De um lado, o vigor das recomendações de diversos autores internacionais

a)

De um lado, o vigor das recomendações de diversos autores internacionais

para que, tanto os museus de cidade como os demais modelos correlatos,

para que, tanto os museus de cidade como os demais modelos correlatos,

passem a investir fortemente na organização e realização de uma política

passem a investir fortemente na organização e realização de uma política

de coleta contemporânea de acervos, como força articuladora do diálogo

de coleta contemporânea de acervos, como força articuladora do diálogo

entre os museus e suas respectivas populações e, para além disso, como

entre os museus e suas respectivas populações e, para além disso, como

estratégia de vinculação entre o presente e o futuro; este dado reforça um

estratégia de vinculação entre o presente e o futuro; este dado reforça um

dos pontos-chave do marco teórico desta tese.

dos pontos-chave do marco teórico desta tese.
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b)

De outro, é inegável a constatação da ausência definitiva de dados,

referências, trabalhos conceituais e conteúdos programáticos relativos a

referências, trabalhos conceituais e conteúdos programáticos relativos a

processos de musealização de cidades na América Latina – apesar de sua

processos de musealização de cidades na América Latina – apesar de sua

notória significância – no âmbito do CAMOC. Apesar de algumas citações e

notória significância – no âmbito do CAMOC. Apesar de algumas citações e

constatações de interesse pela Cidade do México e São Paulo, enquanto

constatações de interesse pela Cidade do México e São Paulo, enquanto

megacidades situadas em países emergentes e, mesmo Curitiba, como

megacidades situadas em países emergentes e, mesmo Curitiba, como

modelo de sustentabilidade urbana, não se encontram referências sobre

modelo de sustentabilidade urbana, não se encontram referências sobre

museus de cidade, quer seja no Brasil ou em qualquer outro país da

museus de cidade, quer seja no Brasil ou em qualquer outro país da

América Latina, na mais recente publicação do Comitê Internacional do

América Latina, na mais recente publicação do Comitê Internacional do

ICOM, que se dedica exclusivamente ao tema. Este dado reforça a

ICOM, que se dedica exclusivamente ao tema. Este dado reforça a

pertinência deste trabalho e de uma necessária aproximação, por parte dos

pertinência deste trabalho e de uma necessária aproximação, por parte dos

museus de cidade sediados na América Latina, desta fonte de diálogo

museus de cidade sediados na América Latina, desta fonte de diálogo

internacional que o CAMOC hoje representa. É importante e curioso

internacional que o CAMOC hoje representa. É importante e curioso

observar que este silêncio e ausência de referências latino-americanas não

observar que este silêncio e ausência de referências latino-americanas não

necessariamente significam falta de projetos inovadores ou mesmo ações

necessariamente significam falta de projetos inovadores ou mesmo ações

museológicas instigantes na América Latina; podemos arriscar vincular tal

museológicas instigantes na América Latina; podemos arriscar vincular tal

ausência como conseqüência do habitual distanciamento entre os países

ausência como conseqüência do habitual distanciamento entre os países

ricos e os emergentes e/ou pobres e a centralização da direção de

ricos e os emergentes e/ou pobres e a centralização da direção de

instituições internacionais na Europa.

instituições internacionais na Europa.

Outra hipótese digna de nota é a tendência dos museus comunitários

c)

Outra hipótese digna de nota é a tendência dos museus comunitários

brasileiros e latino-americanos de afiliarem-se conceitualmente mais ao

brasileiros e latino-americanos de afiliarem-se conceitualmente mais ao

MINOM – Movimento Internacional para uma Nova Museologia –,

MINOM – Movimento Internacional para uma Nova Museologia –,

organização afiliada ao Conselho Internacional de Museus, que congrega

organização afiliada ao Conselho Internacional de Museus, que congrega

profissionais de museus comunitários, ecomuseus, institutos de museologia

profissionais de museus comunitários, ecomuseus, institutos de museologia

e grupos focados na organização de atividades culturais locais – do que ao

e grupos focados na organização de atividades culturais locais – do que ao

CAMOC, talvez por encontrarem ali maior flexibilidade e acolhimento a

CAMOC, talvez por encontrarem ali maior flexibilidade e acolhimento a

suas participações. Há que se considerar que o MINOM, por seus próprios

suas participações. Há que se considerar que o MINOM, por seus próprios

objetivos estruturadores, visa a motivar profissionais e instituições culturais

objetivos estruturadores, visa a motivar profissionais e instituições culturais

a refletir sobre os problemas sociais contemporâneos, e estabelecer

a refletir sobre os problemas sociais contemporâneos, e estabelecer

conexões entre as comunidades envolvidas e suas respectivas memórias.

conexões entre as comunidades envolvidas e suas respectivas memórias.

Por outro lado, pelas relações históricas mais estáveis entre Portugal e

Por outro lado, pelas relações históricas mais estáveis entre Portugal e

Brasil, observa-se uma emulação mais ativa dos museus históricos e

Brasil, observa-se uma emulação mais ativa dos museus históricos e

comunitários brasileiros em direção ao MINOM, do que em direção ao

comunitários brasileiros em direção ao MINOM, do que em direção ao

CAMOC.

CAMOC.
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3. Metodologia

3. Metodologia

Para a elaboração desta tese houve um planejamento metodológico que se inicia

Para a elaboração desta tese houve um planejamento metodológico que se inicia

com a seleção e a participação nos cursos da Universidade de São Paulo. Aquele momento

com a seleção e a participação nos cursos da Universidade de São Paulo. Aquele momento

tratava essencialmente dos passos de pesquisa trilhados em torno do tema fundador –

tratava essencialmente dos passos de pesquisa trilhados em torno do tema fundador –

coleta contemporânea de acervos – e fundamentava a hipótese de que São Paulo ‘fala’, por

coleta contemporânea de acervos – e fundamentava a hipótese de que São Paulo ‘fala’, por

intermédio das exposições, sobre o Brasil. Apresentava ainda a análise das fontes que

intermédio das exposições, sobre o Brasil. Apresentava ainda a análise das fontes que

foram pesquisadas em prol da organização de uma linhagem do pensamento moderno

foram pesquisadas em prol da organização de uma linhagem do pensamento moderno

paulistano, que diferencia a cidade de São Paulo dos demais pontos do cenário

paulistano, que diferencia a cidade de São Paulo dos demais pontos do cenário

museológico brasileiro.

museológico brasileiro.

O objeto da tese veio, portanto, a evoluir, até se configurar na proposição de um

O objeto da tese veio, portanto, a evoluir, até se configurar na proposição de um

modelo museológico, baseado em novas plataformas patrimoniais que derivam dos

modelo museológico, baseado em novas plataformas patrimoniais que derivam dos

conceitos da Sociomuseologia para o Museu da Cidade de São Paulo.

conceitos da Sociomuseologia para o Museu da Cidade de São Paulo.

A partir da localização de um novo objeto de interesse, foi necessário reconfigurar o

A partir da localização de um novo objeto de interesse, foi necessário reconfigurar o

campo metodológico, incorporando as pesquisas já realizadas e procurando localizar

campo metodológico, incorporando as pesquisas já realizadas e procurando localizar

indicadores que pudessem assegurar consistência à nova propositura. Neste momento, as

indicadores que pudessem assegurar consistência à nova propositura. Neste momento, as

pesquisas e os estudos foram aprofundados a partir da localização de documentação e

pesquisas e os estudos foram aprofundados a partir da localização de documentação e

bibliografia de interesse, relativos aos processos de estruturação das formas patrimoniais

bibliografia de interesse, relativos aos processos de estruturação das formas patrimoniais

empreendidas na cidade de São Paulo, com ênfase no período compreendido desde as

empreendidas na cidade de São Paulo, com ênfase no período compreendido desde as

décadas de 1920 e 1930 até a contemporaneidade. Para tal, foram realizadas pesquisas no

décadas de 1920 e 1930 até a contemporaneidade. Para tal, foram realizadas pesquisas no

Arquivo Público Municipal, pertencente ao Departamento de Patrimônio Histórico da

Arquivo Público Municipal, pertencente ao Departamento de Patrimônio Histórico da

Secretaria Municipal de Cultura, na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Cultural São

Secretaria Municipal de Cultura, na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Cultural São

Paulo, no Arquivo da Fundação Bienal de São Paulo, na Biblioteca do Museu de Arte

Paulo, no Arquivo da Fundação Bienal de São Paulo, na Biblioteca do Museu de Arte

Moderna de São Paulo, na Biblioteca do Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Chateaubriand’

Moderna de São Paulo, na Biblioteca do Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Chateaubriand’

e na biblioteca da Expomus, especializada em Museologia.

e na biblioteca da Expomus, especializada em Museologia.

A fim de fundamentar o modelo teórico de museu de cidade a ser aplicado à grande

A fim de fundamentar o modelo teórico de museu de cidade a ser aplicado à grande

metrópole, foi necessário reanalisar os documentos balizadores da Nova Museologia,

metrópole, foi necessário reanalisar os documentos balizadores da Nova Museologia,

conforme já foi descrito no segmento anterior dedicado ao marco teórico deste trabalho.

conforme já foi descrito no segmento anterior dedicado ao marco teórico deste trabalho.

Retomaram-se também, em profundidade, dois outros modelos teóricos que dialogam

Retomaram-se também, em profundidade, dois outros modelos teóricos que dialogam

estreitamente com o de museu de cidade: o museu de território e o museu de sociedade.

estreitamente com o de museu de cidade: o museu de território e o museu de sociedade.

Evidenciou-se, portanto, que, sob a égide da Sociomuseologia, um museu de cidade voltado

Evidenciou-se, portanto, que, sob a égide da Sociomuseologia, um museu de cidade voltado

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

88

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

88

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

a musealizar um complexo território, incorpora, necessariamente, as dinâmicas de um

a musealizar um complexo território, incorpora, necessariamente, as dinâmicas de um

museu de território, porém com os matizes, nada desprezíveis, da complexa problemática

museu de território, porém com os matizes, nada desprezíveis, da complexa problemática

urbana; por outro lado, considerando que este museu de cidade deverá ser aplicado numa

urbana; por outro lado, considerando que este museu de cidade deverá ser aplicado numa

escala que atingirá, direta e indiretamente, cerca de 11 milhões de habitantes, faz-se

escala que atingirá, direta e indiretamente, cerca de 11 milhões de habitantes, faz-se

necessário acomodar conceitos de museu de sociedade ao novo modelo que se pretende

necessário acomodar conceitos de museu de sociedade ao novo modelo que se pretende

elaborar.

elaborar.

Ficava claro que, para dimensionar melhor o projeto museológico do Museu da

Ficava claro que, para dimensionar melhor o projeto museológico do Museu da

Cidade de São Paulo, seria interessante contar com um experimento metodológico concreto.

Cidade de São Paulo, seria interessante contar com um experimento metodológico concreto.

A complexidade da empreitada recomendava um campo de experimentação que pudesse

A complexidade da empreitada recomendava um campo de experimentação que pudesse

evidenciar, confirmar, ou negar as hipóteses em questão. A indicação de que este método

evidenciar, confirmar, ou negar as hipóteses em questão. A indicação de que este método

deveria necessariamente passar por uma expedição urbana era evidente. Havia a

deveria necessariamente passar por uma expedição urbana era evidente. Havia a

permanência histórica deste tipo de ação patrimonial na cidade, respaldando esta decisão

permanência histórica deste tipo de ação patrimonial na cidade, respaldando esta decisão

com relação às futuras ações. Decorre destes levantamentos bibliográficos e documentais

com relação às futuras ações. Decorre destes levantamentos bibliográficos e documentais

realizados, o arcabouço teórico que denota ser São Paulo um centro em que a modernidade

realizados, o arcabouço teórico que denota ser São Paulo um centro em que a modernidade

se alastrou para além do campo da indústria, dos negócios e dos serviços, povoando

se alastrou para além do campo da indústria, dos negócios e dos serviços, povoando

também a cena cultural paulistana. Foi exatamente no esteio dessas constatações que ficou

também a cena cultural paulistana. Foi exatamente no esteio dessas constatações que ficou

evidenciada a grande permanência que orienta o quadro cultural em São Paulo: a

evidenciada a grande permanência que orienta o quadro cultural em São Paulo: a

ocorrência, em sucessão muito bem documentada e marcada, das expedições científicas,

ocorrência, em sucessão muito bem documentada e marcada, das expedições científicas,

desde o século XIX. Mais do que isto, os acervos paulistanos oriundos das coletas

desde o século XIX. Mais do que isto, os acervos paulistanos oriundos das coletas

empreendidas por métodos expedicionários indicavam claramente que esta propositura não

empreendidas por métodos expedicionários indicavam claramente que esta propositura não

só se mostraria viável, como deixaria lastros para o futuro.

só se mostraria viável, como deixaria lastros para o futuro.

O estudo desta sucessão de expedições, a análise das metodologias empreendidas

O estudo desta sucessão de expedições, a análise das metodologias empreendidas

e, em especial, da Expedição São Paulo, levada a termo em 1985 (Figura 19), foram

e, em especial, da Expedição São Paulo, levada a termo em 1985 (Figura 19), foram

fundamentais para a tomada de decisão de nortear metodologicamente este trabalho, a

fundamentais para a tomada de decisão de nortear metodologicamente este trabalho, a

partir da proposição, realização e análise dos resultados da Expedição São Paulo 450 anos,

partir da proposição, realização e análise dos resultados da Expedição São Paulo 450 anos,

que ocorreu em 2003. Aliar aos estudos acadêmicos a possibilidade de ir para o campo

que ocorreu em 2003. Aliar aos estudos acadêmicos a possibilidade de ir para o campo

realizar de fato esta experiência era uma oportunidade única que não poderia ser perdida.

realizar de fato esta experiência era uma oportunidade única que não poderia ser perdida.
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Figura 19. Capa do Jornal da Tarde, que destaca a Expedição de 1985 (Fonte: Wakahara, 2004, p. 48).

Figura 19. Capa do Jornal da Tarde, que destaca a Expedição de 1985 (Fonte: Wakahara, 2004, p. 48).

Dentre os pontos relevantes que a Expedição São Paulo 450 anos, enquanto
experimento metodológico concreto, veio a proporcionar a este trabalho, destacam-se:

Dentre os pontos relevantes que a Expedição São Paulo 450 anos, enquanto
experimento metodológico concreto, veio a proporcionar a este trabalho, destacam-se:

1. a possibilidade de avaliar, de fato e in loco, a escala urbana de São Paulo;

1. a possibilidade de avaliar, de fato e in loco, a escala urbana de São Paulo;

2. a constatação irrefutável da diversidade cultural, étnica e social que

2. a constatação irrefutável da diversidade cultural, étnica e social que

caracteriza a população paulistana;

caracteriza a população paulistana;

3. a pertinência do modelo de construção interdisciplinar do conhecimento,
para projetos de configuração teórica complexa e plural;

3. a pertinência do modelo de construção interdisciplinar do conhecimento,
para projetos de configuração teórica complexa e plural;

4. a validação da hipótese de que é possível apresentar as proposições

4. a validação da hipótese de que é possível apresentar as proposições

para que outros segmentos sociais possam opinar e participar, aplicando assim a

para que outros segmentos sociais possam opinar e participar, aplicando assim a

tão desejada democracia cultural;

tão desejada democracia cultural;

5. a possibilidade de testar modelos comunicacionais junto a comunidades

5. a possibilidade de testar modelos comunicacionais junto a comunidades

que se encontram alijadas do acesso às instituições culturais e, muitas vezes, de

que se encontram alijadas do acesso às instituições culturais e, muitas vezes, de

outras possibilidades de interação patrimonial;

outras possibilidades de interação patrimonial;
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6. a necessidade de desenhar modelos metodológicos participativos,
desde o primeiro momento de arquitetura do projeto museológico;
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6. a necessidade de desenhar modelos metodológicos participativos,
desde o primeiro momento de arquitetura do projeto museológico;

7. a pré-existência de redes de organização social no território que

7. a pré-existência de redes de organização social no território que

necessitam ser consideradas, embora não estejam claramente visíveis nas

necessitam ser consideradas, embora não estejam claramente visíveis nas

configurações dos modelos administrativos e de gestão disponíveis no plano oficial

configurações dos modelos administrativos e de gestão disponíveis no plano oficial

do Município;

do Município;

8. a grande propriedade de considerar as ações educacionais a serem

8. a grande propriedade de considerar as ações educacionais a serem

propostas, sob a ótica dos conceitos inerentes aos estudos sobre a cidade

propostas, sob a ótica dos conceitos inerentes aos estudos sobre a cidade

educadora;

educadora;

9. a importância de se empreender ações avaliativas em diferentes
dimensões;

9. a importância de se empreender ações avaliativas em diferentes
dimensões;

10. a validade de se considerar o Museu proposto como parte integrante

10. a validade de se considerar o Museu proposto como parte integrante

do desenvolvimento das diferentes centralidades urbanas em São Paulo e do

do desenvolvimento das diferentes centralidades urbanas em São Paulo e do

desenvolvimento global da megacidade.

desenvolvimento global da megacidade.

A aplicabilidade desta metodologia foi duplamente testada entre 2003 e 2004, por

A aplicabilidade desta metodologia foi duplamente testada entre 2003 e 2004, por

meio de dois experimentos efetivos que, embora tenham se desenvolvido separadamente,

meio de dois experimentos efetivos que, embora tenham se desenvolvido separadamente,

dialogam estreitamente entre si:

dialogam estreitamente entre si:
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Expedição São Paulo 450 anos

Expedição São Paulo 450 anos

Esta experiência metodológica foi realizada nos moldes da empreendida em 1985,

Esta experiência metodológica foi realizada nos moldes da empreendida em 1985,

contemplando as necessárias ampliações e atualizações. Entre elas, foi proposta a

contemplando as necessárias ampliações e atualizações. Entre elas, foi proposta a

incorporação de uma coleta contemporânea de acervo orientada pelos especialistas

incorporação de uma coleta contemporânea de acervo orientada pelos especialistas

viajantes, de diferentes áreas do conhecimento, que foi metodologicamente registrada, para

viajantes, de diferentes áreas do conhecimento, que foi metodologicamente registrada, para

posterior recolha.

posterior recolha.

Se pudéssemos conferir valores inéditos e singulares à Expedição São Paulo 450

Se pudéssemos conferir valores inéditos e singulares à Expedição São Paulo 450

anos, seria indubitavelmente o método e a intencionalidade do programa. Não se tratou, de

anos, seria indubitavelmente o método e a intencionalidade do programa. Não se tratou, de

fato, de uma viagem pitoresca ou ingênua, muito menos de uma excursão de acadêmicos

fato, de uma viagem pitoresca ou ingênua, muito menos de uma excursão de acadêmicos

em busca de confirmação de suas teses. Houve um planejamento prévio muito apurado, no

em busca de confirmação de suas teses. Houve um planejamento prévio muito apurado, no

qual se contou com a participação efetiva de gestores e operadores de políticas públicas do

qual se contou com a participação efetiva de gestores e operadores de políticas públicas do

Município de São Paulo na indicação de pontos que compuseram os percursos delineados

Município de São Paulo na indicação de pontos que compuseram os percursos delineados

nas rotas a serem seguidas pelos viajantes. Ao todo foram sugeridas 700 alternativas de

nas rotas a serem seguidas pelos viajantes. Ao todo foram sugeridas 700 alternativas de

pontos a serem incluídos no programa e o grupo de coordenação foi responsável por

pontos a serem incluídos no programa e o grupo de coordenação foi responsável por

analisar as sobreposições, as variáveis e o interesse do tema, da região a ser visitada, até

analisar as sobreposições, as variáveis e o interesse do tema, da região a ser visitada, até

tomar as decisões que comporiam os roteiros finais. Foram duas as rotas traçadas: uma sul-

tomar as decisões que comporiam os roteiros finais. Foram duas as rotas traçadas: uma sul-

norte e outra leste-oeste. O grupo de viajantes, de natureza interdisciplinar, era composto

norte e outra leste-oeste. O grupo de viajantes, de natureza interdisciplinar, era composto

por antropólogos, arquitetos, psicanalistas, arqueólogos, artistas, fotógrafos, cinegrafistas,

por antropólogos, arquitetos, psicanalistas, arqueólogos, artistas, fotógrafos, cinegrafistas,

museólogos, sociólogos, educadores, geógrafos, ambientalistas, historiadores, planejadores

museólogos, sociólogos, educadores, geógrafos, ambientalistas, historiadores, planejadores

e organizadores. Contava-se também com um grupo de jovens, na sua maioria mestrandos,

e organizadores. Contava-se também com um grupo de jovens, na sua maioria mestrandos,

principalmente das áreas de História, Museologia e Antropologia, que se encarregaram de

principalmente das áreas de História, Museologia e Antropologia, que se encarregaram de

prestar assistência aos viajantes. Eram eles responsáveis por fazer a aproximação com os

prestar assistência aos viajantes. Eram eles responsáveis por fazer a aproximação com os

entrevistados, distribuir materiais de elucidação sobre o Museu da Cidade e a própria

entrevistados, distribuir materiais de elucidação sobre o Museu da Cidade e a própria

expedição nos pontos de visita, colher autorizações de uso de imagem e, como principal

expedição nos pontos de visita, colher autorizações de uso de imagem e, como principal

tarefa, anotar devidamente, em fichas previamente concebidas, os apontamentos relativos

tarefa, anotar devidamente, em fichas previamente concebidas, os apontamentos relativos

ao acervo identificado como de interesse para o futuro museu. Inicialmente a proposição era

ao acervo identificado como de interesse para o futuro museu. Inicialmente a proposição era

apenas de registro, e não de coleta. Contudo, no ardor da expedição, os viajantes passaram

apenas de registro, e não de coleta. Contudo, no ardor da expedição, os viajantes passaram

a coletar diretamente, sendo necessário programar coletas diárias em pontos determinados,

a coletar diretamente, sendo necessário programar coletas diárias em pontos determinados,

processadas por um grupo de conservadores, para que os objetos não permanecessem nos

processadas por um grupo de conservadores, para que os objetos não permanecessem nos

veículos coletivos durante toda a semana. Este acervo contemporâneo que foi coletado está

veículos coletivos durante toda a semana. Este acervo contemporâneo que foi coletado está

depositado na Divisão de Iconografia e Museus do Departamento de Patrimônio Histórico da

depositado na Divisão de Iconografia e Museus do Departamento de Patrimônio Histórico da

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.
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“Aqueles de nós que trabalham para as instituições, curando nossas cidades, são
verdadeiramente grandes psicanalistas da cidade – nosso trabalho é ajudar as
cidades a se entenderem a si próprias e, atuando sobre este entendimento, optar
melhor e viver saudavelmente.” (Orloff, 2008, p. 29)

“Aqueles de nós que trabalham para as instituições, curando nossas cidades, são
verdadeiramente grandes psicanalistas da cidade – nosso trabalho é ajudar as
cidades a se entenderem a si próprias e, atuando sobre este entendimento, optar
melhor e viver saudavelmente.” (Orloff, 2008, p. 29)

Na dinâmica da Expedição, o dia era empregado para cumprir as rotas, e as noites

Na dinâmica da Expedição, o dia era empregado para cumprir as rotas, e as noites

eram devotadas às sessões de avaliação e de planejamento do dia subseqüente, entre os

eram devotadas às sessões de avaliação e de planejamento do dia subseqüente, entre os

viajantes. Recebia-se a cada noite a visita de um ator social intencionalmente selecionado;

viajantes. Recebia-se a cada noite a visita de um ator social intencionalmente selecionado;

numa rota ouvia-se o relato contundente de uma menina de rua, enquanto em outra rota, o

numa rota ouvia-se o relato contundente de uma menina de rua, enquanto em outra rota, o

de uma surdo-cega, sendo que ambas tentavam nos explicar como se orientar em São

de uma surdo-cega, sendo que ambas tentavam nos explicar como se orientar em São

Paulo, enfrentando suas limitações. Perpassaram-se diversos pontos de visita: as favelas,

Paulo, enfrentando suas limitações. Perpassaram-se diversos pontos de visita: as favelas,

grupos de rap e hip hop, clubes de futebol de bairro, escolas de samba, locais de cultos de

grupos de rap e hip hop, clubes de futebol de bairro, escolas de samba, locais de cultos de

diferentes religiões, telecentros, cooperativas, aldeias indígenas, núcleos assistenciais e de

diferentes religiões, telecentros, cooperativas, aldeias indígenas, núcleos assistenciais e de

saúde, educação e cultura; a cidade foi vista do topo de um heliporto na Avenida Paulista e

saúde, educação e cultura; a cidade foi vista do topo de um heliporto na Avenida Paulista e

do fundo de uma cratera urbana produzida por um meteoro, há 400 mil anos, em Vargem

do fundo de uma cratera urbana produzida por um meteoro, há 400 mil anos, em Vargem

Grande, no extremo sul. Foram percorridos trechos de metrô, as ruas e entranhas do centro

Grande, no extremo sul. Foram percorridos trechos de metrô, as ruas e entranhas do centro

histórico da cidade, as vielas das favelas, as entranhas dos conjuntos habitacionais e até

histórico da cidade, as vielas das favelas, as entranhas dos conjuntos habitacionais e até

mesmo quadras de cemitérios e as celas do presídio de segurança máxima. Observou-se

mesmo quadras de cemitérios e as celas do presídio de segurança máxima. Observou-se

nestas dinâmicas como a cidade subverte os usos dos espaços. Encontramos o clube de

nestas dinâmicas como a cidade subverte os usos dos espaços. Encontramos o clube de

futebol que abriga a escola, a escola de samba que acolhe a distribuição de leite, o local de

futebol que abriga a escola, a escola de samba que acolhe a distribuição de leite, o local de

culto em que o rapper aprende a ler partitura musical, o espaço da escola apropriado para o

culto em que o rapper aprende a ler partitura musical, o espaço da escola apropriado para o

lazer da família, a associação de moradores que se dispõe como espaço de convivência

lazer da família, a associação de moradores que se dispõe como espaço de convivência

42

para idosos, a rua que acolhe todas as manifestações culturais, e a laje , que é o espaço,

para idosos, a rua que acolhe todas as manifestações culturais, e a laje42, que é o espaço,

por excelência, de sociabilidade nas regiões carentes visitadas.

por excelência, de sociabilidade nas regiões carentes visitadas.

A Expedição não foi também um passeio confortável: a violência e a sensação de

A Expedição não foi também um passeio confortável: a violência e a sensação de

insegurança permeavam os trajetos e faziam parte dos relatos dos moradores; as mazelas

insegurança permeavam os trajetos e faziam parte dos relatos dos moradores; as mazelas

humanas e do serviço público marcam a precariedade da vida dessas populações e geram

humanas e do serviço público marcam a precariedade da vida dessas populações e geram

um desconforto permanente; os desequilíbrios social e ambiental não indicavam uma

um desconforto permanente; os desequilíbrios social e ambiental não indicavam uma

paisagem serena; ao contrário, mostravam uma cena de conflito, evidenciavam um território

paisagem serena; ao contrário, mostravam uma cena de conflito, evidenciavam um território

assolado pela intranqüilidade.

assolado pela intranqüilidade.

42

42

Laje é o pavimento superior de uma moradia, que habitualmente apresenta diferentes formas de apropriação:
uso doméstico como lugar de lavar e secar roupas ao sol, espaço de brincar para crianças e lazer para a família
e agregados. O ‘batimento’ ou ‘enchimento’ da laje é momento símbolo de conquista de status social; a laje é
edificada, em geral, em sistema de auto-ajuda entre moradores, em ação de ‘mutirão’, não remunerada pelo
proprietário da casa em processo de construção. Em geral é a etapa da obra mais esperada, programada, como
um objetivo a ser atingido.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

94

Laje é o pavimento superior de uma moradia, que habitualmente apresenta diferentes formas de apropriação:
uso doméstico como lugar de lavar e secar roupas ao sol, espaço de brincar para crianças e lazer para a família
e agregados. O ‘batimento’ ou ‘enchimento’ da laje é momento símbolo de conquista de status social; a laje é
edificada, em geral, em sistema de auto-ajuda entre moradores, em ação de ‘mutirão’, não remunerada pelo
proprietário da casa em processo de construção. Em geral é a etapa da obra mais esperada, programada, como
um objetivo a ser atingido.
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas

94

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Na contramão dessas sensações que eram latentes e presentes, a Expedição foi,

Na contramão dessas sensações que eram latentes e presentes, a Expedição foi,

sem dúvida, uma oportunidade de se desfazerem os estereótipos sobre a cidade de São

sem dúvida, uma oportunidade de se desfazerem os estereótipos sobre a cidade de São

Paulo. As descobertas foram muito mais intensas do que os receios, e restou em todos a

Paulo. As descobertas foram muito mais intensas do que os receios, e restou em todos a

forte impressão de que a missão do Museu seria revelar ao público – mais do que as

forte impressão de que a missão do Museu seria revelar ao público – mais do que as

carências e inconsistências – o dia-a-dia operoso da população paulistana, tanto no

carências e inconsistências – o dia-a-dia operoso da população paulistana, tanto no

trabalho formal, quanto na informalidade; a fraterna generosidade praticada entre iguais,

trabalho formal, quanto na informalidade; a fraterna generosidade praticada entre iguais,

as redes de sociabilidade que asseguram a vida e a sobrevida na cidade; o contraponto

as redes de sociabilidade que asseguram a vida e a sobrevida na cidade; o contraponto

entre o aparente caos e a elevada capacidade de organização desenvolvida pelas

entre o aparente caos e a elevada capacidade de organização desenvolvida pelas

associações visitadas; os impasses ambientais e as soluções alternativas que, no limite,

associações visitadas; os impasses ambientais e as soluções alternativas que, no limite,

impedem a congestão final.

impedem a congestão final.

Foi uma viagem urbana de uma semana, uma tomografia da megacidade que,

Foi uma viagem urbana de uma semana, uma tomografia da megacidade que,

revelada, poderia trazer elos de sentido para o Museu da Cidade de São Paulo. O último dia

revelada, poderia trazer elos de sentido para o Museu da Cidade de São Paulo. O último dia

da Expedição foi dedicado à avaliação final. Todos reunidos num hotel do centro de São

da Expedição foi dedicado à avaliação final. Todos reunidos num hotel do centro de São

Paulo, os viajantes buscaram relembrar os caminhos percorridos, as faces conhecidas, os

Paulo, os viajantes buscaram relembrar os caminhos percorridos, as faces conhecidas, os

relatos gravados, as fotos ainda não reveladas, os objetos coletados. Era o esforço final da

relatos gravados, as fotos ainda não reveladas, os objetos coletados. Era o esforço final da

síntese interdisciplinar. Buscava-se definir uma lógica que desse sentido às próximas

síntese interdisciplinar. Buscava-se definir uma lógica que desse sentido às próximas

etapas. Foi um dia de trabalho intenso e, ao final, como resultado de observações

etapas. Foi um dia de trabalho intenso e, ao final, como resultado de observações

sistemáticas, elegeram-se os três enfoques fundadores: território/sociabilidade/imaginário.

sistemáticas, elegeram-se os três enfoques fundadores: território/sociabilidade/imaginário.

Estes conceitos norteadores foram a base estrutural para a organização dos roteiros

Estes conceitos norteadores foram a base estrutural para a organização dos roteiros

editoriais que compuseram os demais produtos relativos à Expedição, tais como: livro

editoriais que compuseram os demais produtos relativos à Expedição, tais como: livro

(Figura 20 e Anexo IV), exposição no Centro Cultural Olido – na sede da Secretaria

(Figura 20 e Anexo IV), exposição no Centro Cultural Olido – na sede da Secretaria

Municipal de Cultura, videodocumentário (Figura 21 e Anexo V) e também a estruturação

Municipal de Cultura, videodocumentário (Figura 21 e Anexo V) e também a estruturação

do banco de dados, em formato de multimídia (Anexo VI), que consolidou a

do banco de dados, em formato de multimídia (Anexo VI), que consolidou a

documentação relativa à coleta contemporânea de acervo que fora realizada pelo projeto

documentação relativa à coleta contemporânea de acervo que fora realizada pelo projeto

(Figuras 22, 23 e 24).

(Figuras 22, 23 e 24).
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Figura 20. Capa do livro que documenta a Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 20. Capa do livro que documenta a Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 21. DVD com videodocumentário produzido durante a Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 21. DVD com videodocumentário produzido durante a Expedição São Paulo 450 anos.
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Figura 22. Tela de entrada do CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 22. Tela de entrada do CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 23. Menus disponíveis no CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 23. Menus disponíveis no CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.
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Figura 24. Exemplo de tela informativa do CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 24. Exemplo de tela informativa do CD-ROM referente à Expedição São Paulo 450 anos.

Talvez o principal legado da Expedição São Paulo tenha sido a comprovação de

Talvez o principal legado da Expedição São Paulo tenha sido a comprovação de

que o modelo expedicionário, para além de representar uma grande permanência na forma

que o modelo expedicionário, para além de representar uma grande permanência na forma

de organização das plataformas patrimoniais de São Paulo, trata-se de uma metodologia

de organização das plataformas patrimoniais de São Paulo, trata-se de uma metodologia

compatível com o momento presente e com a escala da megacidade. Esta afirmação é

compatível com o momento presente e com a escala da megacidade. Esta afirmação é

reiterada por Orloff: “Mesmo planejadores irão admitir que o planejamento urbano é algo

reiterada por Orloff: “Mesmo planejadores irão admitir que o planejamento urbano é algo

muito importante para se deixar unicamente em suas mãos; ele pode ser enriquecido pela

muito importante para se deixar unicamente em suas mãos; ele pode ser enriquecido pela

experiência de historiadores, curadores e educadores vinculados ao museu de cidade.”

experiência de historiadores, curadores e educadores vinculados ao museu de cidade.”

(Orloff, 2008, p. 31)43

(Orloff, 2008, p. 31)43

Salientando os aspectos relevantes do método empreendido na Expedição,

Salientando os aspectos relevantes do método empreendido na Expedição,

podemos assinalar algumas de suas características essenciais: o perfil interdisciplinar não

podemos assinalar algumas de suas características essenciais: o perfil interdisciplinar não

só na formação das equipes como no cruzamento de olhares e na alternância de

só na formação das equipes como no cruzamento de olhares e na alternância de

ferramentas analíticas; a concordância tácita obtida entre os participantes sobre a

ferramentas analíticas; a concordância tácita obtida entre os participantes sobre a

necessidade de preservar o campo de observação para que não fosse contaminado por

necessidade de preservar o campo de observação para que não fosse contaminado por

intrusos que se interpusessem ao processo; a permanência do grupo, de forma

intrusos que se interpusessem ao processo; a permanência do grupo, de forma

concentrada, durante uma semana, sem desligamentos ou ausências, em processo de

concentrada, durante uma semana, sem desligamentos ou ausências, em processo de

43

43

Tradução da autora.
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imersão total no programa; as formas plurais de documentação da experiência: documental,

imersão total no programa; as formas plurais de documentação da experiência: documental,

fotográfica, fonográfica, videográfica e jornalística; a rica interlocução em torno dos

fotográfica, fonográfica, videográfica e jornalística; a rica interlocução em torno dos

processos de musealização dos acervos selecionados, envolvendo todos os participantes,

processos de musealização dos acervos selecionados, envolvendo todos os participantes,

de diferentes áreas do conhecimento; o rigor avaliativo que permeou todas as etapas do

de diferentes áreas do conhecimento; o rigor avaliativo que permeou todas as etapas do

programa; a disposição do grupo de analisar lógicas próprias da metrópole que pudessem

programa; a disposição do grupo de analisar lógicas próprias da metrópole que pudessem

representar um aprendizado novo, mesmo para os mais experientes profissionais

representar um aprendizado novo, mesmo para os mais experientes profissionais

envolvidos; e a disponibilidade para compartilhar conhecimento.

envolvidos; e a disponibilidade para compartilhar conhecimento.
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Projeto Meu Bairro, Minha Cidade

Projeto Meu Bairro, Minha Cidade

Levado a termo, no mesmo período, abrangendo os bairros periféricos de São

Levado a termo, no mesmo período, abrangendo os bairros periféricos de São

Paulo, como parte das ações intersecretariais das Secretarias de Cultura, Educação e

Paulo, como parte das ações intersecretariais das Secretarias de Cultura, Educação e

Esportes, que levaram à implantação dos Centros Educacionais Unificados – CEUs,

Esportes, que levaram à implantação dos Centros Educacionais Unificados – CEUs,

escolões que previam, para além das responsabilidades educacionais formais, atividades

escolões que previam, para além das responsabilidades educacionais formais, atividades

complementares de cultura, esportes e lazer para os estudantes de primeiro e segundo

complementares de cultura, esportes e lazer para os estudantes de primeiro e segundo

graus, moradores da periferia de São Paulo. Este complexo educacional de largo alcance

graus, moradores da periferia de São Paulo. Este complexo educacional de largo alcance

segue um modelo inédito de gestão comunitária que se tem evidenciado de enorme

segue um modelo inédito de gestão comunitária que se tem evidenciado de enorme

aplicabilidade, garantindo inclusive a travessia de momentos políticos delicados de

aplicabilidade, garantindo inclusive a travessia de momentos políticos delicados de

sucessão governamental.

sucessão governamental.

O projeto Meu Bairro, Minha Cidade (Anexo VIII) constou de uma pesquisa

O projeto Meu Bairro, Minha Cidade (Anexo VIII) constou de uma pesquisa

realizada nos bairros periféricos de São Paulo, tendo como objetivo principal reconstruir a

realizada nos bairros periféricos de São Paulo, tendo como objetivo principal reconstruir a

história dos bairros, a partir de relatos de seus próprios moradores. Um grupo de

história dos bairros, a partir de relatos de seus próprios moradores. Um grupo de

antropólogos especialmente orientados, divididos em duplas, acompanhados de um

antropólogos especialmente orientados, divididos em duplas, acompanhados de um

fotógrafo, foi distribuído entre os 21 bairros selecionados para o programa. Os conteúdos e

fotógrafo, foi distribuído entre os 21 bairros selecionados para o programa. Os conteúdos e

imagens coletados foram analisados sob uma ótica interdisciplinar, interpondo três olhares

imagens coletados foram analisados sob uma ótica interdisciplinar, interpondo três olhares

distintos: antropológico, museológico e educacional. Este trabalho resultou em exposições

distintos: antropológico, museológico e educacional. Este trabalho resultou em exposições

inaugurais para os CEUs, em que os moradores, ao entrar no complexo educacional,

inaugurais para os CEUs, em que os moradores, ao entrar no complexo educacional,

deparavam-se com a história de seus bairros, permeada por suas próprias histórias (Figura

deparavam-se com a história de seus bairros, permeada por suas próprias histórias (Figura

25).

25).
Tinha esta ação o sentido de elevar a auto-estima das comunidades envolvidas, por

Tinha esta ação o sentido de elevar a auto-estima das comunidades envolvidas, por

meio do sentido de pertencimento não apenas ao bairro em que vivem, mas também à

meio do sentido de pertencimento não apenas ao bairro em que vivem, mas também à

cidade que, no início do projeto, lhes parecia algo distante e inatingível. Compunham ainda

cidade que, no início do projeto, lhes parecia algo distante e inatingível. Compunham ainda

este projeto ações dirigidas diretamente a professores e alunos, sendo elaborados cadernos

este projeto ações dirigidas diretamente a professores e alunos, sendo elaborados cadernos

pedagógicos especiais para cada um desses segmentos (Figura 26).

pedagógicos especiais para cada um desses segmentos (Figura 26).
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Figura 25. Exposição do projeto Meu Bairro, Minha Cidade realizada no CEU no
bairro periférico de Perus, São Paulo
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).

Figura 25. Exposição do projeto Meu Bairro, Minha Cidade realizada no CEU no
bairro periférico de Perus, São Paulo
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).

Figura 26. Publicação que engloba o conjunto de produtos editoriais do
projeto Meu Bairro, Minha Cidade
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).

Figura 26. Publicação que engloba o conjunto de produtos editoriais do
projeto Meu Bairro, Minha Cidade
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).
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O caderno do aluno (Figura 27) tratava-se de um álbum de auto-preenchimento, em

O caderno do aluno (Figura 27) tratava-se de um álbum de auto-preenchimento, em

que individualmente o aluno era convidado a inscrever dados relativos ao seu bairro, sua

que individualmente o aluno era convidado a inscrever dados relativos ao seu bairro, sua

família, suas preferências, seus amigos, seus sonhos de futuro. O aluno transformava-se em

família, suas preferências, seus amigos, seus sonhos de futuro. O aluno transformava-se em

co-autor do álbum, em que construía a sua própria trajetória e enunciava suas perspectivas

co-autor do álbum, em que construía a sua própria trajetória e enunciava suas perspectivas

para o futuro.

para o futuro.

Figura 27. Caderno do aluno: capa (em cima) e exemplos de páginas de atividades (embaixo)
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).

Figura 27. Caderno do aluno: capa (em cima) e exemplos de páginas de atividades (embaixo)
(Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2004).

Já o caderno dedicado ao professor objetivava proporcionar-lhe ferramentas para

Já o caderno dedicado ao professor objetivava proporcionar-lhe ferramentas para

operar o projeto em sala de aula, orientando-o sobre como trabalhar com cada faixa etária

operar o projeto em sala de aula, orientando-o sobre como trabalhar com cada faixa etária

de alunos. Além disso, como estratégia para ampliar a abrangência do projeto, foram

de alunos. Além disso, como estratégia para ampliar a abrangência do projeto, foram

editados conjuntos que continham todas as exposições, em fascículos, formando um

editados conjuntos que continham todas as exposições, em fascículos, formando um

compêndio composto de todos os 21 bairros abrangidos pelo projeto. Estes conjuntos

compêndio composto de todos os 21 bairros abrangidos pelo projeto. Estes conjuntos

editoriais, que continham o mapa de São Paulo composto a partir de referências

editoriais, que continham o mapa de São Paulo composto a partir de referências

patrimoniais dos próprios moradores, os cadernos pedagógicos, os fascículos relativos à

patrimoniais dos próprios moradores, os cadernos pedagógicos, os fascículos relativos à

história de cada bairro e um CD contendo a metodologia do projeto, foram distribuídos para

história de cada bairro e um CD contendo a metodologia do projeto, foram distribuídos para

todas as bibliotecas de escolas públicas de São Paulo. O CD aqui referido contém a

todas as bibliotecas de escolas públicas de São Paulo. O CD aqui referido contém a
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descrição pormenorizada da metodologia de implantação deste projeto, que foi ferramenta

descrição pormenorizada da metodologia de implantação deste projeto, que foi ferramenta

fundamental para a verificação da aplicabilidade de algumas hipóteses desta tese.

fundamental para a verificação da aplicabilidade de algumas hipóteses desta tese.

Para além destas duas experiências, revelou-se de grande valia para o

Para além destas duas experiências, revelou-se de grande valia para o

desenvolvimento metodológico deste trabalho teórico a busca de modelos similares que

desenvolvimento metodológico deste trabalho teórico a busca de modelos similares que

pudessem reforçar ou questionar as análises que estavam sendo empreendidas. No cenário

pudessem reforçar ou questionar as análises que estavam sendo empreendidas. No cenário

internacional, serviram como referência os museus de território, ecomuseus, museus de

internacional, serviram como referência os museus de território, ecomuseus, museus de

sítios, cada qual emprestando ao novo modelo suas contribuições, que jamais puderam ser

sítios, cada qual emprestando ao novo modelo suas contribuições, que jamais puderam ser

assimiladas sem que houvesse uma análise apropriada. Verificou-se, ao longo dessas

assimiladas sem que houvesse uma análise apropriada. Verificou-se, ao longo dessas

observações, que os modelos disponíveis são muito interessantes para que se observem as

observações, que os modelos disponíveis são muito interessantes para que se observem as

aplicações dos conceitos da Sociomuseologia, mas se referem a esquemas teóricos menos

aplicações dos conceitos da Sociomuseologia, mas se referem a esquemas teóricos menos

complexos, frente à grandiosidade da escala de São Paulo. Esta dicotomia da análise tem

complexos, frente à grandiosidade da escala de São Paulo. Esta dicotomia da análise tem

nos acompanhado, pari passu, durante toda a análise metodológica. Faz-se necessário

nos acompanhado, pari passu, durante toda a análise metodológica. Faz-se necessário

apreender as alternativas disponíveis e, com o bom senso que as situações inusitadas

apreender as alternativas disponíveis e, com o bom senso que as situações inusitadas

requerem, simular aplicações em maior escala, primando por análises não convencionais e

requerem, simular aplicações em maior escala, primando por análises não convencionais e

inovadoras.

inovadoras.

É curioso observar que, se de um lado enfrentou-se a inexistência de um modelo

É curioso observar que, se de um lado enfrentou-se a inexistência de um modelo

apto a ser apropriado para a fundamentação da metodologia de trabalho nesta tese, de

apto a ser apropriado para a fundamentação da metodologia de trabalho nesta tese, de

outro houve a oportunidade singular de realizar duas experiências interdisciplinares, em

outro houve a oportunidade singular de realizar duas experiências interdisciplinares, em

escala expandida por toda a cidade e regiões periféricas, que não só emularam as ações

escala expandida por toda a cidade e regiões periféricas, que não só emularam as ações

prospectivas do futuro museu, como ratificaram as premissas programáticas que se

prospectivas do futuro museu, como ratificaram as premissas programáticas que se

delineavam naquele dado momento.

delineavam naquele dado momento.

A oportunidade de refletir sobre estas mesmas experiências metodológicas,

A oportunidade de refletir sobre estas mesmas experiências metodológicas,

depuradas pelo tempo decorrido, pode ser uma oportunidade singular de um olhar mais

depuradas pelo tempo decorrido, pode ser uma oportunidade singular de um olhar mais

analítico, objeto deste trabalho.

analítico, objeto deste trabalho.
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A interface entre a metodologia aplicada e o marco teórico

A interface entre a metodologia aplicada e o marco teórico

Este conjunto de análises procurou fornecer dados gerais sobre o Projeto

Este conjunto de análises procurou fornecer dados gerais sobre o Projeto

Museológico do Museu da Cidade, e também as bases teóricas que orientaram os caminhos

Museológico do Museu da Cidade, e também as bases teóricas que orientaram os caminhos

metodológicos empreendidos tanto no planejamento e realização do projeto Expedição São

metodológicos empreendidos tanto no planejamento e realização do projeto Expedição São

Paulo 450 anos como no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, desenvolvidos em 2003 e 2004;

Paulo 450 anos como no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, desenvolvidos em 2003 e 2004;

no primeiro caso, proposto, experimentado e analisado enquanto instrumento exemplar de

no primeiro caso, proposto, experimentado e analisado enquanto instrumento exemplar de

coleta contemporânea de acervos e, no segundo, como estratégia para o desenvolvimento

coleta contemporânea de acervos e, no segundo, como estratégia para o desenvolvimento

de projetos de referência patrimonial e educacional, tendo sido ambos voltados a subsidiar

de projetos de referência patrimonial e educacional, tendo sido ambos voltados a subsidiar

as reflexões relativas à constituição de um museu de sociedade, que tem o território como

as reflexões relativas à constituição de um museu de sociedade, que tem o território como

campo de interlocução, numa megalópole como São Paulo. Neste tópico serão tecidas

campo de interlocução, numa megalópole como São Paulo. Neste tópico serão tecidas

considerações programáticas, de pesquisa, de aplicação metodológica e de observação de

considerações programáticas, de pesquisa, de aplicação metodológica e de observação de

resultados atingidos, confrontados com os principais parâmetros da Sociomuseologia.

resultados atingidos, confrontados com os principais parâmetros da Sociomuseologia.

Houve, ainda, a preocupação de se relatar como as ações patrimoniais foram referenciadas,

Houve, ainda, a preocupação de se relatar como as ações patrimoniais foram referenciadas,

que natureza de registro foi gerada para cada tipo de ação e, acima de tudo, identificar as

que natureza de registro foi gerada para cada tipo de ação e, acima de tudo, identificar as

dinâmicas empreendidas com o marco teórico já elaborado, verificando se há de fato uma

dinâmicas empreendidas com o marco teórico já elaborado, verificando se há de fato uma

composição que justifique tal enquadratura. Para referenciar a proposição, cumpre retomar

composição que justifique tal enquadratura. Para referenciar a proposição, cumpre retomar

a hipótese enunciada:

a hipótese enunciada:

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole, em interlocução com as

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole, em interlocução com as

lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente erigida sobre os

lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente erigida sobre os

preceitos fundadores da Sociomuseologia.

preceitos fundadores da Sociomuseologia.

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

e complexos territórios.

e complexos territórios.

Para uma análise objetiva, ponto a ponto, para verificação da aplicabilidade desta

Para uma análise objetiva, ponto a ponto, para verificação da aplicabilidade desta

proposição, temos que retomar a problemática da tese e analisar as evidências patrimoniais

proposição, temos que retomar a problemática da tese e analisar as evidências patrimoniais

levantadas no bojo da metodologia já aplicada, buscando apoio no marco teórico.

levantadas no bojo da metodologia já aplicada, buscando apoio no marco teórico.
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Os pontos referenciais da aplicabilidade do marco teórico, fundamentados na

Os pontos referenciais da aplicabilidade do marco teórico, fundamentados na

Sociomuseologia, que se encontram evidenciados no plano museológico do Museu da

Sociomuseologia, que se encontram evidenciados no plano museológico do Museu da

Cidade de São Paulo, são:

Cidade de São Paulo, são:

a)

Coleta contemporânea – O Museu da Cidade de São Paulo elege como

a)

Coleta contemporânea – O Museu da Cidade de São Paulo elege como

recorte de temporalidade para balizamento de seu processo de musealização os artefatos

recorte de temporalidade para balizamento de seu processo de musealização os artefatos

produzidos a partir da década de 1950 até a contemporaneidade, que referenciem São

produzidos a partir da década de 1950 até a contemporaneidade, que referenciem São

Paulo. Considera como indícios patrimoniais todo o acervo simbólico – material e imaterial –

Paulo. Considera como indícios patrimoniais todo o acervo simbólico – material e imaterial –

que uma determinada comunidade é capaz de identificar, eleger e salvaguardar. Legitima a

que uma determinada comunidade é capaz de identificar, eleger e salvaguardar. Legitima a

população de São Paulo como força de representação, com competência cidadã, capaz de

população de São Paulo como força de representação, com competência cidadã, capaz de

interagir

interagir

nos

processos

de

musealização

(coleta,

salvaguarda

e

comunicação),

nos

processos

de

musealização

(coleta,

salvaguarda

e

comunicação),

recomendando expressamente a adoção de políticas públicas de co-gestão. Acredita no uso

recomendando expressamente a adoção de políticas públicas de co-gestão. Acredita no uso

de meios contemporâneos eficazes, capazes de repertoriar e proteger os acervos coletados,

de meios contemporâneos eficazes, capazes de repertoriar e proteger os acervos coletados,

prevendo estratégias de socialização das fontes patrimoniais a serem compartilhadas com

prevendo estratégias de socialização das fontes patrimoniais a serem compartilhadas com

instituições, indivíduos e comunidade, por meio de dinâmicas sistêmicas e inclusivas. Tem

instituições, indivíduos e comunidade, por meio de dinâmicas sistêmicas e inclusivas. Tem

empenhado esforços na construção de plataformas referenciais de documentação –

empenhado esforços na construção de plataformas referenciais de documentação –

conforme os modelos de fichas do Banco de Dados indicados nas figuras 28, 29 e 30,

conforme os modelos de fichas do Banco de Dados indicados nas figuras 28, 29 e 30,

adiante –, utilizando-se de base informatizada relacional, adequadas para repertoriar

adiante –, utilizando-se de base informatizada relacional, adequadas para repertoriar

objetos, imagens, depoimentos orais, dados, documentos, som e movimento. Observa com

objetos, imagens, depoimentos orais, dados, documentos, som e movimento. Observa com

interesse e experimenta procedimentos relativos à conservação preventiva de artefatos

interesse e experimenta procedimentos relativos à conservação preventiva de artefatos

contemporâneos oriundos de uma sociedade industrializada, midiatizada, e que já se

contemporâneos oriundos de uma sociedade industrializada, midiatizada, e que já se

beneficia da alta tecnologia. Crê que as estratégias de coleta contemporânea devem ser

beneficia da alta tecnologia. Crê que as estratégias de coleta contemporânea devem ser

atualizadas constantemente, de acordo com as conquistas do pensamento museológico, em

atualizadas constantemente, de acordo com as conquistas do pensamento museológico, em

interface com os avanços tecnológicos, evitando a obsolescência dos meios, em busca de

interface com os avanços tecnológicos, evitando a obsolescência dos meios, em busca de

caminhos inovadores de preservação patrimonial.

caminhos inovadores de preservação patrimonial.

b)

Interdisciplinaridade

–

Todas

as

metodologias

propostas

e

já

b)

Interdisciplinaridade

–

Todas

as

metodologias

propostas

e

já

implementadas partem não só da composição interdisciplinar de equipes, como seus

implementadas partem não só da composição interdisciplinar de equipes, como seus

resultados, quando aferidos, advêm de um efetivo intercruzamento de olhares de diferentes

resultados, quando aferidos, advêm de um efetivo intercruzamento de olhares de diferentes

áreas do conhecimento.

áreas do conhecimento.

Exemplificando, podemos citar alguns instrumentos de trabalho gerados pelos

Exemplificando, podemos citar alguns instrumentos de trabalho gerados pelos

projetos Expedição São Paulo 450 anos e o projeto Meu Bairro, Minha Cidade, ambos

projetos Expedição São Paulo 450 anos e o projeto Meu Bairro, Minha Cidade, ambos

aplicados e avaliados em 2003 e 2004.

aplicados e avaliados em 2003 e 2004.
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De forma mais elucidativa, podemos dizer que a estrutura de compilação de

De forma mais elucidativa, podemos dizer que a estrutura de compilação de

informações e mesmo o desenho do banco de dados exemplificado abaixo, seguem a lógica

informações e mesmo o desenho do banco de dados exemplificado abaixo, seguem a lógica

da interlocução interdisciplinar. Foi intencional a criação de um banco de dados onde as

da interlocução interdisciplinar. Foi intencional a criação de um banco de dados onde as

diferentes fontes – objetos, imagens, depoimentos orais, vídeos, plantas, mapas, etc. – pudessem

diferentes fontes – objetos, imagens, depoimentos orais, vídeos, plantas, mapas, etc. – pudessem

ser justapostos em sistema relacional, propiciando assim múltiplas combinações de informações a

ser justapostos em sistema relacional, propiciando assim múltiplas combinações de informações a

serem disponibilizadas para consulta do usuário, no Museu da Cidade de São Paulo.

serem disponibilizadas para consulta do usuário, no Museu da Cidade de São Paulo.

Figura 28. Tela de entrada com menu do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 28. Tela de entrada com menu do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 29. Tela-modelo do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 29. Tela-modelo do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.
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Figura 30. Tela-modelo com abertura de campos do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.

Figura 30. Tela-modelo com abertura de campos do banco de dados da Expedição São Paulo 450 anos.

Figuras 28 e 29 (páginas anteriores) e 30 (acima). Telas amostrais do banco de dados de gestão do
conhecimento e de dados referentes ao acervo coletado na Expedição São Paulo 450 anos
(Fonte: Acervo pertencente ao Museu da Cidade de São Paulo, Divisão de Iconografia e Museus do
Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.
Desenvolvimento técnico e de conteúdo: Expomus, Exposições, Museus, Projetos Culturais).

Figuras 28 e 29 (páginas anteriores) e 30 (acima). Telas amostrais do banco de dados de gestão do
conhecimento e de dados referentes ao acervo coletado na Expedição São Paulo 450 anos
(Fonte: Acervo pertencente ao Museu da Cidade de São Paulo, Divisão de Iconografia e Museus do
Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.
Desenvolvimento técnico e de conteúdo: Expomus, Exposições, Museus, Projetos Culturais).

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 108

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 108

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

c)

Aplicabilidade

da

escala

–

Partindo

do

pressuposto

de

que

a

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

c)

Aplicabilidade

da

escala

–

Partindo

do

pressuposto

de

que

a

Sociomuseologia tem uma vasta experimentação internacional, já avaliada, relativa à

Sociomuseologia tem uma vasta experimentação internacional, já avaliada, relativa à

implantação de museus de sítio, ecomuseus, museus de território e outros modelos

implantação de museus de sítio, ecomuseus, museus de território e outros modelos

museológicos aplicados em regiões rurais, ou zonas urbanas de menor porte, cumpre-nos a

museológicos aplicados em regiões rurais, ou zonas urbanas de menor porte, cumpre-nos a

tarefa de verificar a aplicabilidade dos modelos teóricos disponíveis à escala da

tarefa de verificar a aplicabilidade dos modelos teóricos disponíveis à escala da

megacidade. Assim, na dinâmica de implementação da Expedição São Paulo 450 anos e

megacidade. Assim, na dinâmica de implementação da Expedição São Paulo 450 anos e

também no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, vimos que a escala da megalópole é

também no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, vimos que a escala da megalópole é

exponencial, porém não assustadora quando a recortamos em partes, sem, contudo,

exponencial, porém não assustadora quando a recortamos em partes, sem, contudo,

desconsiderar o todo. Evidenciou-se nestas duas aplicações concretas que as bases

desconsiderar o todo. Evidenciou-se nestas duas aplicações concretas que as bases

metodológicas funcionaram com grande margem de validade. De forma bastante

metodológicas funcionaram com grande margem de validade. De forma bastante

operacional, pode-se afirmar ser possível planejar uma ação patrimonial de grande impacto

operacional, pode-se afirmar ser possível planejar uma ação patrimonial de grande impacto

em megacidades, como a que foi realizada, desde que se observem alguns princípios

em megacidades, como a que foi realizada, desde que se observem alguns princípios

essenciais:

essenciais:

•

planejamento integrado e participativo;

•

planejamento integrado e participativo;

•

definição de enquadraturas circunscritas para a aplicação e avaliação do
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melhoria da condição de vida e bem-estar das comunidades. No Brasil, pode-se citar o caso

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 110

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 110

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

emblemático do Museu de Percursos do Vale do Jequitinhonha, em fase embrionária de
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“Também referenciado na ecomuseologia, o acervo do Museu deverá englobar
tudo o que existir no território e pertencer aos habitantes: bens móveis e imóveis,
arquitetônicos, arqueológicos, naturais, saberes, lugares, celebrações e
expressões artísticas. Em razão mesmo de sua extensão e abrangência, as fronteiras
patrimoniais e territoriais do Museu não poderão ser estanques ou permanentes; de
limites fluídos, deverá retratar a própria dinâmica da vida social, podendo, portanto,
sofrer constantes mutações, decorrentes de um processo de criação contínuo.
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Expressão de tempo e espaço, o Museu de Percursos do Vale do Jequitinhonha
contemplará as dimensões distintas do tempo geológico e do tempo social, por
meio da construção e difusão de conhecimentos do território antes do
aparecimento do homem, seguido da pré-história e da história até o tempo
presente. Tratará também o tempo futuro por ter o compromisso de promover o
debate crítico a respeito das alternativas para melhor solucionar os problemas das
comunidades envolvidas. Para tanto, o Museu deverá estimular a participação do
público, despertar o interesse das comunidades pela sua própria região e cultura,
instrumentalizando indivíduos e grupos na busca do equacionamento de seu
acervo de problemas.” (Julião, 2008, pp. 2-3)
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44

Primo, J. & Mateus, D. (2008). Normas para a Elaboração e Apresentação – Teses de Doutoramento. Lisboa:
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

44

45

45

http://www.apastyle.org/
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“Se, de um lado, (as megacidades) expressam mudanças adaptativas no modo de
vida dos milhões de pessoas que nelas vivem, de outro expressam também a
emergência de notáveis possibilidades de transformação social no sentido do
primado do homem, de sua liberdade, de sua imaginação e de sua criatividade.”
(Martins, 2008a, p. J5)
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Nesse sentido, Martins (2008) considera que
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“a multiculturalidade da cidade de São Paulo e seus arredores pode ser melhor
compreendida como multiculturalidade transitiva, o que a torna bem diferente
de metrópoles reconhecidamente multiculturais que o são porque caracterizadas
pela colagem de uma certa diversidade de culturas. Nesses casos, no entanto,
trata-se de uma multiculturalidade de confinamento, em que a diversidade é
aceita como agregação de diferenças culturais e não como canal de trânsito e
comunicação entre as diferenças.” (Martins, 2008b, p. 51)
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“este novo mapeamento mental terá ainda importantes conseqüências na
percepção do espaço urbano e da sociedade. Enquanto parte dos sistemas
geográficos transterritoriais, as cidades são centros da economia transnacional e
dos sistemas sociais – entroncamentos de diásporas. Heterogeneidade cultural é
a norma histórica das cidades, sendo a homogeneidade uma exceção.”
46
(Prévélakis, 2008, p. 24)
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“A fim de fixar uma representação da cidade que possamos dominar mentalmente,
mobilizamos os recursos da história. A cidade contemporânea escapa às
definições tradicionais, mas queremos atá-la ao pedestal de um patrimônio. Na
realidade, o exercício que experimentamos é um tanto vão, o passado se esquiva
àquilo que lhe pede o presente.” (Le Goff, 1998, p. 143)
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amplo sentido de ser chamado de mano na periferia da cidade de São Paulo. Mano significa
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igual, filhos da mesma parentela, órfãos do mesmo processo de migração, à espreita de
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uma oportunidade de ressignificação. Esta visão surge do relato de Capelo (2004), um dos

uma oportunidade de ressignificação. Esta visão surge do relato de Capelo (2004), um dos

psicanalistas viajantes da Expedição São Paulo 450 Anos:

psicanalistas viajantes da Expedição São Paulo 450 Anos:

“São Paulo não é uma mátria, não é uma pátria. É, sim, uma frátria. Por baixo do
aparente desvario, há uma organização de manos, de brothers e irmãos que
funcionam como corporações, irmandades e tribos, e tudo isso com o Estado a
46

Tradução da autora.
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decidido tomar seus destinos e guiá-los com as suas próprias mãos.” (Capelo,
2004, pp.189-190)
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planejamento urbano trazido pelo século XX não conseguiu poupá-las de muitas das
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incertezas. Repetem-se, portanto, ao sul do Equador, os modelos até então descritos, quer
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seja das múltiplas centralidades urbanas, da agonia vivenciada pelos habitantes das zonas
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periféricas, do enfrentamento das necessidades eternamente mal supridas, dos dilemas da
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saúde, educação, segurança e economia deficitárias. Alguns elementos indissociáveis das
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cidades latino-americanas são essenciais para a compreensão do processo que as
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diferencia, substancialmente, por exemplo, das grandes cidades asiáticas ou européias. Os
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principais elementos a serem destacados são, sem dúvida, o multiculturalismo e a

principais elementos a serem destacados são, sem dúvida, o multiculturalismo e a

hibridação, resultantes de uma história já vivida e mesclada de diásporas e migrações de
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diferentes povos, notadamente ao longo dos séculos XIX e XX, que imprimiu a cada uma
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dessas cidades latino-americanas, em particular, e a todas elas numa análise de conjunto,
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um vigor ímpar no enfrentamento de suas sempre difíceis sinas. Nestes contextos urbanos,

um vigor ímpar no enfrentamento de suas sempre difíceis sinas. Nestes contextos urbanos,

muitas vezes em condições subumanas, os desafios são vigorosamente tomados como

muitas vezes em condições subumanas, os desafios são vigorosamente tomados como

caminhos de superação, como rotas possíveis de organização coletiva. O próprio desalento

caminhos de superação, como rotas possíveis de organização coletiva. O próprio desalento

trazido pelos já viciados sistemas políticos que se revezam incansavelmente no poder, é

trazido pelos já viciados sistemas políticos que se revezam incansavelmente no poder, é
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combatido coletivamente pela força empreendida em superar os obstáculos e recuperar, a

duras penas, o entusiasmo e a garra de sobreviver em determinado território, mesmo em

duras penas, o entusiasmo e a garra de sobreviver em determinado território, mesmo em

meio a um clima de insegurança e insolvência. Não raras vezes estes territórios latino-

meio a um clima de insegurança e insolvência. Não raras vezes estes territórios latino-

americanos apresentam-se sitiados, marcadamente dominados, quer seja pela força do

americanos apresentam-se sitiados, marcadamente dominados, quer seja pela força do

poder em exercício ou, em outros, por grupos organizados, milícias que reivindicam para si

poder em exercício ou, em outros, por grupos organizados, milícias que reivindicam para si

próprias o direito de imprimir a ordem, a ideologia política, o poder econômico, o livre tráfico

próprias o direito de imprimir a ordem, a ideologia política, o poder econômico, o livre tráfico

de drogas, lançando mão de métodos arbitrários, sem respeitar a liberdade individual e

de drogas, lançando mão de métodos arbitrários, sem respeitar a liberdade individual e

coletiva. É, no entanto, em cenários urbanos e periféricos de tal complexidade e risco, que

coletiva. É, no entanto, em cenários urbanos e periféricos de tal complexidade e risco, que

surgem novas formas de organização social; tais ações primam pela coesão voluntária,

surgem novas formas de organização social; tais ações primam pela coesão voluntária,

colaborativa e auto-reguladora, capazes, muitas vezes, de ignorar de forma quase aleatória

colaborativa e auto-reguladora, capazes, muitas vezes, de ignorar de forma quase aleatória

a inoperância do poder público, para erigir plataformas exemplares de sobrevivência pessoal

a inoperância do poder público, para erigir plataformas exemplares de sobrevivência pessoal

e coletiva. Diferentemente das populações que vivem em megacidades, porém em outras

e coletiva. Diferentemente das populações que vivem em megacidades, porém em outras
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zonas urbanas de maior conforto, os habitantes das regiões periféricas têm a consciência de

zonas urbanas de maior conforto, os habitantes das regiões periféricas têm a consciência de

que o espírito colaborativo e de auto-ajuda é a arma mais eficaz de proteção e

que o espírito colaborativo e de auto-ajuda é a arma mais eficaz de proteção e

sobrevivência de que dispõem.

sobrevivência de que dispõem.

Levando-se em conta a latência com que a vida ocorre nestes contextos latino-

Levando-se em conta a latência com que a vida ocorre nestes contextos latino-

americanos, há que se inovar também nos modelos de musealização de tais territórios de

americanos, há que se inovar também nos modelos de musealização de tais territórios de

múltiplos sentidos. Os mesmos grupos sociais que se esmeram em inovar para sobreviver,

múltiplos sentidos. Os mesmos grupos sociais que se esmeram em inovar para sobreviver,

têm direito e podem problematizar suas próprias vidas, o quotidiano enfrentado, as

têm direito e podem problematizar suas próprias vidas, o quotidiano enfrentado, as

conquistas alcançadas, os limites esgarçados, os riscos assumidos, os saberes

conquistas alcançadas, os limites esgarçados, os riscos assumidos, os saberes

compartilhados, como forma de elaboração e entendimento dos próprios processos criados

compartilhados, como forma de elaboração e entendimento dos próprios processos criados

e vivenciados coletivamente. O Museu pode ser, portanto, o lugar social de superação, de

e vivenciados coletivamente. O Museu pode ser, portanto, o lugar social de superação, de

apropriação dos desafios, de celebração das conquistas, de reflexão sobre os processos

apropriação dos desafios, de celebração das conquistas, de reflexão sobre os processos

vividos, de identificação dos símbolos e sedimentação dos valores, em escala coletiva. O

vividos, de identificação dos símbolos e sedimentação dos valores, em escala coletiva. O

Museu da Maré (Figura 32), na Favela de mesmo nome, no Rio de Janeiro, exponencia

Museu da Maré (Figura 32), na Favela de mesmo nome, no Rio de Janeiro, exponencia

admiravelmente este modelo de musealização, que se alastra agora para outros museus

admiravelmente este modelo de musealização, que se alastra agora para outros museus

comunitários já organizados ou em fase de implantação em outras favelas brasileiras.

comunitários já organizados ou em fase de implantação em outras favelas brasileiras.
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Figura 32. Museu da Maré. (Fonte: Fotos de Mendes, 2009)

Figura 32. Museu da Maré. (Fonte: Fotos de Mendes, 2009)

São museus que abordam o processo de ocupação das favelas, as labutas diárias

São museus que abordam o processo de ocupação das favelas, as labutas diárias

de seus habitantes, seus limites de sustentabilidade urbana, os dilemas e inseguranças

de seus habitantes, seus limites de sustentabilidade urbana, os dilemas e inseguranças

advindas do livre exercício de enunciar o próprio futuro. Nestes cenários humanos parece

advindas do livre exercício de enunciar o próprio futuro. Nestes cenários humanos parece

haver uma consciência clara de que o tempo é algo fluido, que escorre para além do

haver uma consciência clara de que o tempo é algo fluido, que escorre para além do

presente e é capaz de enunciar interações humanas coletivas no futuro. Assim, ganham

presente e é capaz de enunciar interações humanas coletivas no futuro. Assim, ganham
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força as iniciativas de problematizar o próprio presente, como rito de passagem entre a

força as iniciativas de problematizar o próprio presente, como rito de passagem entre a

própria saga já vivenciada no passado, à espera de um futuro mais generoso, mais

própria saga já vivenciada no passado, à espera de um futuro mais generoso, mais

sustentável, e melhor, a ser construído coletivamente.

sustentável, e melhor, a ser construído coletivamente.

“O século XIX foi, em termos gerais, o século da história e dos
museus de história natural, uma era de exploração e adaptação do
crescimento e da popularidade dos gabinetes de curiosidades. O
século XX foi fortemente marcado como o século dos museus de arte,
o tempo da construção das grandes coleções e das edificações, com
largas vantagens para as artes visuais. O século XXI – quando as
cidades serão, cada vez mais, os espaços onde as pessoas vivem e
onde tudo acontece – deve ser o momento do museu de cidade.”
48
(Orloff, 2008, p. 27)

“O século XIX foi, em termos gerais, o século da história e dos
museus de história natural, uma era de exploração e adaptação do
crescimento e da popularidade dos gabinetes de curiosidades. O
século XX foi fortemente marcado como o século dos museus de arte,
o tempo da construção das grandes coleções e das edificações, com
largas vantagens para as artes visuais. O século XXI – quando as
cidades serão, cada vez mais, os espaços onde as pessoas vivem e
onde tudo acontece – deve ser o momento do museu de cidade.”
48
(Orloff, 2008, p. 27)

Ulpiano Bezerra de Meneses lembra, em sua participação na mesa redonda da VII

Ulpiano Bezerra de Meneses lembra, em sua participação na mesa redonda da VII

Semana de Museus da USP, em 27 de abril de 2009, na Universidade de São Paulo, sobre

Semana de Museus da USP, em 27 de abril de 2009, na Universidade de São Paulo, sobre

o tema “Museus de cidade: museus de sociedades? Tempo/tempos na cidade: linearidade

o tema “Museus de cidade: museus de sociedades? Tempo/tempos na cidade: linearidade

ou múltiplas temporalidades. Campos temáticos em alargamento: agentes sociais, meio-

ou múltiplas temporalidades. Campos temáticos em alargamento: agentes sociais, meio-

ambiente, tensões. Horizontes de representação: entre cristalização e dinâmicas”, “que os

ambiente, tensões. Horizontes de representação: entre cristalização e dinâmicas”, “que os

museus de cidade latino-americanos são ilhas de tranqüilidade e fantasia, verdadeiros oásis

museus de cidade latino-americanos são ilhas de tranqüilidade e fantasia, verdadeiros oásis

em meio ao turbilhão urbano de características patológicas”. Segundo ele, este conceito de

em meio ao turbilhão urbano de características patológicas”. Segundo ele, este conceito de

“cidade foco de harmonia, de aparente assepsia garantida é um reflexo da cultura da

“cidade foco de harmonia, de aparente assepsia garantida é um reflexo da cultura da

paisagem oitocentista”. Cita ainda os panoramas do século XIX como “tentativas de ver a

paisagem oitocentista”. Cita ainda os panoramas do século XIX como “tentativas de ver a

cidade que havia escapado da experiência visual do cidadão”. Constata, no entanto, que

cidade que havia escapado da experiência visual do cidadão”. Constata, no entanto, que

permanece camuflado o conceito de cidade transtornada, revolta, exposta, complexa,

permanece camuflado o conceito de cidade transtornada, revolta, exposta, complexa,

ambígua, problemática. Segundo Meneses, o museu de cidade, via de regra, “limita-se ao

ambígua, problemática. Segundo Meneses, o museu de cidade, via de regra, “limita-se ao

jogo do antes e do agora, como nos remédios de calvície”, e apresenta, enfim, uma história

jogo do antes e do agora, como nos remédios de calvície”, e apresenta, enfim, uma história

que nunca se aproxima corajosamente da contemporaneidade. Sem assimilar e exercitar o

que nunca se aproxima corajosamente da contemporaneidade. Sem assimilar e exercitar o

contemporâneo, deixa igualmente de projetar o futuro. Segundo ele, não é mais, portanto, o

contemporâneo, deixa igualmente de projetar o futuro. Segundo ele, não é mais, portanto, o

museu de cidade que deve contar a história vivida, mas sim, “a cidade é que deve estar no

museu de cidade que deve contar a história vivida, mas sim, “a cidade é que deve estar no

Museu, não só como artefato, como também enquanto jogo de forças sociais, mesmo que

Museu, não só como artefato, como também enquanto jogo de forças sociais, mesmo que

antagônicas”. Constata ainda que, via de regra, o acervo patrimonial de um museu de

antagônicas”. Constata ainda que, via de regra, o acervo patrimonial de um museu de

cidade, coletado, preservado e exposto, é insuficiente. Retoma e indica ser necessário,

cidade, coletado, preservado e exposto, é insuficiente. Retoma e indica ser necessário,

portanto, que o museu de cidade se debruce sobre o acervo operacional: sobre o qual o

portanto, que o museu de cidade se debruce sobre o acervo operacional: sobre o qual o

museu possa operar. Segundo Meneses, “o contemporâneo não pode ser exilado do

museu possa operar. Segundo Meneses, “o contemporâneo não pode ser exilado do

museu”. Constata ainda que “a sociedade é que é problemática, e não a cidade, ou seja,

museu”. Constata ainda que “a sociedade é que é problemática, e não a cidade, ou seja,

não se tem um problema urbano, mas sim social.” É nesse sentido que se faz preciso trazer

não se tem um problema urbano, mas sim social.” É nesse sentido que se faz preciso trazer

a cidade doente, transtornada, presente, incongruente, para dentro do museu. Meneses

a cidade doente, transtornada, presente, incongruente, para dentro do museu. Meneses

acaba ainda por enfatizar a importância das redes e valida de forma enfática formas

acaba ainda por enfatizar a importância das redes e valida de forma enfática formas
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inovadoras e de organização colaborativas como base para o modelo museológico do

inovadoras e de organização colaborativas como base para o modelo museológico do

museu de cidade.

museu de cidade.

“Tradicionalmente os museus são baseados em coleções. Cada vez mais
lugares, edifícios, cidades e mesmo regiões têm-se tornado artefatos que são
preservados e interpretados por Museus de Cidade, mesmo que não coletados, per
si. (...) O Museu é a cidade; a cidade é o museu. O que isto significa na realidade?
Visitas guiadas ricas e interpretativas, exposições em espaços públicos, painéis
explicativos nas edificações, lugares descritos em telefones celulares e em outros
apetrechos portáteis são alguns dos meios pelos quais os Museus de Cidade operam
49
tais recursos.” (Orloff, 2008, pp. 33-34)

“Tradicionalmente os museus são baseados em coleções. Cada vez mais
lugares, edifícios, cidades e mesmo regiões têm-se tornado artefatos que são
preservados e interpretados por Museus de Cidade, mesmo que não coletados, per
si. (...) O Museu é a cidade; a cidade é o museu. O que isto significa na realidade?
Visitas guiadas ricas e interpretativas, exposições em espaços públicos, painéis
explicativos nas edificações, lugares descritos em telefones celulares e em outros
apetrechos portáteis são alguns dos meios pelos quais os Museus de Cidade operam
49
tais recursos.” (Orloff, 2008, pp. 33-34)

Na mesma VII Semana de Museus da USP já citada, este trabalho, mesmo que

Na mesma VII Semana de Museus da USP já citada, este trabalho, mesmo que

ainda em fase de construção, foi convidado a se apresentar na seqüência da fala de

ainda em fase de construção, foi convidado a se apresentar na seqüência da fala de

Meneses. De forma sintética e emblemática, como parte da já citada mesa redonda, uma

Meneses. De forma sintética e emblemática, como parte da já citada mesa redonda, uma

síntese desta tese foi apresentada a um público ávido por conhecer e discutir modelos

síntese desta tese foi apresentada a um público ávido por conhecer e discutir modelos

museológicos não convencionais, capazes de problematizar o desafio de musealizar as

museológicos não convencionais, capazes de problematizar o desafio de musealizar as

cidades e, para além delas, as megacidades. Aquecidos pela fala sempre emblemática de

cidades e, para além delas, as megacidades. Aquecidos pela fala sempre emblemática de

Ulpiano Bezerra de Meneses, diante do qual gerações de pensadores e estudantes dos

Ulpiano Bezerra de Meneses, diante do qual gerações de pensadores e estudantes dos

diferentes domínios das ciências sociais sempre esperam encontrar conhecimento e

diferentes domínios das ciências sociais sempre esperam encontrar conhecimento e

inovação – notadamente sobre o tema instigante da musealização das cidades – a

inovação – notadamente sobre o tema instigante da musealização das cidades – a

apresentação de um extrato desta tese veio a calhar como uma epiderme. Os pontos

apresentação de um extrato desta tese veio a calhar como uma epiderme. Os pontos

provocativos levantados por Meneses encontraram eco e aderência no modelo aqui

provocativos levantados por Meneses encontraram eco e aderência no modelo aqui

proposto. As perguntas que embasam o pensamento crítico deste trabalho (ver Introdução –

proposto. As perguntas que embasam o pensamento crítico deste trabalho (ver Introdução –

pp. 38-41) foram apresentadas em plenário e permaneceram no ar, entre os presentes, não

pp. 38-41) foram apresentadas em plenário e permaneceram no ar, entre os presentes, não

como indagações à procura de respostas, mas como pontos de reflexão permanente para

como indagações à procura de respostas, mas como pontos de reflexão permanente para

aqueles que optam por refletir sobre a problemática das cidades. As perguntas propostas

aqueles que optam por refletir sobre a problemática das cidades. As perguntas propostas

neste trabalho pareciam atualizar, concretizar e expor, de forma latente, os enunciados

neste trabalho pareciam atualizar, concretizar e expor, de forma latente, os enunciados

teóricos levantados por Meneses, que dedicou grande parte de sua vida acadêmica a

teóricos levantados por Meneses, que dedicou grande parte de sua vida acadêmica a

conceituar e problematizar as relações entre cultura material e o mundo dos museus,

conceituar e problematizar as relações entre cultura material e o mundo dos museus,

notadamente os de cidade.

notadamente os de cidade.

Ainda na mesma oportunidade, Meneses tratou e ressaltou a importância de se

Ainda na mesma oportunidade, Meneses tratou e ressaltou a importância de se

considerar “a memória como um processo histórico, que não representa sempre o mesmo

considerar “a memória como um processo histórico, que não representa sempre o mesmo

fenômeno”. Por ser considerada histórica, a memória é essencialmente algo mutável.

fenômeno”. Por ser considerada histórica, a memória é essencialmente algo mutável.

Deste enunciado pode-se construir um conceito articulado que legitima a

Deste enunciado pode-se construir um conceito articulado que legitima a

musealização das cidades enquanto forma colaborativa de buscar encontrar o passado no

musealização das cidades enquanto forma colaborativa de buscar encontrar o passado no
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presente e, a partir dele, exercitar coletivamente antevisões de futuro. O Museu de Cidade

presente e, a partir dele, exercitar coletivamente antevisões de futuro. O Museu de Cidade

passa a ser assim, por excelência, o campo propício à multi e à interdisciplinaridade,

passa a ser assim, por excelência, o campo propício à multi e à interdisciplinaridade,

território da mútua cooperação, das relações proativas, das articulações em rede, dos livres

território da mútua cooperação, das relações proativas, das articulações em rede, dos livres

exercícios colaborativos e associativos, como plataformas para se problematizar o

exercícios colaborativos e associativos, como plataformas para se problematizar o

contemporâneo de forma lúcida, buscando nele encontrar sentidos coletivos, lógicas sociais

contemporâneo de forma lúcida, buscando nele encontrar sentidos coletivos, lógicas sociais

e novos enunciados para o futuro.

e novos enunciados para o futuro.

De acordo com Chet Orloff, “O século XXI é um século urbano, e as soluções para
os problemas deste século poderão ser encontradas nas cidades.” (Orloff, 2008, p. 30)

De acordo com Chet Orloff, “O século XXI é um século urbano, e as soluções para
os problemas deste século poderão ser encontradas nas cidades.” (Orloff, 2008, p. 30)

Para além desses pontos cruciais de análise, que problematizam a realidade das

Para além desses pontos cruciais de análise, que problematizam a realidade das

cidades latino-americanas, não podemos, no entanto, subestimar sua interação em escala

cidades latino-americanas, não podemos, no entanto, subestimar sua interação em escala

global, e analisar o quanto tais forças as desafiam, referenciam ou mesmo determinam.

global, e analisar o quanto tais forças as desafiam, referenciam ou mesmo determinam.

50

Castells (2009) , em A Sociedade em Rede, aponta que a nova economia mundial, advinda

Castells (2009)50, em A Sociedade em Rede, aponta que a nova economia mundial, advinda

na segunda metade do século XX, é marcada pelo informacionalismo51, globalização e

na segunda metade do século XX, é marcada pelo informacionalismo51, globalização e

funcionamento em rede. Esta afirmação nos leva a crer que as populações que vivem em

funcionamento em rede. Esta afirmação nos leva a crer que as populações que vivem em

situação de risco nas grandes cidades, apesar dos limites a que estão sujeitas, não se

situação de risco nas grandes cidades, apesar dos limites a que estão sujeitas, não se

furtam, no entanto, de exercitar seu direito à contemporaneidade. Neste sentido, são cada

furtam, no entanto, de exercitar seu direito à contemporaneidade. Neste sentido, são cada

vez mais ativas, conectadas às informações relacionais e sistêmicas. Tendo a televisão

vez mais ativas, conectadas às informações relacionais e sistêmicas. Tendo a televisão

como o grande veículo de transposição para as escalas informacionais globais, passaram a

como o grande veículo de transposição para as escalas informacionais globais, passaram a

conectar-se em rede para aderir à lógica própria de seu tempo. Uma vez entronizados à

conectar-se em rede para aderir à lógica própria de seu tempo. Uma vez entronizados à

escala global primeiramente pelo rádio, depois pela televisão e mais contemporaneamente

escala global primeiramente pelo rádio, depois pela televisão e mais contemporaneamente

pela internet, passaram a vivenciar as grandes questões globais, nacionais e locais, em

pela internet, passaram a vivenciar as grandes questões globais, nacionais e locais, em

tempo real. Se de um lado esta lógica pasteuriza e iguala conceitos e expressões

tempo real. Se de um lado esta lógica pasteuriza e iguala conceitos e expressões

socioculturais, por outro tem o poder de libertar, de incluir, de disseminar a lógica do

socioculturais, por outro tem o poder de libertar, de incluir, de disseminar a lógica do

pertencimento, de organizar correntes humanas de cooperação. É, portanto, hoje,

pertencimento, de organizar correntes humanas de cooperação. É, portanto, hoje,

extremamente relevante, em tais contextos, a conexão em rede, não apenas como forma

extremamente relevante, em tais contextos, a conexão em rede, não apenas como forma

possível de organização social, mas principalmente como fator de libertação pessoal e

possível de organização social, mas principalmente como fator de libertação pessoal e

articulação coletiva. Se considerarmos que um grupo de rap da favela do Vidigal (Rio de

articulação coletiva. Se considerarmos que um grupo de rap da favela do Vidigal (Rio de

Janeiro) pode se conectar pela internet, em tempo real, com outros rappers do Bronx, em

Janeiro) pode se conectar pela internet, em tempo real, com outros rappers do Bronx, em

Nova Iorque, assistir a um evento do Anacostia Museum, em Washington, ou se reconhecer

Nova Iorque, assistir a um evento do Anacostia Museum, em Washington, ou se reconhecer

nos sons de tambores africanos de uma tribo de Angola, vemos que mais do que a

nos sons de tambores africanos de uma tribo de Angola, vemos que mais do que a
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Informacionalismo – a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa economia dependem
basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em
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possibilidade de contato global, o relevante é o acesso ao conteúdo, à informação, ao

possibilidade de contato global, o relevante é o acesso ao conteúdo, à informação, ao

predomínio da estética, dos valores culturais, dos modelos impregnados de influências e

predomínio da estética, dos valores culturais, dos modelos impregnados de influências e

analogias passíveis de serem assimiladas. São assim, de fato, novas visões – locais e

analogias passíveis de serem assimiladas. São assim, de fato, novas visões – locais e

globais – passíveis de serem apropriadas e experimentadas pelos cidadãos.

globais – passíveis de serem apropriadas e experimentadas pelos cidadãos.

Há ainda uma evidência digna de nota: o advento da internet, ou seja, a

Há ainda uma evidência digna de nota: o advento da internet, ou seja, a

organização social em rede por meios tecnológicos, foi sem dúvida uma novidade maior

organização social em rede por meios tecnológicos, foi sem dúvida uma novidade maior

entre as populações mais favorecidas do que entre as mais carentes. Esta afirmação pode

entre as populações mais favorecidas do que entre as mais carentes. Esta afirmação pode

nos parecer inconsistente à primeira vista, porque alimentamos o vício de considerar que os

nos parecer inconsistente à primeira vista, porque alimentamos o vício de considerar que os

recursos tecnológicos são mais importantes e determinantes do que o domínio da lógica. No

recursos tecnológicos são mais importantes e determinantes do que o domínio da lógica. No

entanto, certamente a lógica da interação em rede é muito mais familiar entre aqueles que já

entanto, certamente a lógica da interação em rede é muito mais familiar entre aqueles que já

a adotavam informalmente como estratégia de sobrevivência, do que entre os demais que

a adotavam informalmente como estratégia de sobrevivência, do que entre os demais que

privilegiam e reiteram comportamentos sociais marcados, muitas vezes, pelo individualismo

privilegiam e reiteram comportamentos sociais marcados, muitas vezes, pelo individualismo

como ferramenta de autoproteção. Levando esta questão em conta, vemos que os

como ferramenta de autoproteção. Levando esta questão em conta, vemos que os

processos de musealização nos grandes centros urbanos têm potencial para explorar tais

processos de musealização nos grandes centros urbanos têm potencial para explorar tais

sinapses relacionais que as redes sociais oferecem contemporaneamente, não apenas

sinapses relacionais que as redes sociais oferecem contemporaneamente, não apenas

como um instrumento de largo alcance de suas ações, mas principalmente por ser esta a

como um instrumento de largo alcance de suas ações, mas principalmente por ser esta a

lógica já instaurada em grande escala nos espaços urbanos, notadamente nas

lógica já instaurada em grande escala nos espaços urbanos, notadamente nas

megacidades. Experiências recentes denotam que as redes sociais entre populações de

megacidades. Experiências recentes denotam que as redes sociais entre populações de

baixa renda estão cada vez mais calcadas na interação pessoal e por internet,

baixa renda estão cada vez mais calcadas na interação pessoal e por internet,

potencializando o poder de ampliar as ações de solidariedade e mútua cooperação que há

potencializando o poder de ampliar as ações de solidariedade e mútua cooperação que há

muito fortificam as lutas e conquistas pela sobrevivência. Para exemplificar, basta citar a

muito fortificam as lutas e conquistas pela sobrevivência. Para exemplificar, basta citar a

capilaridade e a eficácia, já histórica, das rádios clandestinas que operam na periferia das

capilaridade e a eficácia, já histórica, das rádios clandestinas que operam na periferia das

grandes cidades, chegando mesmo a interferir na programação das grandes cadeias

grandes cidades, chegando mesmo a interferir na programação das grandes cadeias

comunicacionais legalmente autorizadas; da mesma forma, é importante enunciar os

comunicacionais legalmente autorizadas; da mesma forma, é importante enunciar os

diálogos secretos que evidenciam, por sinais codificados, a chegada de novo suprimento de

diálogos secretos que evidenciam, por sinais codificados, a chegada de novo suprimento de

drogas nas favelas brasileiras; ou então as redes informacionais que controlam o acesso a

drogas nas favelas brasileiras; ou então as redes informacionais que controlam o acesso a

determinados redutos de poder nas favelas; e por que não citar a eficácia dos processos de

determinados redutos de poder nas favelas; e por que não citar a eficácia dos processos de

controle e proteção de instituições que trazem benefício à comunidade, tais como escolas,

controle e proteção de instituições que trazem benefício à comunidade, tais como escolas,

lan houses, postos de saúde, creches, associações, espaços culturais, entre outros?

lan houses, postos de saúde, creches, associações, espaços culturais, entre outros?

A própria proposição de um novo modelo de musealização das favelas brasileiras é

A própria proposição de um novo modelo de musealização das favelas brasileiras é

algo digno de nota. O modelo inicial de museu de favela surgido em torno da Rocinha, no

algo digno de nota. O modelo inicial de museu de favela surgido em torno da Rocinha, no

Rio de Janeiro, no início da década de 1990, era vocacionado a atender a demanda

Rio de Janeiro, no início da década de 1990, era vocacionado a atender a demanda

turística, chegando a receber cerca de 4 mil turistas por mês. Inspirado na idéia de criar um

turística, chegando a receber cerca de 4 mil turistas por mês. Inspirado na idéia de criar um

atrativo turístico que pudesse reverter à comunidade dividendos pela venda de tours e de

atrativo turístico que pudesse reverter à comunidade dividendos pela venda de tours e de
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souvenirs aos visitantes, nunca representou de fato um fazer coletivo apropriado e

souvenirs aos visitantes, nunca representou de fato um fazer coletivo apropriado e

conduzido pela própria comunidade da Rocinha. Já nos últimos anos, impulsionado por

conduzido pela própria comunidade da Rocinha. Já nos últimos anos, impulsionado por

outras motivações de cunho mais associativo, um grupo de habitantes da Favela da Maré,

outras motivações de cunho mais associativo, um grupo de habitantes da Favela da Maré,

no Rio de Janeiro, organizou o Museu da Maré. Este museu não só motiva uma nova

no Rio de Janeiro, organizou o Museu da Maré. Este museu não só motiva uma nova

articulação social, como a representa; encerra valores sociais das comunidades envolvidas,

articulação social, como a representa; encerra valores sociais das comunidades envolvidas,

num discurso participativo e aberto construído pela própria comunidade que não só o dirige,

num discurso participativo e aberto construído pela própria comunidade que não só o dirige,

como nele se vê representada. O Museu da Maré52 contou com o apoio do Ministério da

como nele se vê representada. O Museu da Maré52 contou com o apoio do Ministério da

Cultura para sua criação, por meio do programa Cultura Viva; foi inaugurado no dia 8 de

Cultura para sua criação, por meio do programa Cultura Viva; foi inaugurado no dia 8 de

maio de 2006 e seu acervo, em construção permanente, é formado por fotografias,

maio de 2006 e seu acervo, em construção permanente, é formado por fotografias,

documentos, objetos do cotidiano dos moradores da favela e por documentos e objetos

documentos, objetos do cotidiano dos moradores da favela e por documentos e objetos

históricos sobre a Maré, pesquisados em arquivos públicos do Rio de Janeiro. Sua

históricos sobre a Maré, pesquisados em arquivos públicos do Rio de Janeiro. Sua

exposição permanente é dividida em doze ‘tempos’ não-cronológicos, onde os espaços

exposição permanente é dividida em doze ‘tempos’ não-cronológicos, onde os espaços

contam a história dos moradores, imigrantes do Nordeste em sua maioria, e episódios da

contam a história dos moradores, imigrantes do Nordeste em sua maioria, e episódios da

resistência social das comunidades envolvidas. Resultantes de anseios e modelos distintos,

resistência social das comunidades envolvidas. Resultantes de anseios e modelos distintos,

o primeiro museu, da Favela da Rocinha, visava a explorar favela tours com custo médio de

o primeiro museu, da Favela da Rocinha, visava a explorar favela tours com custo médio de

quarenta dólares por visitante; caracteriza-se, portanto, mais como um serviço voltado ao

quarenta dólares por visitante; caracteriza-se, portanto, mais como um serviço voltado ao

fluxo turístico, e a evidenciar de forma ‘real’ o que é viver numa favela carioca; já o segundo,

fluxo turístico, e a evidenciar de forma ‘real’ o que é viver numa favela carioca; já o segundo,

da Maré, é algo que nasce do seio das articulações comunitárias, trazendo à tona um

da Maré, é algo que nasce do seio das articulações comunitárias, trazendo à tona um

modelo museológico novo, claramente calcado na Sociomuseologia, erguido sobre a égide

modelo museológico novo, claramente calcado na Sociomuseologia, erguido sobre a égide

da própria lógica de pertencimento e da organização social colaborativa. O Museu da Maré

da própria lógica de pertencimento e da organização social colaborativa. O Museu da Maré

é uma expressão inovadora, que entrelaça núcleos temáticos que referenciam de forma

é uma expressão inovadora, que entrelaça núcleos temáticos que referenciam de forma

contundente os eixos de sentido da vida daquela comunidade e dá voz, em primeira pessoa,

contundente os eixos de sentido da vida daquela comunidade e dá voz, em primeira pessoa,

a diferentes atores sociais: seus valores, seus desejos coletivos, seus receios e temores,

a diferentes atores sociais: seus valores, seus desejos coletivos, seus receios e temores,

suas conquistas. É algo vivo e dinâmico, ou seja, calcado em memórias coletivas, que se

suas conquistas. É algo vivo e dinâmico, ou seja, calcado em memórias coletivas, que se

expressam em linguagem autêntica e direta, capaz de monopolizar de imediato o interesse

expressam em linguagem autêntica e direta, capaz de monopolizar de imediato o interesse

de diferentes públicos.

de diferentes públicos.

A mestiçagem de ambos os modelos museológicos inspira contemporaneamente o

A mestiçagem de ambos os modelos museológicos inspira contemporaneamente o

surgimento de outros museus pelas favelas brasileiras, notadamente no Rio de Janeiro;

surgimento de outros museus pelas favelas brasileiras, notadamente no Rio de Janeiro;

espera-se que possam surgir desta efervescência novos pressupostos museológicos que

espera-se que possam surgir desta efervescência novos pressupostos museológicos que

venham a ser experimentados e vivenciados por distintas comunidades que vivem nas

venham a ser experimentados e vivenciados por distintas comunidades que vivem nas

grandes cidades.

grandes cidades.

Para além deste modelo de museu de favela, que podemos caracterizar como uma

Para além deste modelo de museu de favela, que podemos caracterizar como uma

micropartícula, porém fortemente associada ao modelo de museu de cidade e de museu de

micropartícula, porém fortemente associada ao modelo de museu de cidade e de museu de

52

52

http://officialsite.com/index2.asp?S=Museu-da-Mare-&R=50&C=12&L=14528
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território, já que, em menor esfera, potencializa os mesmos conceitos de complexidade

território, já que, em menor esfera, potencializa os mesmos conceitos de complexidade

territorial e expressão coletiva, é imperativo citar outras iniciativas similares que proliferam

territorial e expressão coletiva, é imperativo citar outras iniciativas similares que proliferam

pelo Brasil, em diferentes regiões, vocacionadas a musealizar diferentes processos

pelo Brasil, em diferentes regiões, vocacionadas a musealizar diferentes processos

socioculturais. Apenas a título de exemplificação, podemos citar as iniciativas de

socioculturais. Apenas a título de exemplificação, podemos citar as iniciativas de

musealização e o surgimento crescente de museus e memoriais dos terreiros de candomblé,

musealização e o surgimento crescente de museus e memoriais dos terreiros de candomblé,

na Bahia, Pernambuco, São Paulo, entre outros Estados brasileiros; os museus criados por

na Bahia, Pernambuco, São Paulo, entre outros Estados brasileiros; os museus criados por

comunidades indígenas, notadamente no Norte e Nordeste; e as iniciativas de perpetuação

comunidades indígenas, notadamente no Norte e Nordeste; e as iniciativas de perpetuação

da memória de diferentes comunidades quilombolas53, em diferentes regiões brasileiras.

da memória de diferentes comunidades quilombolas53, em diferentes regiões brasileiras.

Tais iniciativas se multiplicaram de tal forma nos últimos cinco anos, que levaram o

Tais iniciativas se multiplicaram de tal forma nos últimos cinco anos, que levaram o

Ministério da Cultura, por intermédio do Instituto Brasileiro de Museus, a criar um

Ministério da Cultura, por intermédio do Instituto Brasileiro de Museus, a criar um

mecanismo de financiamento próprio para museus comunitários. Ações similares têm-se

mecanismo de financiamento próprio para museus comunitários. Ações similares têm-se

multiplicado por diferentes Estados e cidades brasileiras; por exemplo, a Secretaria da

multiplicado por diferentes Estados e cidades brasileiras; por exemplo, a Secretaria da

Cultura do Estado do Ceará, por meio do Museu do Ceará e do Sistema Estadual de

Cultura do Estado do Ceará, por meio do Museu do Ceará e do Sistema Estadual de

Museus do Ceará, em parceria com a ONG Instituto da Memória do Povo Cearense

Museus do Ceará, em parceria com a ONG Instituto da Memória do Povo Cearense

(Imopec), promoveu em maio de 2009 o Seminário ‘Emergência Étnica: índios, negros e

(Imopec), promoveu em maio de 2009 o Seminário ‘Emergência Étnica: índios, negros e

quilombolas construindo seus lugares de memória no Ceará’. O evento reuniu

quilombolas construindo seus lugares de memória no Ceará’. O evento reuniu

representantes dos povos indígenas, de comunidades quilombolas e do movimento negro

representantes dos povos indígenas, de comunidades quilombolas e do movimento negro

urbano de todo o Estado para discutir a criação de memoriais e museus, além de

urbano de todo o Estado para discutir a criação de memoriais e museus, além de

potencializar e estruturar outros centros culturais já existentes. Naquele encontro foram

potencializar e estruturar outros centros culturais já existentes. Naquele encontro foram

debatidas e deliberadas propostas de políticas públicas para a área de museu, memória e

debatidas e deliberadas propostas de políticas públicas para a área de museu, memória e

patrimônio referentes às comunidades étnicas no Ceará. Na programação foram

patrimônio referentes às comunidades étnicas no Ceará. Na programação foram

apresentadas experiências de construções coletivas de museus afro, indígenas e

apresentadas experiências de construções coletivas de museus afro, indígenas e

quilombolas de outras regiões do Brasil.

quilombolas de outras regiões do Brasil.

A emergência de processos de musealização no seio de diferentes comunidades

A emergência de processos de musealização no seio de diferentes comunidades

étnicas, em múltiplas regiões brasileiras, converge para o modelo de hibridação que

étnicas, em múltiplas regiões brasileiras, converge para o modelo de hibridação que

igualmente caracteriza as megacidades brasileiras, para onde confluem correntes

igualmente caracteriza as megacidades brasileiras, para onde confluem correntes

migratórias de diferentes procedências. O encontro de distintas matrizes culturais, no

migratórias de diferentes procedências. O encontro de distintas matrizes culturais, no

território de uma megacidade, conduz a hibridações transitivas que, ao invés de se

território de uma megacidade, conduz a hibridações transitivas que, ao invés de se

justaporem enquanto diferenças, provocam amálgamas propositivos, onde as diferenças

justaporem enquanto diferenças, provocam amálgamas propositivos, onde as diferenças

culturais se mesclam em soluções colaborativas e de mútua assimilação.

culturais se mesclam em soluções colaborativas e de mútua assimilação.

53

53

Quilombolas é designação comum aos escravos refugiados em quilombos, ou descendentes de escravos
negros cujos antepassados no período da escravidão fugiram dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e
pequenas propriedades onde executavam diversos trabalhos braçais para formar pequenos vilarejos chamados
de quilombos. Mais de 2 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro mantêm-se vivas e
atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição Federal desde 1988.
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Tendo São Paulo como objeto deste museu em análise, não se poderia deixar de

Tendo São Paulo como objeto deste museu em análise, não se poderia deixar de

analisar os novos e dinâmicos modelos museológicos que têm sido desenvolvidos nessa

analisar os novos e dinâmicos modelos museológicos que têm sido desenvolvidos nessa

megacidade. Envoltos em lógica própria que caminha por veios singulares e notadamente

megacidade. Envoltos em lógica própria que caminha por veios singulares e notadamente

diferenciados do restante do país, o surgimento de novos museus em São Paulo, nos

diferenciados do restante do país, o surgimento de novos museus em São Paulo, nos

últimos cinco anos, não deixa de provocar a admiração de todos quantos a ela acorrem,

últimos cinco anos, não deixa de provocar a admiração de todos quantos a ela acorrem,

quer seja pela ânsia de reproduzi-los ou então meramente pelo desejo de conhecê-los.

quer seja pela ânsia de reproduzi-los ou então meramente pelo desejo de conhecê-los.

Enquanto no restante do Brasil proliferam, em sua maioria, modelos de museus já

Enquanto no restante do Brasil proliferam, em sua maioria, modelos de museus já

consagrados, em São Paulo os novos modelos são bastante inovadores.

consagrados, em São Paulo os novos modelos são bastante inovadores.

O primeiro deles a ser citado é o Museu Afro Brasil, que resulta da atitude corajosa

O primeiro deles a ser citado é o Museu Afro Brasil, que resulta da atitude corajosa

da Prefeitura do Município de São Paulo, em 2004 – no mesmo momento em que se

da Prefeitura do Município de São Paulo, em 2004 – no mesmo momento em que se

planejava implantar o Museu da Cidade de São Paulo, no modelo proposto nesta tese – que

planejava implantar o Museu da Cidade de São Paulo, no modelo proposto nesta tese – que

logrou instalar um museu dedicado à memória das diásporas africanas em solo paulistano,

logrou instalar um museu dedicado à memória das diásporas africanas em solo paulistano,

em meio ao Parque do Ibirapuera, centro referencial da alta cultura brasileira, ombreando-o

em meio ao Parque do Ibirapuera, centro referencial da alta cultura brasileira, ombreando-o

à Fundação Bienal de São Paulo, ao Museu de Arte Moderna de São Paulo e ao Pavilhão

à Fundação Bienal de São Paulo, ao Museu de Arte Moderna de São Paulo e ao Pavilhão

Lucas Nogueira Garcez – conhecido como OCA, palco das mais famosas exposições

Lucas Nogueira Garcez – conhecido como OCA, palco das mais famosas exposições

temporárias que se realizam na metrópole. O Museu Afro-Brasil originou-se do intuito de

temporárias que se realizam na metrópole. O Museu Afro-Brasil originou-se do intuito de

musealizar a notável coleção de arte e artefatos afro-brasileiros de Emanoel Araújo, artista,

musealizar a notável coleção de arte e artefatos afro-brasileiros de Emanoel Araújo, artista,

curador e ex-diretor da Pinacoteca do Estado que, ao longo de sua rica trajetória pessoal e

curador e ex-diretor da Pinacoteca do Estado que, ao longo de sua rica trajetória pessoal e

profissional, dedicou-se ao resgate da memória dos descendentes africanos que acorreram

profissional, dedicou-se ao resgate da memória dos descendentes africanos que acorreram

ao Brasil, por diferentes portos, em sucessivas diásporas, trazidos por navios negreiros de

ao Brasil, por diferentes portos, em sucessivas diásporas, trazidos por navios negreiros de

múltiplas procedências africanas, fadados ao trabalho forçado nas plantações de cana-de-

múltiplas procedências africanas, fadados ao trabalho forçado nas plantações de cana-de-

açúcar no Nordeste brasileiro e, a seguir, na exploração do ouro nas Minas Gerais54.

açúcar no Nordeste brasileiro e, a seguir, na exploração do ouro nas Minas Gerais54.

São Paulo é hoje uma das cidades que reúne maior contingente de afro-

São Paulo é hoje uma das cidades que reúne maior contingente de afro-

descententes do país, e não se esquivou de musealizar uma das memórias mais viscerais e

descententes do país, e não se esquivou de musealizar uma das memórias mais viscerais e

emblemáticas da cultura brasileira. Por meio de engenhosa metodologia museológica, o

emblemáticas da cultura brasileira. Por meio de engenhosa metodologia museológica, o

Museu Afro Brasil nasceu assentado em um acervo de inquestionável grandeza e em um

Museu Afro Brasil nasceu assentado em um acervo de inquestionável grandeza e em um

programa museológico de traçado interdisciplinar, permeado por hibridações de povos e

programa museológico de traçado interdisciplinar, permeado por hibridações de povos e

culturas afro-brasileiras; alicerça-se ainda em um programa educacional intencionalmente

culturas afro-brasileiras; alicerça-se ainda em um programa educacional intencionalmente

voltado a atender professores e estudantes, em escala quantitativa e formato inclusivo. Seu

voltado a atender professores e estudantes, em escala quantitativa e formato inclusivo. Seu

plano inicial de viabilidade econômica apresentou-se inovador, pois priorizava diferentes

plano inicial de viabilidade econômica apresentou-se inovador, pois priorizava diferentes

programas que pudessem ser mantidos por diferentes fontes financiadoras, quer fossem

programas que pudessem ser mantidos por diferentes fontes financiadoras, quer fossem

54

54

A escravidão, também conhecida como escravismo ou escravatura, foi a forma de relação social de produção
adotada, de uma forma geral, no Brasil desde o período colonial até o final do Império. A escravidão no Brasil é
marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os escravos foram utilizados
principalmente em atividades relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na
mineração, sendo assim essenciais para a manutenção da economia.
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elas secretarias estaduais ou municipais, programas federais (o Museu foi reconhecido
como Ponto de Cultura, parte do programa Cultura Viva55 do Ministério da Cultura, que será
abordado mais adiante, no item 3.2 desta tese), ou mesmo instituições de pesquisa ou
empresas (por meio de projetos de incentivo à cultura, de âmbito federal, estadual ou
municipal). Mais recentemente, em 2009, após um longo período de turbulência institucional,
o Museu Afro Brasil foi amparado pelo Governo do Estado, que o qualificou como OS –
Organização Social56, de interesse público.
Outro modelo museológico que vem sendo empreendido em São Paulo – com amplo
sucesso – aborda a musealização de temas marcantes da vida social brasileira, como a
própria língua portuguesa e o futebol. Tanto o Museu da Língua Portuguesa, instalado na
Estação da Luz, no bairro da Luz, inaugurado em 2006, como o Museu do Futebol, instalado
no Estádio do Pacaembu, aberto ao público em 2008, primam pela inovação quanto ao
tratamento museológico, à linguagem expositiva e mesmo quanto à complexidade
tecnológica. Ambos os museus trouxeram à cena museológica nacional a reflexão sobre a
necessidade ou não de um museu ser integrado por acervo original, ou expressar-se
exclusivamente em linguagem midiática. Esta questão, que outrora seria uma restrita
discussão entre os iniciados em museologia, neste ano assumiu o editorial de um dos
principais jornais de circulação nacional – a Folha de São Paulo, trazendo à luz e ao
interesse público uma discussão que não mais se esconde nas entranhas museológicas.
Enfrentando a intangibilidade da própria língua pátria e a difícil tarefa de abordar a paixão
nacional pelo futebol, ambos os museus apresentam a um público cada vez maior e mais
diversificado, uma plataforma museológica inovadora, altamente tecnológica, que subverte a
lógica tradicional dos museus. Com pouco mais de três anos de atividade, o Museu da
Língua Portuguesa é o que conquistou o maior público, chegando a atingir, de acordo com
pesquisa recente, mais de 120 mil visitantes no período de janeiro a abril de 2009, sendo
seguido de perto pelo Museu Paulista e também pelo Museu do Futebol, que, em menos de
um ano de funcionamento, já é dos mais movimentados da capital (Gráfico 8).
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Os Pontos de Cultura, ação matriz do Programa Cultura Viva, são entidades da sociedade civil voltadas à
cultura que recebem recursos para potencializarem seus trabalhos. O objetivo é valorizar as variadas
manifestações culturais do país, reconhecendo a cultura em toda a sua complexidade, desde as que ocorrem
nas grandes cidades, em favelas e periferias, às que se encontram em pequenos municípios, ou em aldeias
indígenas, assentamentos rurais, comunidades quilombolas, universidades.
56

As OS – Organizações Sociais são um novo modelo de gestão, previsto na Lei Complementar Estadual n°
846/98, instituída pelo Governo do Estado de São Paulo. Essa Lei qualifica instituições sem fins lucrativos, que já
atuem na área cultural, em Organizações Sociais, transferindo-lhes a gestão de espaços públicos, antes geridos
diretamente pela Secretaria de Estado da Cultura.
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Gráfico 8. Número de pessoas que visitaram os museus de natureza histórica e sociológica de São Paulo
entre janeiro e abril de 2009 (Fonte: Extrato da pesquisa publicada pela Folha de S. Paulo, em 11 de
agosto de 2009, que teve dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Cultura, e Museu Paulista)

Gráfico 8. Número de pessoas que visitaram os museus de natureza histórica e sociológica de São Paulo
entre janeiro e abril de 2009 (Fonte: Extrato da pesquisa publicada pela Folha de S. Paulo, em 11 de
agosto de 2009, que teve dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Cultura, e Museu Paulista)

Merece ainda menção de destaque a recente iniciativa da Pinacoteca do Estado, de

Merece ainda menção de destaque a recente iniciativa da Pinacoteca do Estado, de

criação do Memorial da Resistência, inaugurado em 2008, no antigo edifício sede do

criação do Memorial da Resistência, inaugurado em 2008, no antigo edifício sede do
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(hoje sede da Pinacoteca Estação). O programa museológico do Memorial

DEOPS/SP57 (hoje sede da Pinacoteca Estação). O programa museológico do Memorial

está estruturado em procedimentos de pesquisa, salvaguarda e comunicação patrimoniais,

está estruturado em procedimentos de pesquisa, salvaguarda e comunicação patrimoniais,

orientados sobre enfoques temáticos que evidenciam as amplas ramificações da repressão

orientados sobre enfoques temáticos que evidenciam as amplas ramificações da repressão

à ditadura na história ainda recente do país e as estratégias de resistência, por meio de seis

à ditadura na história ainda recente do país e as estratégias de resistência, por meio de seis

linhas de ação: Centro de Referência, Lugares da Memória, Coleta Regular de

linhas de ação: Centro de Referência, Lugares da Memória, Coleta Regular de

Testemunhos,

Testemunhos,

DEOPS/SP

Exposições,

Ação

Educativa

e

Ação

Cultural.

Espera-se

que

o

Exposições,

Ação

Educativa

e

Ação

Cultural.

Espera-se

que

o

desenvolvimento dessas ações possa colaborar na formação de cidadãos conscientes e

desenvolvimento dessas ações possa colaborar na formação de cidadãos conscientes e

críticos de seu passado, sensibilizar e promover a importância do exercício da democracia,

críticos de seu passado, sensibilizar e promover a importância do exercício da democracia,

da cidadania e dos direitos humanos. A implantação deste projeto foi desenvolvida por

da cidadania e dos direitos humanos. A implantação deste projeto foi desenvolvida por

equipe interdisciplinar, contando com a participação do Fórum Permanente dos Ex-Presos e

equipe interdisciplinar, contando com a participação do Fórum Permanente dos Ex-Presos e

Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, além do apoio de diferentes colaboradores e

Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, além do apoio de diferentes colaboradores e

instituições culturais, notadamente o Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde está

instituições culturais, notadamente o Arquivo Público do Estado de São Paulo, onde está
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depositado o arquivo do DEOPS/SP .

depositado o arquivo do DEOPS/SP 58.

57

57

58

Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP)
http://www.pinacoteca.org.br/?pagid=memorial_da_resistencia
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http://www.pinacoteca.org.br/?pagid=memorial_da_resistencia
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Como novo modelo de gestão de museus e outras entidades culturais, o Governo do
59

Como novo modelo de gestão de museus e outras entidades culturais, o Governo do

Estado de São Paulo passou, há cerca de dois anos, a adotar as Organizações Sociais (OS) ,

Estado de São Paulo passou, há cerca de dois anos, a adotar as Organizações Sociais (OS)59,

que já vigoravam para outras áreas desde 1998.

que já vigoravam para outras áreas desde 1998.

Esta modalidade apresenta resultados aparentemente animadores em museus de

Esta modalidade apresenta resultados aparentemente animadores em museus de

diferentes tipologias, mas poderá ser melhor avaliada mais à frente, quando os dados

diferentes tipologias, mas poderá ser melhor avaliada mais à frente, quando os dados

obtidos puderem ser comparativamente expressivos.

obtidos puderem ser comparativamente expressivos.

Em termos gerais, pode-se aferir que São Paulo confirma contemporaneamente os

Em termos gerais, pode-se aferir que São Paulo confirma contemporaneamente os

indicadores levantados no marco teórico desta tese, ou seja, reitera sua disposição em falar

indicadores levantados no marco teórico desta tese, ou seja, reitera sua disposição em falar

pelo nacional; não apenas o faz em exposições, desde o século XX, conforme já aqui

pelo nacional; não apenas o faz em exposições, desde o século XX, conforme já aqui

tratado amplamente, como agora, no século XXI, inova os processos de musealização dos

tratado amplamente, como agora, no século XXI, inova os processos de musealização dos

grandes temas nacionais, quais sejam, a língua pátria, o futebol enquanto esporte nacional e

grandes temas nacionais, quais sejam, a língua pátria, o futebol enquanto esporte nacional e

os processos de resistência ao período ditatorial, que marcou indelevelmente a história

os processos de resistência ao período ditatorial, que marcou indelevelmente a história

brasileira.

brasileira.
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Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998: Qualifica como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos
nesta Lei.
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Capítulo 2.
Processos patrimoniais convergentes
de musealização da metrópole

Capítulo 2.
Processos patrimoniais convergentes
de musealização da metrópole
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“Museus de cidade são um mundo a parte. A maioria
dos museus é definida por suas coleções, sejam elas
arqueológicas, artísticas, científicas ou ecléticas.
Museus de cidade são diferentes – apesar de muitos
deles gerenciarem coleções, não são definidos por
suas coleções, mas sim pelos espaços públicos. O
Museu de Cidade pode mesmo não ter coleções, mas
sim estratégias de interação com a própria cidade, o
que compõe uma espécie de coleção, extramuros.
Eles são mais vocacionados a explorar aspectos
intangíveis... São mais porosos, mais ligados às
transformações do nosso tempo, mais engajados no
processo de modificação dos modos de vida.”
60
(Edwards & Borbeau, 2008, p. 136)
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sim estratégias de interação com a própria cidade, o
que compõe uma espécie de coleção, extramuros.
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intangíveis... São mais porosos, mais ligados às
transformações do nosso tempo, mais engajados no
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60
(Edwards & Borbeau, 2008, p. 136)

2.1. A Expedição São Paulo 450 anos enquanto metodologia
de coleta contemporânea de acervo

2.1. A Expedição São Paulo 450 anos enquanto metodologia
de coleta contemporânea de acervo

Tomando como premissa que São Paulo, historicamente, organiza grande parte de

Tomando como premissa que São Paulo, historicamente, organiza grande parte de

seu processo de musealização por meio de expedições científicas, nada mais pertinente do

seu processo de musealização por meio de expedições científicas, nada mais pertinente do

que aprofundar a investigação sobre este tipo de ação. Aprofundar aqui significa não só

que aprofundar a investigação sobre este tipo de ação. Aprofundar aqui significa não só

levantar novos modelos de ações similares que possam ser apropriados, como também

levantar novos modelos de ações similares que possam ser apropriados, como também

emular novas possibilidades, formatos e proposições.

emular novas possibilidades, formatos e proposições.

É

importante

considerar

que

a

cidade

investiga

suas

potencialidades

É

importante

considerar

que

a

cidade

investiga

suas

potencialidades

continuamente. Na verdade, mesmo no momento em que se comemoravam os 450 anos da

continuamente. Na verdade, mesmo no momento em que se comemoravam os 450 anos da

metrópole, portanto, quase que simultaneamente à realização da Expedição São Paulo,

metrópole, portanto, quase que simultaneamente à realização da Expedição São Paulo,

outros agentes sociais realizaram travessias urbanas aparentemente similares. Diferiam

outros agentes sociais realizaram travessias urbanas aparentemente similares. Diferiam

certamente pelo método, ou ausência desta preocupação, e concentravam-se, muitas

certamente pelo método, ou ausência desta preocupação, e concentravam-se, muitas

vezes, nas particularidades pitorescas do próprio empreendimento. O que distinguia a

vezes, nas particularidades pitorescas do próprio empreendimento. O que distinguia a

Expedição São Paulo 450 anos era, sem dúvida, o caráter científico e o objetivo claro de

Expedição São Paulo 450 anos era, sem dúvida, o caráter científico e o objetivo claro de

efetuar uma coleta contemporânea de acervos, voltada a repertoriar o modo de vida e de

efetuar uma coleta contemporânea de acervos, voltada a repertoriar o modo de vida e de

sobrevida da população paulistana. Ao se recusar a aceitar os estereótipos e seguir um

sobrevida da população paulistana. Ao se recusar a aceitar os estereótipos e seguir um

plano rigorosamente traçado, a expedição repudiava o exótico e reiterava o seu caráter

plano rigorosamente traçado, a expedição repudiava o exótico e reiterava o seu caráter

científico. Foi por conta desta especificidade que ela ganhou notoriedade. Não se tratava de

científico. Foi por conta desta especificidade que ela ganhou notoriedade. Não se tratava de

uma trajetória de conceituados especialistas em interlocução acadêmica. Havia um foco a

uma trajetória de conceituados especialistas em interlocução acadêmica. Havia um foco a

guiar os trabalhos, ou seja, a construção da idéia de um novo museu para a cidade, sobre a

guiar os trabalhos, ou seja, a construção da idéia de um novo museu para a cidade, sobre a

cidade. Este foco orientava as ações, pois as premissas existiam para serem conferidas

cidade. Este foco orientava as ações, pois as premissas existiam para serem conferidas

continuamente. Não se acreditava na hipótese – ela permanecia cruamente exposta, para

continuamente. Não se acreditava na hipótese – ela permanecia cruamente exposta, para

60
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Tradução da autora.
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ser confrontada e analisada por diferentes olhares interdisciplinares. Os processos

ser confrontada e analisada por diferentes olhares interdisciplinares. Os processos

indicativos e avaliativos propostos mantiveram o tônus vital da expedição. A releitura era

indicativos e avaliativos propostos mantiveram o tônus vital da expedição. A releitura era

obrigatória, não a partir das idéias preconcebidas, mas, ao contrário, derivavam da

obrigatória, não a partir das idéias preconcebidas, mas, ao contrário, derivavam da

observação do campo, do encontro com a população, da troca de idéias entre os viajantes,

observação do campo, do encontro com a população, da troca de idéias entre os viajantes,

da verificação dos fragmentos de territorialidade. Foi-nos dado emaranhar as idéias, mudar

da verificação dos fragmentos de territorialidade. Foi-nos dado emaranhar as idéias, mudar

as concepções, reescrever novos enunciados. Havia ainda, como missão, repertoriar

as concepções, reescrever novos enunciados. Havia ainda, como missão, repertoriar

acervos, relatos, contribuições, imagens, sons da cidade. Sabia-se claramente que se

acervos, relatos, contribuições, imagens, sons da cidade. Sabia-se claramente que se

reescrevia sobre uma pauta enunciada por Mário de Andrade que, de forma singular,

reescrevia sobre uma pauta enunciada por Mário de Andrade que, de forma singular,

inspirava os viajantes. O traçado era outro, mas o método nos identificava com o grande

inspirava os viajantes. O traçado era outro, mas o método nos identificava com o grande

mestre. A caderneta de campo era o símbolo da academia, os demais meios, sofisticados e

mestre. A caderneta de campo era o símbolo da academia, os demais meios, sofisticados e

mais invasivos, eram sinais dos tempos. Tempo contemporâneo que ali estava para ser

mais invasivos, eram sinais dos tempos. Tempo contemporâneo que ali estava para ser

medido, para enunciar as ações cotidianas, para referendar a desejada repetição que

medido, para enunciar as ações cotidianas, para referendar a desejada repetição que

assegura a rotina da cidade e de seus cidadãos.

assegura a rotina da cidade e de seus cidadãos.

Outro ponto de reflexão significativo é poder avaliar, decorridos quase cinco anos

Outro ponto de reflexão significativo é poder avaliar, decorridos quase cinco anos

da realização da Expedição, como esta iniciativa poderá ter continuidade dentro dos planos

da realização da Expedição, como esta iniciativa poderá ter continuidade dentro dos planos

patrimoniais da cidade de São Paulo. Se levarmos em conta as ações administrativas da

patrimoniais da cidade de São Paulo. Se levarmos em conta as ações administrativas da

atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, não se depreende qualquer gesto no

atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, não se depreende qualquer gesto no

sentido de dar continuidade a este tipo de proposta. Mais do que isto, os acervos coletados

sentido de dar continuidade a este tipo de proposta. Mais do que isto, os acervos coletados

na própria Expedição permanecem adormecidos e esquecidos, como tantos outros de

na própria Expedição permanecem adormecidos e esquecidos, como tantos outros de

períodos pregressos. Por outro lado, como se poderia esquecer esta plataforma consolidada

períodos pregressos. Por outro lado, como se poderia esquecer esta plataforma consolidada

nos planos patrimoniais e permitir que o presente se perca sem qualquer registro, sem

nos planos patrimoniais e permitir que o presente se perca sem qualquer registro, sem

qualquer defesa, sem qualquer retenção e salvaguarda a ser empreendida sob o olhar

qualquer defesa, sem qualquer retenção e salvaguarda a ser empreendida sob o olhar

seletivo dos cidadãos? A realidade, no entanto, nos indica novos caminhos. O poder público,

seletivo dos cidadãos? A realidade, no entanto, nos indica novos caminhos. O poder público,

como já nos evidenciou Capelo (2004), vem, quase sempre, a reboque das iniciativas e

como já nos evidenciou Capelo (2004), vem, quase sempre, a reboque das iniciativas e

ações da população.

ações da população.

Baseemo-nos, portanto, na análise de alguns experimentos jornalísticos recentes

Baseemo-nos, portanto, na análise de alguns experimentos jornalísticos recentes

que evidenciam como a força da ação social é, em grande parte das vezes, maior do que as

que evidenciam como a força da ação social é, em grande parte das vezes, maior do que as

determinações políticas. Ao longo do segundo semestre de 2008, o Jornal Folha de S. Paulo

determinações políticas. Ao longo do segundo semestre de 2008, o Jornal Folha de S. Paulo

publicou, semanalmente, uma série de cadernos sob o título DNA Paulistano. A chamada de

publicou, semanalmente, uma série de cadernos sob o título DNA Paulistano. A chamada de

capa da primeira edição anuncia: Pesquisa inédita mergulha nos distritos de São Paulo. Não

capa da primeira edição anuncia: Pesquisa inédita mergulha nos distritos de São Paulo. Não

se trata aqui de uma travessia, mas da leitura de uma pesquisa empreendida pela

se trata aqui de uma travessia, mas da leitura de uma pesquisa empreendida pela

DATAFOLHA (empresa de pesquisa de público do jornal Folha de S. Paulo), que entrevistou

DATAFOLHA (empresa de pesquisa de público do jornal Folha de S. Paulo), que entrevistou

moradores de São Paulo em todos os subdistritos paulistanos. Os resultados finais obtidos

moradores de São Paulo em todos os subdistritos paulistanos. Os resultados finais obtidos

por esse processo avaliativo poderão ser de grande valia para os estudos comparativos com

por esse processo avaliativo poderão ser de grande valia para os estudos comparativos com
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as observações levantadas, em 2004, pelos viajantes, durante a Expedição São Paulo. Esta

as observações levantadas, em 2004, pelos viajantes, durante a Expedição São Paulo. Esta

análise, que procurará confirmações, permanências e também alterações marcantes ou não,

análise, que procurará confirmações, permanências e também alterações marcantes ou não,

simulará as ações de monitoramento da cidade que o Museu poderá empreender quando

simulará as ações de monitoramento da cidade que o Museu poderá empreender quando

estiver efetivamente implantado.

estiver efetivamente implantado.

A série DNA Paulistano, da Folha de São Paulo, constou de nove edições

A série DNA Paulistano, da Folha de São Paulo, constou de nove edições

seqüenciais, publicadas em 2008, a saber, cobrindo, a cada semana, uma das regiões da

seqüenciais, publicadas em 2008, a saber, cobrindo, a cada semana, uma das regiões da

cidade.

cidade.
1.

3 de agosto –

NORTE

1.

3 de agosto –

NORTE

2.

10 de agosto –

SUL

2.

10 de agosto –

SUL

3.

17 de agosto –

REGIÃO CENTRAL

3.

17 de agosto –

REGIÃO CENTRAL

4.

24 de agosto –

EXTREMO LESTE

4.

24 de agosto –

EXTREMO LESTE

5.

31 de agosto –

OESTE

5.

31 de agosto –

OESTE

6.

7 de setembro –

EXTREMO SUL

6.

7 de setembro –

EXTREMO SUL

7.

14 de setembro –

NOROESTE

7.

14 de setembro –

NOROESTE

8.

21 de setembro –

LESTE

8.

21 de setembro –

LESTE

9.

28 de setembro –

SÃO PAULO TOTAL

9.

28 de setembro –

SÃO PAULO TOTAL

O conteúdo desses cadernos lembrava de forma muito expressiva o caderno

O conteúdo desses cadernos lembrava de forma muito expressiva o caderno

jornalístico que foi publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 25 de janeiro de 2004

jornalístico que foi publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 25 de janeiro de 2004

(Anexo VII), data em que São Paulo comemorou seus 450 Anos. Ele referenciava o dia-a-

(Anexo VII), data em que São Paulo comemorou seus 450 Anos. Ele referenciava o dia-a-

dia da Expedição, vivenciado pelos jornalistas que nos acompanharam por toda a cidade,

dia da Expedição, vivenciado pelos jornalistas que nos acompanharam por toda a cidade,

discretamente, por nós convencidos de que não poderiam causar distúrbio ao campo de

discretamente, por nós convencidos de que não poderiam causar distúrbio ao campo de

observação. Sentiam-se como viajantes arautos que tinham a missão de registrar com

observação. Sentiam-se como viajantes arautos que tinham a missão de registrar com

outros tons a Expedição, de forma a torná-la visível e acessível a milhares de pessoas.

outros tons a Expedição, de forma a torná-la visível e acessível a milhares de pessoas.

Chegamos ao ponto de interesse teórico desta equação. Quando o jornalista

Chegamos ao ponto de interesse teórico desta equação. Quando o jornalista

registra, acompanha, retrata, organiza e relata, surge a questão da pertinência do veículo.

registra, acompanha, retrata, organiza e relata, surge a questão da pertinência do veículo.

Difere a ação quando ela é reconhecida e registrada pelo microfone de uma rádio

Difere a ação quando ela é reconhecida e registrada pelo microfone de uma rádio

clandestina do extremo sul da cidade, de quando ela é divulgada no jornal O Estado de São

clandestina do extremo sul da cidade, de quando ela é divulgada no jornal O Estado de São

Paulo, atingindo simultaneamente 300 mil leitores diários? Pois bem, do ponto de vista da

Paulo, atingindo simultaneamente 300 mil leitores diários? Pois bem, do ponto de vista da

equação simbólica, na primeira hipótese, o habitante local toma ciência, pela rádio, de uma

equação simbólica, na primeira hipótese, o habitante local toma ciência, pela rádio, de uma

expedição urbana que o visita, que interfere no seu território, na sua rotina. Causa

expedição urbana que o visita, que interfere no seu território, na sua rotina. Causa

expectativa, ansiedade, curiosidade. Pouco a pouco, ele vai perceber os objetivos culturais

expectativa, ansiedade, curiosidade. Pouco a pouco, ele vai perceber os objetivos culturais

desta visita. Já no segundo plano, do jornal de grande circulação, visualizamos uma ação de

desta visita. Já no segundo plano, do jornal de grande circulação, visualizamos uma ação de
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outra monta, vinculada a um outro plano simbólico, que é patrimonial: o museu nascente

outra monta, vinculada a um outro plano simbólico, que é patrimonial: o museu nascente

que se apropria de um canal de comunicação de massa – próprio do momento histórico em

que se apropria de um canal de comunicação de massa – próprio do momento histórico em

vigor – e se comunica em grande escala, para além de seu próprio espaço, em rede,

vigor – e se comunica em grande escala, para além de seu próprio espaço, em rede,

conectado, em tempo presente, com a população a que serve. Como pensar museus de

conectado, em tempo presente, com a população a que serve. Como pensar museus de

cidade para megalópoles sem tirar partido dos meios de comunicação de forma arrojada?

cidade para megalópoles sem tirar partido dos meios de comunicação de forma arrojada?

Seria abusivo o Museu entabular seu discurso pela rádio, pela TV, por um grande jornal? E

Seria abusivo o Museu entabular seu discurso pela rádio, pela TV, por um grande jornal? E

a escala educacional, pensando hoje nas grandes cadeias de ensino, públicas e

a escala educacional, pensando hoje nas grandes cadeias de ensino, públicas e

particulares? Por que não pensar no ensino a distância como plataforma de relacionamento

particulares? Por que não pensar no ensino a distância como plataforma de relacionamento

transversal da população com o Museu? Que outras estratégias teriam de ser pensadas

transversal da população com o Museu? Que outras estratégias teriam de ser pensadas

para dar suporte a uma ação patrimonial que pretende atingir simultaneamente 11 milhões

para dar suporte a uma ação patrimonial que pretende atingir simultaneamente 11 milhões

de pessoas? Que linguagens poderiam ser mais apropriadas? Teríamos nós que repensar

de pessoas? Que linguagens poderiam ser mais apropriadas? Teríamos nós que repensar

as plataformas de comunicação de um museu de cidade, integrando-o, em rede, a outras

as plataformas de comunicação de um museu de cidade, integrando-o, em rede, a outras

formas de articulação da cidade, às malhas da internet, aos grandes programas de interesse

formas de articulação da cidade, às malhas da internet, aos grandes programas de interesse

público?

público?
Voltemos às insistentes tentativas da imprensa de emular os expedicionários

Voltemos às insistentes tentativas da imprensa de emular os expedicionários

paulistanos. Não bastasse a recente publicação DNA Paulistano, da Folha de São Paulo,

paulistanos. Não bastasse a recente publicação DNA Paulistano, da Folha de São Paulo,

surge a vez do jornal O Estado de São Paulo publicar um caderno especial, no dia 6 de

surge a vez do jornal O Estado de São Paulo publicar um caderno especial, no dia 6 de

dezembro de 2008, intitulado Focas61: 19º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado. Trata-se

dezembro de 2008, intitulado Focas61: 19º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado. Trata-se

de um conjunto de matérias jornalísticas desenvolvidas por jornalistas aprendizes, que

de um conjunto de matérias jornalísticas desenvolvidas por jornalistas aprendizes, que

foram treinados por jornalistas experientes e receberam o desafio de elaborar um caderno

foram treinados por jornalistas experientes e receberam o desafio de elaborar um caderno

especial sobre São Paulo. Como subtítulo consta: “Sobra SP, uma metrópole onde tudo é

especial sobre São Paulo. Como subtítulo consta: “Sobra SP, uma metrópole onde tudo é

demais: lixo, trânsito, comida jogada fora, água desperdiçada”. Embora principiantes, sob

demais: lixo, trânsito, comida jogada fora, água desperdiçada”. Embora principiantes, sob

orientação balizada, este grupo de 31 jornalistas atravessou e ouviu a cidade em busca de

orientação balizada, este grupo de 31 jornalistas atravessou e ouviu a cidade em busca de

informação sobre as mazelas humanas, urbanas e ambientais que assolam São Paulo.

informação sobre as mazelas humanas, urbanas e ambientais que assolam São Paulo.

Vê-se, portanto, que reiteradamente as fontes se sucedem e se acumulam.

Vê-se, portanto, que reiteradamente as fontes se sucedem e se acumulam.

Estivesse o Museu da Cidade em funcionamento neste momento, poderia ele tirar partido

Estivesse o Museu da Cidade em funcionamento neste momento, poderia ele tirar partido

das novas ocorrências de pesquisas jornalísticas, convidando os próprios jornais a fornecer

das novas ocorrências de pesquisas jornalísticas, convidando os próprios jornais a fornecer

seus dados de coletas para a elaboração de exposições e, por que não, para compor o seu

seus dados de coletas para a elaboração de exposições e, por que não, para compor o seu

próprio acervo? O que a imprensa elege, o que ela coleta, como ela interpreta a cidade e

próprio acervo? O que a imprensa elege, o que ela coleta, como ela interpreta a cidade e

seus habitantes? Tema certeiro para uma instigante exposição temporária no Museu.

seus habitantes? Tema certeiro para uma instigante exposição temporária no Museu.

Observatório da imprensa em tempo real, a ser praticado pelo Museu da Cidade de São

Observatório da imprensa em tempo real, a ser praticado pelo Museu da Cidade de São

Paulo. A lógica jornalística contemporânea também interessa ao Museu como campo de

Paulo. A lógica jornalística contemporânea também interessa ao Museu como campo de

análise crítica. Cabe ao Museu despertar a consciência crítica do cidadão sobre o que ele lê

análise crítica. Cabe ao Museu despertar a consciência crítica do cidadão sobre o que ele lê

61

61

Foca, em jargão jornalístico, significa o jornalista iniciante ou aprendiz.
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diariamente nos jornais, na internet, ou assiste na TV. Que outras instituições teriam esta

diariamente nos jornais, na internet, ou assiste na TV. Que outras instituições teriam esta

mesma missão e poderiam dialogar com o Museu com a rapidez e simultaneidade proposta

mesma missão e poderiam dialogar com o Museu com a rapidez e simultaneidade proposta

pelo

pelo tempo presente? A escola, a biblioteca,

tempo

presente?

A

escola,

a

biblioteca,

a

universidade?

Estes

diálogos

interinstitucionais continuam sempre bem-vindos.

a universidade? Estes diálogos

interinstitucionais continuam sempre bem-vindos.

Torna-se evidente que a lógica das coberturas da imprensa segue outro formato,

Torna-se evidente que a lógica das coberturas da imprensa segue outro formato,

outro princípio, outro olhar. Porém, para efeito de monitoramento das informações, seria de

outro princípio, outro olhar. Porém, para efeito de monitoramento das informações, seria de

grande valia contar com esta seqüência de matérias de interesse sobre a cidade; o Museu

grande valia contar com esta seqüência de matérias de interesse sobre a cidade; o Museu

poderia, a partir de uma dinâmica interdisciplinar, analisar os dados coletados pelos jornais

poderia, a partir de uma dinâmica interdisciplinar, analisar os dados coletados pelos jornais

e analisar conexões ou dissonâncias entre esses dados coletados. Além disso, poderia

e analisar conexões ou dissonâncias entre esses dados coletados. Além disso, poderia

desenvolver uma análise comparativa com os dados levantados em 2004, estabelecendo

desenvolver uma análise comparativa com os dados levantados em 2004, estabelecendo

parâmetros evolutivos ou involutivos, acerca dos índices de qualidade de vida, de saturação

parâmetros evolutivos ou involutivos, acerca dos índices de qualidade de vida, de saturação

ambiental na cidade, de características das relações sociais, entre outros.

ambiental na cidade, de características das relações sociais, entre outros.

Outras formas metodológicas de intervenção patrimonial, tendo como recorte os

Outras formas metodológicas de intervenção patrimonial, tendo como recorte os

bairros e subdistritos da grande metrópole, apresentam novas possibilidades de intervenção

bairros e subdistritos da grande metrópole, apresentam novas possibilidades de intervenção

no território, como a experiência do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, concebido pela

no território, como a experiência do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, concebido pela

Expomus - Exposições, Museus, Projetos Culturais, uma empresa brasileira de assessoria

Expomus - Exposições, Museus, Projetos Culturais, uma empresa brasileira de assessoria

museológica, sediada em São Paulo, Brasil, e realizado pelas Secretarias Municipais de

museológica, sediada em São Paulo, Brasil, e realizado pelas Secretarias Municipais de

Educação e de Cultura, em 2003 e 2004. Nesta experiência foram marcantes as relações de

Educação e de Cultura, em 2003 e 2004. Nesta experiência foram marcantes as relações de

inversão. Enquanto a Expedição repertoriava o local, e propiciava, a partir dos fragmentos, a

inversão. Enquanto a Expedição repertoriava o local, e propiciava, a partir dos fragmentos, a

análise e interpretação da totalidade da megacidade, o programa sobre os bairros apostava

análise e interpretação da totalidade da megacidade, o programa sobre os bairros apostava

na valorização da fração do território como elemento de fixação, de pertencimento e de

na valorização da fração do território como elemento de fixação, de pertencimento e de

valorização do cotidiano de cada cidadão. No primeiro exercício, a coleta contemporânea

valorização do cotidiano de cada cidadão. No primeiro exercício, a coleta contemporânea

era compreendida como estratégia de identificação de indicadores da memória para a

era compreendida como estratégia de identificação de indicadores da memória para a

elaboração da herança, em que os processos museológicos atuavam como meios de

elaboração da herança, em que os processos museológicos atuavam como meios de

construção da informação patrimonial sobre a cidade, de forma horizontal; constata-se

construção da informação patrimonial sobre a cidade, de forma horizontal; constata-se

portanto, que a Expedição São Paulo 450 anos caracterizou-se como um movimento

portanto, que a Expedição São Paulo 450 anos caracterizou-se como um movimento

patrimonial da leitura e reconhecimento dos fragmentos em dinâmica caleidoscópica; já o

patrimonial da leitura e reconhecimento dos fragmentos em dinâmica caleidoscópica; já o

segundo programa, Meu Bairro, Minha Cidade, pode ser compreendido como uma

segundo programa, Meu Bairro, Minha Cidade, pode ser compreendido como uma

estratégia especial para motivar, na população, o reconhecimento de suas próprias

estratégia especial para motivar, na população, o reconhecimento de suas próprias

características, numa dinâmica patrimonial de aprofundamento de valores individuais e

características, numa dinâmica patrimonial de aprofundamento de valores individuais e

coletivos; neste caso, o movimento que se verifica é vertical, de intrusão no tecido social,

coletivos; neste caso, o movimento que se verifica é vertical, de intrusão no tecido social,

com aprofundamentos para processos de valorização, pertencimento, preservação e

com aprofundamentos para processos de valorização, pertencimento, preservação e

musealização da ação humana no território; ambos os processos, no entanto, podem e

musealização da ação humana no território; ambos os processos, no entanto, podem e

devem ser considerados complementares, por serem repletos de similitudes, contando com

devem ser considerados complementares, por serem repletos de similitudes, contando com
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metodologias convergentes e, acima de tudo, colabora o fato de que foram repertoriados

metodologias convergentes e, acima de tudo, colabora o fato de que foram repertoriados

sobre o mesmo território de São Paulo. Vemos que estes programas patrimoniais que foram

sobre o mesmo território de São Paulo. Vemos que estes programas patrimoniais que foram

implantados de forma concomitante, no mesmo território, envolvendo a mesma população,

implantados de forma concomitante, no mesmo território, envolvendo a mesma população,

utilizando-se de dinâmicas complementares, enunciavam simultaneamente a necessidade

utilizando-se de dinâmicas complementares, enunciavam simultaneamente a necessidade

de um lócus em que seus resultados pudessem não só ser musealizados, como

de um lócus em que seus resultados pudessem não só ser musealizados, como

monitorados continuamente. Só assim, em dinâmicas sucessivas de expansão (horizontal) e

monitorados continuamente. Só assim, em dinâmicas sucessivas de expansão (horizontal) e

de intrusão (vertical), poderia ganhar corpo a idéia de se construir conhecimento sobre a

de intrusão (vertical), poderia ganhar corpo a idéia de se construir conhecimento sobre a

cidade por meio de práticas colaborativas entre seus cidadãos. No entanto, tais

cidade por meio de práticas colaborativas entre seus cidadãos. No entanto, tais

experimentos metodológicos enunciaram, de forma eloqüente, as potencialidades múltiplas

experimentos metodológicos enunciaram, de forma eloqüente, as potencialidades múltiplas

que tanto a tessitura humana como a complexidade territorial, em São Paulo, poderiam

que tanto a tessitura humana como a complexidade territorial, em São Paulo, poderiam

garantir à estruturação de um Museu de Cidade, calcado nas premissas fundadoras da

garantir à estruturação de um Museu de Cidade, calcado nas premissas fundadoras da

Sociomuseologia.

Sociomuseologia.

Este museu de que se fala, este museu que se defende, pode não ter uma
expressão física, um modelo único, mas já se manifesta em latência simbólica.
Poderia ele se propor a:

Este museu de que se fala, este museu que se defende, pode não ter uma
expressão física, um modelo único, mas já se manifesta em latência simbólica.
Poderia ele se propor a:

•

Ter como foco as pessoas e suas experiências

•

Ter como foco as pessoas e suas experiências

•

Repertoriar a ação humana que se manifesta no território

•

Repertoriar a ação humana que se manifesta no território

•

Reconhecer o território da cidade em suas múltiplas interpretações

•

Reconhecer o território da cidade em suas múltiplas interpretações

•

Conectar a história passada, presente e futura da cidade

•

Conectar a história passada, presente e futura da cidade

•

Considerar educação como uma ação central

•

Considerar educação como uma ação central

•

Ter como foco as pessoas e suas experiências

•

Ter como foco as pessoas e suas experiências

•

Ser uma experiência emocional e intelectual para o visitante

•

Ser uma experiência emocional e intelectual para o visitante
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2.2. Diálogos Patrimoniais Legitimadores

“As Expedições têm um singular comprometimento
com a construção dos elos de sentidos patrimoniais,
valorizados e preservados pelos museus, ao longo
do tempo e nos mais diferentes territórios. A
idealização de rotas, a proposição de percursos para
esquadrinhar, investigar, explorar proteger e
dominar, propiciando a realização de coletas de
espécimes da natureza, de artefatos e de outras
expressões culturais, são ações que se entrelaçam
nas raízes do colecionismo e na origem de muitos
museus.” (Bruno, 2004b, p. 36)

“As Expedições têm um singular comprometimento
com a construção dos elos de sentidos patrimoniais,
valorizados e preservados pelos museus, ao longo
do tempo e nos mais diferentes territórios. A
idealização de rotas, a proposição de percursos para
esquadrinhar, investigar, explorar proteger e
dominar, propiciando a realização de coletas de
espécimes da natureza, de artefatos e de outras
expressões culturais, são ações que se entrelaçam
nas raízes do colecionismo e na origem de muitos
museus.” (Bruno, 2004b, p. 36)

Os enunciados museológicos hoje encerram mais perguntas do que propriamente

Os enunciados museológicos hoje encerram mais perguntas do que propriamente

respostas, e esta lógica tem contribuído de forma decisiva para a alimentação de processos

respostas, e esta lógica tem contribuído de forma decisiva para a alimentação de processos

participativos de diferentes atores na cadeia operatória dos museus.

participativos de diferentes atores na cadeia operatória dos museus.

Com base nesta dinâmica, no presente capítulo, são propostos os diálogos

Com base nesta dinâmica, no presente capítulo, são propostos os diálogos

patrimoniais legitimadores da ação de um museu de cidade, pautado nos paradigmas da

patrimoniais legitimadores da ação de um museu de cidade, pautado nos paradigmas da

Sociomuseologia.

Sociomuseologia.

Às perguntas fundadoras sobre os eixos operatórios de um museu de cidade para

Às perguntas fundadoras sobre os eixos operatórios de um museu de cidade para

São Paulo, respondem abaixo os próprios expedicionários, viajantes da Expedição São

São Paulo, respondem abaixo os próprios expedicionários, viajantes da Expedição São

Paulo 450 anos, lastreados nas suas experiências em campo. Extratos de relatos,

Paulo 450 anos, lastreados nas suas experiências em campo. Extratos de relatos,

depoimentos, reflexões e diálogos interdisciplinares travados durante a viagem urbana por

depoimentos, reflexões e diálogos interdisciplinares travados durante a viagem urbana por

São Paulo, no âmbito da Expedição São Paulo 450 anos, realizada em 2004, foram

São Paulo, no âmbito da Expedição São Paulo 450 anos, realizada em 2004, foram

selecionados e agrupados de acordo com sua pertinência em relação às perguntas

selecionados e agrupados de acordo com sua pertinência em relação às perguntas

formuladas, que funcionam como eixos simbólicos e operativos que desenham o perfil do

formuladas, que funcionam como eixos simbólicos e operativos que desenham o perfil do

próprio museu. Assim, um encadeamento de perguntas, com múltiplas respostas, pretende

próprio museu. Assim, um encadeamento de perguntas, com múltiplas respostas, pretende

desvelar um universo de possibilidades e de interações que constróem, em seu conjunto,

desvelar um universo de possibilidades e de interações que constróem, em seu conjunto,

potencialidades para o Museu. Por outro lado, reforçam a pertinência do modelo

potencialidades para o Museu. Por outro lado, reforçam a pertinência do modelo

museológico proposto, já que partem da própria realidade e do dia-a-dia operativo da

museológico proposto, já que partem da própria realidade e do dia-a-dia operativo da

população, na metrópole.

população, na metrópole.

Cada resposta, portanto, foi extraída da interação e observação do campo, da

Cada resposta, portanto, foi extraída da interação e observação do campo, da

leitura atenta do território, dos arranjos sociais e das dinâmicas coletivas; partem de um

leitura atenta do território, dos arranjos sociais e das dinâmicas coletivas; partem de um

exercício de apropriação de estratégias de entendimento das forças sociais que ditam e

exercício de apropriação de estratégias de entendimento das forças sociais que ditam e

assumem as regras para viabilizar a coexistência.

assumem as regras para viabilizar a coexistência.
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As múltiplas fontes colhidas durante a expedição apressam-se em enunciar as

As múltiplas fontes colhidas durante a expedição apressam-se em enunciar as

respostas, mas a pertinência ou correspondência de cada uma das eleitas, selecionadas e

respostas, mas a pertinência ou correspondência de cada uma das eleitas, selecionadas e

abaixo inseridas como se num jogo minucioso de encaixe, correspondem ao olhar atento

abaixo inseridas como se num jogo minucioso de encaixe, correspondem ao olhar atento

que intencionalmente revela o perfil crítico, inclusivo e provocativo que o museu fórum,

que intencionalmente revela o perfil crítico, inclusivo e provocativo que o museu fórum,

pleno de contradições e inquietudes, deve assumir com real determinação.

pleno de contradições e inquietudes, deve assumir com real determinação.

2.2.1. O jogo de perguntas e respostas patrimoniais62
a)

Pode um museu de cidade criar um lugar de memória para sua população?

Este lugar deveria ser único, central, ou poderia se espraiar pelo espaço urbano?

b)

2.2.1. O jogo de perguntas e respostas patrimoniais62
a)

Pode um museu de cidade criar um lugar de memória para sua população?

Este lugar deveria ser único, central, ou poderia se espraiar pelo espaço urbano?

“Qual será o uso que se dará ao mais importante sítio histórico e arqueológico da
cidade? A Fábrica de Cimento Portland, de Perus, no extremo-norte da cidade, é
um monumento-ruína da história da construção civil em São Paulo; de lá saiu
matéria-prima para a reconstrução da pequena cidade colonial de taipa e para a
formação da metrópole.” (Lúcia J. C. Oliveira Juliani, arqueóloga, viajante da
Expedição São Paulo 450 anos, p. 182)
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“A cidade continua sendo o grande lastro referencial, território que precisa ser
permanentemente palmeado para não ser esquecido. A memória substitui o olhar
faltante ou o som que não pode ser percebido; estimula o redesenho mental das
ruas, reposiciona e agrega novas informações, preenche lacunas do cenário
quotidiano; cenário imaginário, mas real. Ela é a teia que orienta a vida, os
deslocamentos, as macro e microrreferências urbanas, sensoriais e emocionais.
Sentir-se seguro pressupõe saber onde se pisa, mas não necessariamente
enxergar o solo.” (Maria Ignez Mantovani Franco, museóloga, co-coordenadora da
rota sul-norte da Expedição São Paulo 450 anos, em relato de encontro com casal
de surdos-cegos, p. 139, Figura 33)
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toda a parte, móvel, maleável, difuso ou até mesmo virtual?
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“As portas do Museu se abrirão de forma ampla, permeável, para acolher todos os
cidadãos de São Paulo e seus visitantes, sem distinção, sem anteparos, de forma
híbrida e permanente, permitindo o diálogo entre culturas, entre classes sociais e
a permanência de uma delicada teia de arranjos sociais, densos e motivadores.”
(Maria Ignez Mantovani Franco, museóloga, co-coordenadora da rota sul-norte da
Expedição São Paulo 450 anos, p. 63)
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“O Museu da Cidade já nasce com imagens, preservadas pelo uso intensivo da
tecnologia existente, entendendo-a como geradora de novos indicadores e
possibilidades de memória, compatíveis com a necessidade de universalização do
acesso aos bens públicos, de modernização e como resposta à complexidade das
sociedades atuais.Isso aponta a possibilidade de interligação dos diversos museus
e o nascedouro do museu virtual.” (Jupira Cayubi e Maria Teresa Augusti,
pedagogas, viajantes da Expedição São Paulo 450 anos, p. 53)

c)

As memórias coletivas podem ser compartilhadas entre camadas sociais
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“Este exercício mental e corporal, para além do frisson subjetivista que suscitou,
indica-nos uma operação intelectual mais geral de memória compartilhada. As
operações intelectuais dicotômicas, que amparam muitas das análises e o próprio
sentido político que norteia a vida na metrópole, impondo um “nós e eles”, um
“público e privado”, um “centro e periferia”, “um poder público e cidadãos”,
deveriam ser mais questionadas a partir de estruturas simbólicas de maior
inteligibilidade, e o universo lúdico parece consistir numa via para se repensar a
diversidade e a totalidade da metrópole, uma vez que somos, para retomarmos
Lévi-Strauss, ‘inelutavelmente homens’”. (Luiz Henrique de Toledo, antropólogo,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 146)
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“A Expedição percorreu não apenas um espaço visível, localizável nos mapas que
sempre tínhamos à mão, mas também regiões invisíveis, alamedas imaginárias,
esquinas sagradas, pontos de uma ‘cartografia mítica’ a indicar a presença dos
inúmeros ritos de viver e de morrer na metrópole. (...) Não se revolve
impunemente a terra dos ancestrais. (...) O lugar dos mortos na cidade pode,
também, reafirmar contingências urbanas (como a verticalização dos cemitérios
que ‘otimiza’ o espaço urbano) ou a diversidade de percepções relativas à morte
(como a cremação que ‘antecipa’ no tempo a transformação do corpo em cinzas).”
(Vagner Gonçalves da Silva, antropólogo, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 205)
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“O que caracteriza essa visão é a possibilidade de, por meio de um ‘olhar
distanciado’, flagrar arranjos mais estruturais, soluções de longa duração,
recorrências e regularidades. Se de um lado perde-se o foco ‘de perto e de dentro’
(Magnani, 2002), ganha-se a oportunidade de captar situações visíveis apenas na
moldura de um horizonte mais alargado.” (José Guilherme Cantor Magnani,
antropólogo, co-coordenador da rota sul-norte da Expedição São Paulo 450 anos,
p. 147)
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p. 147)

“No entanto, um detalhe ali estava para, ao menos, sinalizar outra interpretação:
para além do quadro da desordem e da anomia, um arranjo coletivo – não
planejado, não consciente, situado no plano básico da alimentação – constituía um
ponto de referência, evocando um dos tantos costumes plantados pelos diferentes
segmentos formadores de sua população e construtores da própria cidade.” (José
Guilherme Cantor Magnani, antropólogo, co-coordenador da rota sul-norte da
Expedição São Paulo 450 anos, p. 147)
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“... há uma mão que rapa a serviço da lei, que restabelece temporariamente a
ordem, que atua em agrupamentos diurnos, vespertinos e noturnos, mas que
também vive paradoxos: na esquina da Ladeira General Carneiro com a rua 25 de
Março, um grupo de fiscais da Prefeitura convive pacificamente com seus vizinhos
63
marreteiros e ambulantes. Como pode isso se a todo momento o que se vê é um
grupo fugindo do outro, numa verdadeira dança pelas ruas da cidade?” (Paulo
Portella Filho, artista e educador, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p.
220)
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“Cinco horas da manhã, lá na praça da República, a droga acabava, os caras iam
embora, e eu via o que estava fazendo comigo. Aí vinha o vazio, porque aí você
tira toda a máscara da droga, né? Os passarinhos começavam a cantar, e eu
queria matar um por um, porque eu não suportava o canto dos pássaros... Porque
os pássaros proclamam um novo dia e mais um dia eu estava me afundando.
Acho que foi por aí que eu comecei a ter a percepção que eu tinha de me
modificar ou me afundar de uma vez”. (Esmeralda Ortiz – na Figura 33, abaixo –
escritora, ex-menina de rua, em conversa com os expedicionários da rota lesteoeste, na Praça da Sé, apud Priscilla Barrak Ermel, musicista, antropóloga e
videasta, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 162.)
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Figura 33. Casal de surdo-cegos (à esquerda) e Esmeralda Ortiz (à direita).
(Fonte: acervo Expomus)
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cidade e da vida em sociedade?
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“O Mercado Central da Cantareira resume a irradiação dos sabores e saberes dos
paladares da cidade. Uma cidade concentrada de cores, sabores, cheiros e
formas, que vão sendo apresentados também nas ruas, nas casas, nos bares e
restaurantes espelhando e educando o padrão multicultural da cidade.” (Paulo
Portella Filho, artista e educador, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 219)
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restaurantes espelhando e educando o padrão multicultural da cidade.” (Paulo
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“Em uma interessante palestra aos participantes da Expedição na rota LesteOeste, o antropólogo Ronaldo de Almeida traçou um panorama das
transformações ocorridas neste campo, nos últimos vinte anos. Em São Paulo, em
1991, 78% dos entrevistados em pesquisa declararam-se católicos, porcentagem
que baixou, em 2000, para 67%. De outro lado declararam-se professando uma
das igrejas genericamente identificadas como evangélicas pentecostais, em 1991,
6% e, em 2000, 13% dos entrevistados. Verificou-se um aumento no número de
pessoas sem religião e uma transferência de fiéis entre um credo e outro.” (José
Eduardo de Assis Lefèvre, arquiteto, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 117)
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Marreteiro – termo utilizado em São Paulo para designar o vendedor ambulante, o camelô.
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“O que mais surpreendeu, porém, (...) foi o intercâmbio de funções: o clube de
futebol que abriga uma escola, o cemitério que é apropriado como parque, o local
de culto onde o rapper aprende a ler partitura musical; o espaço escolar que
oferece lazer; a associação de moradores onde se faz artesanato e serve de
convivência para idosos. Seus agentes sabem como operar estas passagens...”
(José Guilherme Cantor Magnani, antropólogo, co-coordenador da rota sul-norte
da Expedição São Paulo 450 anos, p. 102)
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“Quem viaja na cidade se condena a só perceber fragmentos de um território e
dos valores, atitudes, hábitos e sentimentos que modelam a vida de seus
habitantes. Do boteco à farmácia, do supermercado ao hotel, do restaurante ao
banco do camelô, o que é oferecido, servido e vendido, a acolhida franca ou o jeito
de impor distância – tudo revela os múltiplos modos de vida que compõem a vida
da cidade. Espelho estilhaçado, nele se reflete o ethos da metrópole, que é mais a
soma dos seus fragmentos.” (Maria Lucia Montes, cientista política e antropóloga,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 211)
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descarta, o que descarta?

“Eis um homem encarregado de apanhar os detritos de um dia da capital. Tudo o
que a grande cidade rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo o que ela desdenhou,
tudo o que ela quebrou, ele cataloga e coleciona. Ele compulsa os arquivos do
passado, os cafarnauns dos dejetos. Faz uma triagem, uma escolha inteligente;
recolhe, como um avaro recolhe um tesouro, as imundícies que, reelaboradas pela
divindade industrial, se tornarão de novo objetos de utilidade ou prazer.” (Charles
Baudelaire, apud Lúcia J. C. Oliveira Juliani, arqueóloga, viajante da Expedição
São Paulo 450 anos, p. 180)
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“Caixas guardam todos os programas de competições ali realizadas, outrora
concorridíssimas, e álbuns armazenam centenas de fotografias documentando os
eventos mais marcantes e as visitas de autoridades oficiais. Nas baias
particulares, dezenas de fotografias espalhadas pelas paredes, troféus, recortes
de jornais, instrumentos de ferrar e veículos antigos dividem espaço com
trabalhadores e cavalos que resistem à perda do público apostador ou às
incertezas quanto à desapropriação do local.” (Paulo César Garcez Marins,
historiador, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 178)
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“Na quarta-feira conhecemos a COOPAMARE de Pinheiros e as pessoas que
trabalham nessa cooperativa, catadores de papel e recicladores. O que me
surpreendeu além do trabalho deles, de valor social e ecológico enorme, foi a
música ajudando a organizar. Eles contaram que a música é a primeira coisa que
acontece no encontro das sextas-feiras, para abrandar os ânimos: as pessoas
chegam tensas com a semana de trabalho, então a primeira ação prática da
reunião é cantar. E eles escreveram algumas letras que falam de sua causa e de
outras cooperativas de catadores do Brasil. Apresentaram samba e afoxé próprios
no final da visita, e os pesquisadores se envolveram mais ainda, prosseguindo do
conhecimento inicial à experiência de participação, que brota ao cantar juntos.”
(André Bueno, pesquisador de música popular e literatura, viajante da Expedição
São Paulo 450 anos, p. 157)
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Visita à sede da Sociedade Paulista de Trote, na Vila Guilherme, em São Paulo.

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 141

64

Visita à sede da Sociedade Paulista de Trote, na Vila Guilherme, em São Paulo.

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 141

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

g)

Que histórias, que memórias poderão ser apresentadas no museu? De quem

devem ser as memórias apresentadas, e para quem?
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“Farol de pedra para gerações e gerações de paulistanos, o Pico do Jaraguá foi o
marco final de nosso trajeto da Expedição São Paulo 450 anos. Seu nome, um
topônimo em língua tupi como tantos outros mantidos na metrópole paulistana, é
uma evidência da memória dos povos indígenas que lograram manter parte de
sua herança cultural no dia-a-dia da cidade. Cambuci, Araçá, Tatuapé, Anhembi,
Pirituba, Jaguaré, Carandiru, Tucuruvi, Tremembé, Morumbi, Sumaré, Pacaembu
e os onipresentes Anhangabaú, Tamanduateí e Tietê são alguns dos quase
incontáveis marcadores topográficos indígenas tão familiares dos paulistanos.”
(Paulo César Garcez Marins, historiador, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 179)

“Farol de pedra para gerações e gerações de paulistanos, o Pico do Jaraguá foi o
marco final de nosso trajeto da Expedição São Paulo 450 anos. Seu nome, um
topônimo em língua tupi como tantos outros mantidos na metrópole paulistana, é
uma evidência da memória dos povos indígenas que lograram manter parte de
sua herança cultural no dia-a-dia da cidade. Cambuci, Araçá, Tatuapé, Anhembi,
Pirituba, Jaguaré, Carandiru, Tucuruvi, Tremembé, Morumbi, Sumaré, Pacaembu
e os onipresentes Anhangabaú, Tamanduateí e Tietê são alguns dos quase
incontáveis marcadores topográficos indígenas tão familiares dos paulistanos.”
(Paulo César Garcez Marins, historiador, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 179)

“Rappin Hood é um exemplo que se tornou porta-voz de uma realidade de
Heliópolis para todo o Brasil. Cantor e compositor negro do rap e hip hop,
desenvolveu conosco e com jornalistas um bate-papo franco e aprofundado. Dá
para lembrar o que ele disse das ‘posses’, os grupos de rappers e MCs que se
encontram para trocar idéias e compor bases rítmicas e temas novos: – ‘Posse é
uma ONG sem papelada!’” (André Bueno, pesquisador de música popular e
literatura, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 156)
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“Quem nasce em São Miguel é baiano”. (Ditado popular citado no texto de
Augusto Capelo, psicanalista, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 186)
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“A curiosidade apressa nosso passo, mas a fome dita a hora de parar. Mais uma
amostra da diversidade caleidoscópica de São Paulo. Estamos no Canindé, no
restaurante Galinhada da Bahia. O dono, um nordestino enorme e sorridente, com
chapéu de couro como afirmação de sua identidade, conta que está cansado do
que faz e gostaria mesmo era de abrir um McDonald’s. (...) Na cozinha, panelas
enormes fervem galinha de cabidela, rabada, galinhada e a indispensável buchada
de bode.” (Augusto Capelo, psicanalista, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 187)

“A curiosidade apressa nosso passo, mas a fome dita a hora de parar. Mais uma
amostra da diversidade caleidoscópica de São Paulo. Estamos no Canindé, no
restaurante Galinhada da Bahia. O dono, um nordestino enorme e sorridente, com
chapéu de couro como afirmação de sua identidade, conta que está cansado do
que faz e gostaria mesmo era de abrir um McDonald’s. (...) Na cozinha, panelas
enormes fervem galinha de cabidela, rabada, galinhada e a indispensável buchada
de bode.” (Augusto Capelo, psicanalista, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 187)

“As crianças usavam cueiros vermelhos para afastar mau-olhado, faixa e fraldas
eram feitas de panos velhos – lençóis, saias e calças usadas. O uso da fralda de
pano é um costume que parece estar em vias de desaparecimento. Durante a
Expedição, verificou-se que não apenas as filhas e netas das moradoras de Vista
Alegre passaram a usar fraldas descartáveis, como também mães do Movimento
dos Trabalhadores sem Terra em Caieiras e as da Aldeia Guarani, no Jaraguá.
Vale destacar que em nosso cotidiano, não raro, encontramos em vários pontos
da cidade mães pedindo dinheiro para comprar um pacote de fraldas, como
também nos deparamos nas ruas com crianças, filhas de ciganos, usando as
referidas fraldas.” (Maria Lucia Mott, historiadora, viajante da Expedição São Paulo
450 anos, pp. 200-201.)
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“Resulta daí que todos os habitantes de São Paulo um dia experimentaram o
desejo de deixá-la, assim como se pensa em parar de fumar. Poucos conseguem
com êxito. Todo paulistano porta o secreto desejo de adquirir um sítio, chácara ou
casa de campo, num lugar bucólico onde seja possível ouvir as pedras crescendo.
Todos pensam em fugir. Vejam-se os enormes congestionamentos nas rodovias
para deixar a cidade nos feriados prolongados. Mas todos voltam,
inevitavelmente.” (Rodney Taboada, médico psiquiatra, analista, viajante da
Expedição São Paulo 450 anos, p. 194)
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“São Paulo é terra da ilusão, quem vem quer voltar,
65
quem não está quer vir.” (Juliani, 2004, p. 181)
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“Regras e normas de convivência, escritas, explicitam princípios e buscam
alcançar os mais diferentes usuários em todos os equipamentos – escolas,
centros de saúde, hospitais, clubes, casas de cultura – incitando-os e convidandoos para a construção de uma sociabilidade responsável e consciente entre seus
pares”. (Paulo Portella Filho, artista e educador, viajante da Expedição São Paulo
450 anos, p. 220)
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“– Tia, tia, o que é que você é?
– Eu trabalho com museus. Você sabe o que é um museu?
– Ah, eu sei, é o lugar que tem múmia.
– Ah, mas só múmia? O que mais você acha que tem no museu?
– Dinossauro... bichos...
– E você já foi a um museu?
– Eu não.
– Então, a gente está trabalhando para um museu diferente, que você vai
conhecer. (Trecho da conversa entre a expedicionária especialista em museologia
Camila M. R. Cristino e uma menina, com seis anos de idade, no Bairro Jardim
Vista Alegre, durante a Expedição São Paulo 450 anos, p. 214)
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“A preocupação do espaço das ruas, anteriormente privatizado pelo medo e pela
violência, precisou da experiência da coletivização da festa para poder, com isso,
ir ressignificando com novos arranjos esses lugares enquanto espaço público.
Uma nova pedagogia da rua teve que ser aprendida, porque agora, tirar da rua (a
criança) é, também, devolver à rua (a criança).” (Ana Lúcia Lopes, educadora,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 129)
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Depoimento de Inácio José da Silva, dono de um bar no Condomínio Vargem Grande, durante a Expedição
São Paulo 450 anos.
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“... a Expedição revelou a São Paulo uma cratera urbana – um dente cariado
necessidades, mas rico em experiências humanas, em procedimentos
preservação do meio ambiente e em múltiplos experimentos lúdicos e
sociabilidade.” (Maria Ignez Mantovani Franco, museóloga, co-coordenadora
rota sul-norte da Expedição São Paulo 450 anos, pp. 61-62)
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“Eu queria dizer à equipe toda, que eu acho que vou ter alguns probleminhas
daqui para frente para produzir Arqueologia, porque eu me acostumei a ter um
psicanalista, um segurança, um antropólogo, um fotógrafo... Eu acho que toda vez
que eu abaixar para pegar um caquinho... Eu queria saber como é que a gente faz
para conseguir um kit desses”. (Paulo Zanettini, arqueólogo, viajante da Expedição
São Paulo 450 anos, p. 214)

k)

de
de
de
da

“Eu queria dizer à equipe toda, que eu acho que vou ter alguns probleminhas
daqui para frente para produzir Arqueologia, porque eu me acostumei a ter um
psicanalista, um segurança, um antropólogo, um fotógrafo... Eu acho que toda vez
que eu abaixar para pegar um caquinho... Eu queria saber como é que a gente faz
para conseguir um kit desses”. (Paulo Zanettini, arqueólogo, viajante da Expedição
São Paulo 450 anos, p. 214)

Estariam os ‘iniciados’ em cultura, meio ambiente, antropologia urbana,

k)

Estariam os ‘iniciados’ em cultura, meio ambiente, antropologia urbana,

museologia, entre outros, abertos a ouvir e a legitimar saberes advindos da própria

museologia, entre outros, abertos a ouvir e a legitimar saberes advindos da própria

população? O Museu estaria aberto a reconhecer, a registrar e a dar voz a esta população?

população? O Museu estaria aberto a reconhecer, a registrar e a dar voz a esta população?

l)

“Sinto uma mão negra e pesada sobre meu ombro. ‘E aí, mano, não vai encarar
um espetinho?’ ‘Morango’, nosso guia, guardião, tradutor, pergunta-me se não
quero comer. ‘Sangue bom, come que esse é o melhor espetinho do pedaço’.
Essa foi uma das pessoas que mais me ajudaram na compreensão da metrópole.
A outra, que conheceria mais tarde, também era negra, só que mulher.” (Augusto
Capelo, psicanalista, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 185)
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“Quando o homem chora / a criança vem consolar / acaricia seus cabelos / e pede
para ele não chorar”. (Esmeralda Ortiz, escritora, ex-menina de rua, em conversa
com os expedicionários da rota leste-oeste, na Praça da Sé, apud Priscilla Barrak
Ermel, musicista, antropóloga e videasta, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 163)
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“Este diálogo anunciado intermuseus será a base da política sistêmica que se
irradiará a partir do Museu da Cidade de São Paulo, estabelecendo parcerias,
diálogos e ações conjuntas e cooperativas com a pluralidade das instituições
municipais, além de outras organizações patrimoniais, socioculturais, coleções
paulistanas e demais indicadores de memória passíveis de serem referenciados e
legitimados na cidade.” (Maria Ignez Mantovani Franco, museóloga, cocoordenadora da rota sul-norte da Expedição São Paulo 450 anos, p. 61)
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A cratera da Colônia é a principal atração do patrimônio geológico da cidade de São Paulo. Localizada na
região de Parelheiros, foi criada com um impacto de um meteoro de estimados 200 m de diâmetro há
aproximadamente 20 milhões de anos, formando uma cratera de 3,6 km de diâmetro.
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O museu de cidade poderia se constituir de forma independente das
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“...o presente é uma escolha de futuros possíveis...”
67
Milton Santos (2000:45)
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“A introdução dos CEUs pela Prefeitura veio criar, na periferia, um padrão
diferenciado de ambiente, cuja importância reside principalmente, a meu ver, no
estabelecimento de um padrão de referência para os jovens, de organização, de
respeito à pessoa humana, que contribui para a formação de uma nova cultura,
sendo a presença da comunidade um fator fundamental. Mesmo não atingindo a
maior parte das populações das periferias e correndo o risco de ser descartados
por razões políticas em uma mudança de gestão, a criação desses centros valeu a
pena...” (José Eduardo de Assis Lefèvre, arquiteto, viajante da Expedição São
Paulo 450 anos, pp. 116-117)
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respeito à pessoa humana, que contribui para a formação de uma nova cultura,
sendo a presença da comunidade um fator fundamental. Mesmo não atingindo a
maior parte das populações das periferias e correndo o risco de ser descartados
por razões políticas em uma mudança de gestão, a criação desses centros valeu a
pena...” (José Eduardo de Assis Lefèvre, arquiteto, viajante da Expedição São
Paulo 450 anos, pp. 116-117)

Poderia o museu de cidade extrapolar os limites da cidade e assumir novas

n)

Poderia o museu de cidade extrapolar os limites da cidade e assumir novas

fronteiras socialmente permeáveis? Pode o museu ignorar ou operar à revelia dos limites

fronteiras socialmente permeáveis? Pode o museu ignorar ou operar à revelia dos limites

políticos e geográficos da cidade? Pode ele assumir a porosidade latente, que mescle os

políticos e geográficos da cidade? Pode ele assumir a porosidade latente, que mescle os

territórios físicos e sociais envoltórios? Pode a ação do museu avançar para além das

territórios físicos e sociais envoltórios? Pode a ação do museu avançar para além das

bordas da cidade?

bordas da cidade?

“Existe um nível de organização da ‘comunidade’ na gestão desses territórios que
nesse momento parece se propor a suprir a vacilante presença do poder público
em tudo o que não exija pesados investimentos. Mais do que isso, coloca o poder
público na posição de apenas mais um coadjuvante na manutenção do cotidiano
dos bairros.” (Sarah Feldman, urbanista, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 168)

“Existe um nível de organização da ‘comunidade’ na gestão desses territórios que
nesse momento parece se propor a suprir a vacilante presença do poder público
em tudo o que não exija pesados investimentos. Mais do que isso, coloca o poder
público na posição de apenas mais um coadjuvante na manutenção do cotidiano
dos bairros.” (Sarah Feldman, urbanista, viajante da Expedição São Paulo 450
anos, p. 168)

“Nas franjas da metrópole, a Grande Mãe revela-se de forma ctônica. Foi isto que
vimos na localidade de Sete Cruzes, o ponto mais ao leste da cidade, onde a vida
corre medida pelas estações e as pessoas sobrevivem do que a natureza lhes dá.
Todas as coisas têm uma textura lunar, pouco direrenciada, e a realidade se
expande para além dos tempos imemoriais.” (Augusto Capelo, psicanalista,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 189)

“Nas franjas da metrópole, a Grande Mãe revela-se de forma ctônica. Foi isto que
vimos na localidade de Sete Cruzes, o ponto mais ao leste da cidade, onde a vida
corre medida pelas estações e as pessoas sobrevivem do que a natureza lhes dá.
Todas as coisas têm uma textura lunar, pouco direrenciada, e a realidade se
expande para além dos tempos imemoriais.” (Augusto Capelo, psicanalista,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 189)

“A ‘periferia’ alcançou a fronteira da cidade de São Paulo. Da Península do Bororé,
no extremo sul, ao extremo norte, em Perus, o deslocamento no espaço revelou o
sentido da fronteira. Fronteira geográfica, sem dúvida, mas também fronteira entre
tempos. Foi preciso que metade da população de São Paulo se confinasse nos
extremos da cidade para que a Natureza se transformasse em questão. Resta
saber para quem.” (Mônica Carvalho, socióloga, viajante da Expedição São Paulo
450 anos, p. 103)

“A ‘periferia’ alcançou a fronteira da cidade de São Paulo. Da Península do Bororé,
no extremo sul, ao extremo norte, em Perus, o deslocamento no espaço revelou o
sentido da fronteira. Fronteira geográfica, sem dúvida, mas também fronteira entre
tempos. Foi preciso que metade da população de São Paulo se confinasse nos
extremos da cidade para que a Natureza se transformasse em questão. Resta
saber para quem.” (Mônica Carvalho, socióloga, viajante da Expedição São Paulo
450 anos, p. 103)
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“Apesar dos últimos cinquenta anos apresentarem sensível melhora de alguns
indicadores sociais – expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil,
acesso ao saneamento básico, entre outros – os indicadores urbanísticos e
ambientais apontam para um modelo de apropriação do território marcado pela
exclusão social e ambientalmente predatório, adaptado à lógica da ocupação
capitalista da terra e à organização das elites.

“Apesar dos últimos cinquenta anos apresentarem sensível melhora de alguns
indicadores sociais – expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil,
acesso ao saneamento básico, entre outros – os indicadores urbanísticos e
ambientais apontam para um modelo de apropriação do território marcado pela
exclusão social e ambientalmente predatório, adaptado à lógica da ocupação
capitalista da terra e à organização das elites.

Os dados dos últimos censos indicam a tendência geral de decréscimo
populacional, tanto para a cidade como para toda a Região Metropolitana.
Entretanto, há um imenso processo de deslocamento populacional interno, rumo
às áreas periféricas, gerando forte pressão pela ocupação de regiões
tradicionalmente rurais e onde se localizam os últimos recursos naturais – água,
biodiversidade e remanescentes de terra”. (Patricia Marra Seppe, geóloga e
mestre em análise ambiental, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 111)

Os dados dos últimos censos indicam a tendência geral de decréscimo
populacional, tanto para a cidade como para toda a Região Metropolitana.
Entretanto, há um imenso processo de deslocamento populacional interno, rumo
às áreas periféricas, gerando forte pressão pela ocupação de regiões
tradicionalmente rurais e onde se localizam os últimos recursos naturais – água,
biodiversidade e remanescentes de terra”. (Patricia Marra Seppe, geóloga e
mestre em análise ambiental, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 111)

Poderia o museu de cidade representar uma nova plataforma tecnológica de

o)

Poderia o museu de cidade representar uma nova plataforma tecnológica de

interesse para os adolescentes e crianças? Poderiam estes conviver com métodos

interesse para os adolescentes e crianças? Poderiam estes conviver com métodos

exploratórios da própria cidade, em articulação com planos globais de desenvolvimento de

exploratórios da própria cidade, em articulação com planos globais de desenvolvimento de

uma cidade educadora? Seria o museu um espaço de lazer e de conhecimento também

uma cidade educadora? Seria o museu um espaço de lazer e de conhecimento também

para a parcela jovem da população?

para a parcela jovem da população?

“A modernidade cria estruturas específicas, que transpiram tecnologia e marcam
as suas presenças na cidade. As Lan houses (Local Área Network), conceito
surgido na Coréia do Sul, sugerem os jogos de computador para promover a
socialização de grupos. Essas verdadeiras cavernas afastam da realidade da
cidade e são freqüentadas por adolescentes que não se comunicam e não tiram
os olhos das telas dos computadores”. (Lucia J. C. Oliveira Juliane, arqueóloga,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 183)

“A modernidade cria estruturas específicas, que transpiram tecnologia e marcam
as suas presenças na cidade. As Lan houses (Local Área Network), conceito
surgido na Coréia do Sul, sugerem os jogos de computador para promover a
socialização de grupos. Essas verdadeiras cavernas afastam da realidade da
cidade e são freqüentadas por adolescentes que não se comunicam e não tiram
os olhos das telas dos computadores”. (Lucia J. C. Oliveira Juliane, arqueóloga,
viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 183)

“Fluxos de comunicação, circuitos de trocas. Percursos de pessoas e coisas,
circulação de bens e de um patrimônio imaterial inestimável pelo território da
metrópole. Eis o que a viagem revela, evidenciando a lógica que faz uma cidade
maior que a soma dos fragmentos em que se deixa apreender na travessia.
Cidade de paulistanos de todo o Brasil, de todo o mundo.” (Maria Lucia Montes,
cientista política e antropóloga, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 212)

“Fluxos de comunicação, circuitos de trocas. Percursos de pessoas e coisas,
circulação de bens e de um patrimônio imaterial inestimável pelo território da
metrópole. Eis o que a viagem revela, evidenciando a lógica que faz uma cidade
maior que a soma dos fragmentos em que se deixa apreender na travessia.
Cidade de paulistanos de todo o Brasil, de todo o mundo.” (Maria Lucia Montes,
cientista política e antropóloga, viajante da Expedição São Paulo 450 anos, p. 212)

“Nos Telecentros de vários distritos, a luta é por inclusão no mundo virtual. Na
Casa Sofia (Jardim Ângela), que socorre mulheres em situação de risco, a
recuperação da auto-estima é palavra de ordem. No Jardim Rosana (Campo
Limpo), nas ruas com nomes de professores, sem uma única escola, o trabalho
com o ‘conceito de rua’ aglutina os jovens e o movimento hip hop os orienta. Nas
entidades de proteção aos mananciais e despoluição da represa de Guarapiranga,
o principal é educar/conscientizar para a continuidade da vida, ...” (Marisia
Margarida Santiago Buitoni, geógrafa, viajante da Expedição São Paulo 450 anos,
pp. 173-174)

“Nos Telecentros de vários distritos, a luta é por inclusão no mundo virtual. Na
Casa Sofia (Jardim Ângela), que socorre mulheres em situação de risco, a
recuperação da auto-estima é palavra de ordem. No Jardim Rosana (Campo
Limpo), nas ruas com nomes de professores, sem uma única escola, o trabalho
com o ‘conceito de rua’ aglutina os jovens e o movimento hip hop os orienta. Nas
entidades de proteção aos mananciais e despoluição da represa de Guarapiranga,
o principal é educar/conscientizar para a continuidade da vida, ...” (Marisia
Margarida Santiago Buitoni, geógrafa, viajante da Expedição São Paulo 450 anos,
pp. 173-174)
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2.2.2. O embaralhar das cartas do jogo

2.2.2. O embaralhar das cartas do jogo

O jogo de perguntas e respostas nos leva a crer que a megacidade possa, sim, ser

O jogo de perguntas e respostas nos leva a crer que a megacidade possa, sim, ser

apropriada como objeto museal, já que o Museu, por sua vez, mesmo que de forma latente,

apropriada como objeto museal, já que o Museu, por sua vez, mesmo que de forma latente,

já se evidencia por muitos dos cantos da cidade. Talvez esse Museu tenha fôlego e

já se evidencia por muitos dos cantos da cidade. Talvez esse Museu tenha fôlego e

coragem de avançar para as bordas e romper as muralhas invisíveis, valendo-se da

coragem de avançar para as bordas e romper as muralhas invisíveis, valendo-se da

horizontalidade que esta estratégia museológica privilegia. É importante ressaltar que esta

horizontalidade que esta estratégia museológica privilegia. É importante ressaltar que esta

experiência expedicionária dialoga com outras muitas que o Museu poderá adotar,

experiência expedicionária dialoga com outras muitas que o Museu poderá adotar,

apropriando-se de uma ação que possa ser estruturadora e capaz de monitorar,

apropriando-se de uma ação que possa ser estruturadora e capaz de monitorar,

comparativamente, em tempo presente, e em escala estratigráfica, as diferentes formas e

comparativamente, em tempo presente, e em escala estratigráfica, as diferentes formas e

camadas de leitura e entendimento da megacidade.

camadas de leitura e entendimento da megacidade.

Outra observação digna de nota é a constatação inegável da existência, no

Outra observação digna de nota é a constatação inegável da existência, no

território, de redes sociais colaborativas, “arranjos coletivos, sistemas de trocas, projetos em

território, de redes sociais colaborativas, “arranjos coletivos, sistemas de trocas, projetos em

parceria, pontos de encontro, formas de auto-proteção, de representação, de associação –

parceria, pontos de encontro, formas de auto-proteção, de representação, de associação –

sem os quais a vida social, nas suas múltiplas dimensões, já há muito estaria

sem os quais a vida social, nas suas múltiplas dimensões, já há muito estaria

impossibilitada, no cenário dessa megalópole”. (Magnani, 2004, p. 34)

impossibilitada, no cenário dessa megalópole”. (Magnani, 2004, p. 34)

Desperta a atenção o teor da contribuição dos viajantes expressas nas respostas

Desperta a atenção o teor da contribuição dos viajantes expressas nas respostas

consideradas acima. Vemos que a leitura de fundo é colaborativa, analítica, que constrói, a

consideradas acima. Vemos que a leitura de fundo é colaborativa, analítica, que constrói, a

partir dos fragmentos perceptíveis e coletados, uma sintaxe que soa intrigante, como se

partir dos fragmentos perceptíveis e coletados, uma sintaxe que soa intrigante, como se

trabalhassem todos juntos na arquitetura de uma visão maior, mais amadurecida,

trabalhassem todos juntos na arquitetura de uma visão maior, mais amadurecida,

amalgamada por diferentes saberes e conhecimentos, a ser enfim disponibilizada para a

amalgamada por diferentes saberes e conhecimentos, a ser enfim disponibilizada para a

fruição pública, no futuro Museu.

fruição pública, no futuro Museu.
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2.3. Enunciados patrimoniais a partir de relatos em primeira pessoa

2.3. Enunciados patrimoniais a partir de relatos em primeira pessoa

Levando-se em conta que uma das competências primordiais de um museu de

Levando-se em conta que uma das competências primordiais de um museu de

cidade é dar voz aos seus cidadãos, foram entrecruzadas diferentes metodologias que

cidade é dar voz aos seus cidadãos, foram entrecruzadas diferentes metodologias que

embasaram o projeto Meu Bairro, Minha Cidade, com o objetivo de compilar um conjunto de

embasaram o projeto Meu Bairro, Minha Cidade, com o objetivo de compilar um conjunto de

depoimentos de moradores da cidade de São Paulo. Colhidas sistematicamente em campo,

depoimentos de moradores da cidade de São Paulo. Colhidas sistematicamente em campo,

estas contribuições expressam – de forma múltipla e muitas vezes contraditória – o que a

estas contribuições expressam – de forma múltipla e muitas vezes contraditória – o que a

população de São Paulo considera importante sobre sua vida pessoal e coletiva, bem como

população de São Paulo considera importante sobre sua vida pessoal e coletiva, bem como

sobre seus processos de convivência e sobrevivência no território.

sobre seus processos de convivência e sobrevivência no território.

Para organizar tais relatos de cidadãos, foram eleitos os temas que embasaram o

Para organizar tais relatos de cidadãos, foram eleitos os temas que embasaram o

projeto Meu Bairro, Minha Cidade, por serem eles altamente contributivos e expressivos da

projeto Meu Bairro, Minha Cidade, por serem eles altamente contributivos e expressivos da

forma de organização social verificada em São Paulo, pelo conjunto de especialistas

forma de organização social verificada em São Paulo, pelo conjunto de especialistas

envolvidos. Estas grandes chaves temáticas, reafirmadas também durante a Expedição

envolvidos. Estas grandes chaves temáticas, reafirmadas também durante a Expedição

como linhagem demarcatória das grandes questões que alimentam e inquietam a população

como linhagem demarcatória das grandes questões que alimentam e inquietam a população

paulistana, foram consideradas como expressivas do ponto de vista científico-metodológico,

paulistana, foram consideradas como expressivas do ponto de vista científico-metodológico,

por terem sido extraídas da lógica do campo68. Esse conceito, amplamente utilizado nos

por terem sido extraídas da lógica do campo68. Esse conceito, amplamente utilizado nos

enunciados antropológicos, foi apropriado de forma muito peculiar por outras áreas do

enunciados antropológicos, foi apropriado de forma muito peculiar por outras áreas do

conhecimento, entre elas, a Museologia. Não por acaso, a Sociomuseologia nos dá os

conhecimento, entre elas, a Museologia. Não por acaso, a Sociomuseologia nos dá os

indicadores precisos para a compreensão e apropriação deste enunciado. Considerando-se

indicadores precisos para a compreensão e apropriação deste enunciado. Considerando-se

que a Sociomuseologia privilegia de forma indiscutível a visão do Museu como um espaço

que a Sociomuseologia privilegia de forma indiscutível a visão do Museu como um espaço

para a compreensão da vida humana, legitimando a sua ação no território em que vive,

para a compreensão da vida humana, legitimando a sua ação no território em que vive,

compreender as relações sociais e suas diferentes lógicas, é tarefa cotidiana de muitas das

compreender as relações sociais e suas diferentes lógicas, é tarefa cotidiana de muitas das

áreas sociais do conhecimento, principalmente, hoje, da Sociomuseologia.

áreas sociais do conhecimento, principalmente, hoje, da Sociomuseologia.

68

68

Expressão cunhada por Maria Lucia Montes, antropóloga responsável pela coordenação de conteúdos do
projeto Meu Bairro, Minha Cidade, procurando sintetizar o momento de ‘saturação’ em que as indicações
colhidas em campo convergem e revelam o elemento ‘invariante’ que consolida um determinado indicador social
de relevância.
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2.3.1. Relações de pertencimento e de sociabilidade69

2.3.1. Relações de pertencimento e de sociabilidade69

A recomposição de conteúdos da seqüência dos painéis que compunham cada

A recomposição de conteúdos da seqüência dos painéis que compunham cada

uma das exposições do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, realizadas nos Centros

uma das exposições do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, realizadas nos Centros

Educacionais Unificados – CEUs, nos diferentes bairros periféricos de São Paulo, toma a

Educacionais Unificados – CEUs, nos diferentes bairros periféricos de São Paulo, toma a

seguir, como amostragem, os dados contidos nas exposições realizadas em Cidade Líder e

seguir, como amostragem, os dados contidos nas exposições realizadas em Cidade Líder e

Pirituba, como possibilidade de se compreender os múltiplos enfoques extraídos dos relatos

Pirituba, como possibilidade de se compreender os múltiplos enfoques extraídos dos relatos

da população.

da população.

PAINEL 1

PAINEL 1

MEU BAIRRO, MINHA CIDADE

MEU BAIRRO, MINHA CIDADE

Objetivo de Comunicação: Você também faz parte dessa história

Objetivo de Comunicação: Você também faz parte dessa história

Mapa: “Este é o mapa de São Paulo. É importante que você aprenda a conhecê-lo,

Mapa: “Este é o mapa de São Paulo. É importante que você aprenda a conhecê-lo,

porque esta é a sua cidade. Para você, que é cidadão paulistano, a cidade começa no lugar

porque esta é a sua cidade. Para você, que é cidadão paulistano, a cidade começa no lugar

onde você mora. Este é o seu bairro. Você também faz parte desta história.”

onde você mora. Este é o seu bairro. Você também faz parte desta história.”

Ênfases: Memória compartilhada, localização no território, pertencimento a um lugar

Ênfases: Memória compartilhada, localização no território, pertencimento a um lugar

comum, identificação como cidadão paulistano, apropriação do próprio bairro, inclusão na

comum, identificação como cidadão paulistano, apropriação do próprio bairro, inclusão na

história da cidade.

história da cidade.

PAINEL 2

PAINEL 2

QUANDO

QUANDO

Objetivo de Comunicação: Há muito tempo...

Objetivo de Comunicação: Há muito tempo...

Símbolo visual: Ampulheta

Símbolo visual: Ampulheta

Imagens: Primeiros moradores, primeiras atividades econômicas

Imagens: Primeiros moradores, primeiras atividades econômicas

Ênfases: Narrativa de como tudo começou. Resgate da história do bairro desde os

Ênfases: Narrativa de como tudo começou. Resgate da história do bairro desde os

tempos mais remotos.

tempos mais remotos.

69

69

Todos as informações e relatos contidos neste item foram transcritos de conjunto editorial relativo ao projeto
Meu Bairro, Minha Cidade publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de São Paulo, 2004. Meu
Bairro, Minha Cidade. Optou-se por não repetir a informação completa a cada entrada, informando apenas as
características de cada painel e a identificação da pessoa que prestou depoimento.
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PAINEL 3

PAINEL 3

MEMÓRIA

MEMÓRIA

Objetivo de Comunicação: Imigração e migração

Objetivo de Comunicação: Imigração e migração

Símbolo visual: Lampião

Símbolo visual: Lampião

Imagens: Famílias de imigrantes no trabalho e em festas familiares

Imagens: Famílias de imigrantes no trabalho e em festas familiares

Ênfases: Dificuldades iniciais enfrentadas. Pioneirismo. A família como força de

Ênfases: Dificuldades iniciais enfrentadas. Pioneirismo. A família como força de

coesão. Os esforços para dominar a natureza.

coesão. Os esforços para dominar a natureza.

“Os imigrantes italianos e portugueses eram o forte da Cidade Líder. As pedreiras

“Os imigrantes italianos e portugueses eram o forte da Cidade Líder. As pedreiras

pertenciam aos irmãos Rigghi... Meu pai morava onde é agora o Jardim Nova América. Ali

pertenciam aos irmãos Rigghi... Meu pai morava onde é agora o Jardim Nova América. Ali

era a pedreira... Meu pai comprou um pedaço de terra quando chegou aqui, a casa existe

era a pedreira... Meu pai comprou um pedaço de terra quando chegou aqui, a casa existe

até hoje. Era tudo mato. Ele começou nessa pedreira”. (Madalena Pellicci Monteiro, filha de

até hoje. Era tudo mato. Ele começou nessa pedreira”. (Madalena Pellicci Monteiro, filha de

imigrantes italianos, historiadora e moradora de Cidade Líder.)

imigrantes italianos, historiadora e moradora de Cidade Líder.)

PAINEL 4

PAINEL 4

MEMÓRIA

MEMÓRIA

Objetivo de Comunicação: Os primeiros tempos

Objetivo de Comunicação: Os primeiros tempos

Símbolo visual: Lampião

Símbolo visual: Lampião

Imagens: Primeiras ocupações, chegada e trabalho dos imigrantes

Imagens: Primeiras ocupações, chegada e trabalho dos imigrantes

Ênfases: Os primeiros tempos foram momentos de carência, de muitas dificuldades.

Ênfases: Os primeiros tempos foram momentos de carência, de muitas dificuldades.

Quem enfrentou as dificuldades criou raízes e se deu bem.

Quem enfrentou as dificuldades criou raízes e se deu bem.

“Vim para cá e aqui finquei raiz. Aqui não era nada. Era um sítio grande, quase uma

“Vim para cá e aqui finquei raiz. Aqui não era nada. Era um sítio grande, quase uma

fazenda. Tinha água, a gente usava o lampião de carbureto ou querosene, a água era de

fazenda. Tinha água, a gente usava o lampião de carbureto ou querosene, a água era de

poço, um pouco salobra. Tinha apenas a liberdade e a beleza, o ar maravilhoso. Naquela

poço, um pouco salobra. Tinha apenas a liberdade e a beleza, o ar maravilhoso. Naquela

época, quem sofria dos pulmões vinha se curar aqui. O ar facilitava a cura, e as pessoas

época, quem sofria dos pulmões vinha se curar aqui. O ar facilitava a cura, e as pessoas

fixavam residência, acabavam morando por aqui.” (Dinorah Gutiérrez da Motta, filha de

fixavam residência, acabavam morando por aqui.” (Dinorah Gutiérrez da Motta, filha de

imigrantes espanhóis, moradora de Pirituba.)

imigrantes espanhóis, moradora de Pirituba.)
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PAINEL 5

PAINEL 5

MEMÓRIA

MEMÓRIA

Objetivo de Comunicação: O novo bairro

Objetivo de Comunicação: O novo bairro

Símbolo visual: Lampião

Símbolo visual: Lampião

Imagens: Primeiras atividades econômicas, primeiras moradias, primeiros negócios

Imagens: Primeiras atividades econômicas, primeiras moradias, primeiros negócios

Ênfases: Primeiras iniciativas coletivas. Processos de assimilação étnico-cultural.

Ênfases: Primeiras iniciativas coletivas. Processos de assimilação étnico-cultural.

“Meus pais sofreram muito por não saberem falar português. Chegaram aqui, minha

“Meus pais sofreram muito por não saberem falar português. Chegaram aqui, minha

mãe nunca tinha visto pessoas de cor, e havia muitas por aqui. Depois ela foi se habituando

mãe nunca tinha visto pessoas de cor, e havia muitas por aqui. Depois ela foi se habituando

e eles criaram mais quatro, de cor, tudo numa boa...” (Madalena Pellicci Monteiro, filha de

e eles criaram mais quatro, de cor, tudo numa boa...” (Madalena Pellicci Monteiro, filha de

imigrantes italianos, historiadora e moradora de Cidade Líder.)

imigrantes italianos, historiadora e moradora de Cidade Líder.)

“Aqui era São Paulo, mas era mato.” (Onofre Lagoa, o Tio Onofre, compositor de
Vila Carmosina)

“Aqui era São Paulo, mas era mato.” (Onofre Lagoa, o Tio Onofre, compositor de
Vila Carmosina)

PAINEL 6

PAINEL 6

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

Objetivo de Comunicação: Hoje

Objetivo de Comunicação: Hoje

Símbolo visual: Flechas indicando mudanças

Símbolo visual: Flechas indicando mudanças

Imagens: Novas edificações – igrejas, edifícios, hospitais

Imagens: Novas edificações – igrejas, edifícios, hospitais

Ênfases: Sinais da mudança. Diferenciação de estranhos ao local. Reconhecimento

Ênfases: Sinais da mudança. Diferenciação de estranhos ao local. Reconhecimento

de benfeitorias.

de benfeitorias.

“Aqui mudou totalmente. Esses bairros, quem viu 20 anos atrás e vê hoje, são

“Aqui mudou totalmente. Esses bairros, quem viu 20 anos atrás e vê hoje, são

totalmente diferentes. Evoluiu muita coisa, condução, as linhas de ônibus melhoraram.” (Luiz

totalmente diferentes. Evoluiu muita coisa, condução, as linhas de ônibus melhoraram.” (Luiz

José da Silva, músico, conhecido como Luizinho, o Leão do Forró.)

José da Silva, músico, conhecido como Luizinho, o Leão do Forró.)
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PAINEL 7

PAINEL 7

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

Objetivo de Comunicação: Quem é de fora e quem é do pedaço

Objetivo de Comunicação: Quem é de fora e quem é do pedaço

Símbolo visual: Flechas indicando mudanças

Símbolo visual: Flechas indicando mudanças

Imagens: Pontos de referência distinguem quem é de fora e quem é do pedaço.

Imagens: Pontos de referência distinguem quem é de fora e quem é do pedaço.

Ênfases: Referências locais comparadas a grandes marcos patrimoniais da cidade,

Ênfases: Referências locais comparadas a grandes marcos patrimoniais da cidade,

como o Ibirapuera, Praça da Sé ou Terminal Rodoviário.

como o Ibirapuera, Praça da Sé ou Terminal Rodoviário.

PAINEL 8

PAINEL 8

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivo de Comunicação: Desafios são para ser vencidos

Objetivo de Comunicação: Desafios são para ser vencidos

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Inundações, ocupação clandestina, trabalho feminino

Imagens: Inundações, ocupação clandestina, trabalho feminino

Ênfases: As dificuldades existem, mas precisam ser superadas; você é capaz de

Ênfases: As dificuldades existem, mas precisam ser superadas; você é capaz de

superar adversidades; a colaboração entre iguais é sinônimo de força.

superar adversidades; a colaboração entre iguais é sinônimo de força.

“Tem gente que não chega a ser profissional, começa e por ali pára, porque

“Tem gente que não chega a ser profissional, começa e por ali pára, porque

desiste, acha dificuldade, como eu também achei. (...) Eu não. Eu cheguei a sofrer de

desiste, acha dificuldade, como eu também achei. (...) Eu não. Eu cheguei a sofrer de

madrugada, e para mim parece que era prazer. Hoje eu só quero mais é viver em paz,

madrugada, e para mim parece que era prazer. Hoje eu só quero mais é viver em paz,

trabalhar e ter mais sucesso. (Luiz José da Silva, músico, o Leão do Forró.)

trabalhar e ter mais sucesso. (Luiz José da Silva, músico, o Leão do Forró.)
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PAINEL 9

PAINEL 9

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: A falta de urbanização das favelas precisa ser

Objetivos de Comunicação: A falta de urbanização das favelas precisa ser

enfrentada.

enfrentada.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Vistas urbanas das favelas do bairro, sedes de associações locais.

Imagens: Vistas urbanas das favelas do bairro, sedes de associações locais.

Ênfases: Esclarecimento sobre problemas urbanos a serem enfrentados;

Ênfases: Esclarecimento sobre problemas urbanos a serem enfrentados;

valorização da organização social como forma de superar problemas.

valorização da organização social como forma de superar problemas.

“As pessoas não têm trabalho, não têm moradia, e isso é um problema sério. Têm

“As pessoas não têm trabalho, não têm moradia, e isso é um problema sério. Têm

também drogas e violência, sobretudo drogas. Havia áreas bastante grandes sem ser

também drogas e violência, sobretudo drogas. Havia áreas bastante grandes sem ser

povoadas, grandes matagais, que aos poucos foram sendo invadidas por marginais.” (Padre

povoadas, grandes matagais, que aos poucos foram sendo invadidas por marginais.” (Padre

Eduardo Vieira dos Santos, Jardim Jaraguá)

Eduardo Vieira dos Santos, Jardim Jaraguá)

“Os maiores problemas de Pirituba são o desemprego e as áreas de risco, porque

“Os maiores problemas de Pirituba são o desemprego e as áreas de risco, porque

as casas são feitas na beira ou em cima dos córregos.” (Antonio Martins da Silva, o Sassá,

as casas são feitas na beira ou em cima dos córregos.” (Antonio Martins da Silva, o Sassá,

liderança de Pirituba.)

liderança de Pirituba.)

PAINEL 10

PAINEL 10

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: Cada vila pode ter seus problemas, mas há problemas

Objetivos de Comunicação: Cada vila pode ter seus problemas, mas há problemas

gerais que afetam a vida de todos.

gerais que afetam a vida de todos.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Fotos de sede e ações cooperativas e associações que se dedicam a

Imagens: Fotos de sede e ações cooperativas e associações que se dedicam a

criar empregos alternativos, não formais.

criar empregos alternativos, não formais.

Ênfases: Em situações de desafio, como o desemprego, é preciso encontrar

Ênfases: Em situações de desafio, como o desemprego, é preciso encontrar

soluções criativas para superá-lo. Ex: reciclagem, distribuição de cestas básicas, moradias

soluções criativas para superá-lo. Ex: reciclagem, distribuição de cestas básicas, moradias

provisórias, entre outras.

provisórias, entre outras.

“Quando nós fomos despejados da outra área, em 1995, cada um montou seu

“Quando nós fomos despejados da outra área, em 1995, cada um montou seu

barraquinho de lona, que madeira ninguém tinha. Depois nós fomos montando barraquinho

barraquinho de lona, que madeira ninguém tinha. Depois nós fomos montando barraquinho

de madeira, e hoje em dia, graças a Deus, quase todo mundo tem sua casinha de alvenaria.

de madeira, e hoje em dia, graças a Deus, quase todo mundo tem sua casinha de alvenaria.

Tem uns melhores, outros mais fracos, mas tem pouco barraco. (Bartolomeu José da Silva,

Tem uns melhores, outros mais fracos, mas tem pouco barraco. (Bartolomeu José da Silva,

um dos primeiros moradores da Vila Nova Esperança.)

um dos primeiros moradores da Vila Nova Esperança.)
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Painel 11

Painel 11

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: A solidariedade é uma grande arma para superar os

Objetivos de Comunicação: A solidariedade é uma grande arma para superar os

desafios.

desafios.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Imagens de ações culturais, atividades para idosos.

Imagens: Imagens de ações culturais, atividades para idosos.

Ênfases: Uma das formas de superar as dificuldades na periferia é organizar o

Ênfases: Uma das formas de superar as dificuldades na periferia é organizar o

trabalho de voluntários. A solidariedade é a grande arma da periferia paulistana, presente

trabalho de voluntários. A solidariedade é a grande arma da periferia paulistana, presente

em todos os bairros, para vencer a precariedade.

em todos os bairros, para vencer a precariedade.

“Não cobro nada de feirante, eu trago alegria, levo alegria... No fim da feira eu

“Não cobro nada de feirante, eu trago alegria, levo alegria... No fim da feira eu

tenho minha gratificação. O pessoal me dá fruta, verdura, legume. No domingo eu levo pra

tenho minha gratificação. O pessoal me dá fruta, verdura, legume. No domingo eu levo pra

vinte famílias, mas às vezes eu consigo fazer a feira de quarta, de quinta e de sábado na

vinte famílias, mas às vezes eu consigo fazer a feira de quarta, de quinta e de sábado na

COHAB, aí passa de quarenta famílias”. (Antonio William do Nascimento, que se veste de

COHAB, aí passa de quarenta famílias”. (Antonio William do Nascimento, que se veste de

palhaço, anuncia ofertas dos feirantes e divulga campanhas de saúde ou eventos culturais

palhaço, anuncia ofertas dos feirantes e divulga campanhas de saúde ou eventos culturais

no bairro de Cidade Líder.)

no bairro de Cidade Líder.)

PAINEL 12

PAINEL 12

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: O esporte apresenta alternativa para os jovens da

Objetivos de Comunicação: O esporte apresenta alternativa para os jovens da

periferia, que assim podem se afastar do perigo das drogas.

periferia, que assim podem se afastar do perigo das drogas.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Atividades esportivas, principalmente de futebol de várzea, de rua.

Imagens: Atividades esportivas, principalmente de futebol de várzea, de rua.

Ênfase: Todos sabem que o jovem sem opção de lazer se envolve com as drogas.

Ênfase: Todos sabem que o jovem sem opção de lazer se envolve com as drogas.

O esporte pode ser uma grande opção.

O esporte pode ser uma grande opção.

“O maior problema aqui, quer que eu seja sincero? Tem muita droga, tem muito
70

“O maior problema aqui, quer que eu seja sincero? Tem muita droga, tem muito
70

nóia nessa vila, tem muito usuário. Eu acho que é metade da galera, se você for colocar na

nóia nessa vila, tem muito usuário. Eu acho que é metade da galera, se você for colocar na

ponta do lápis. Por que eu não entrei nas drogas? A droga não tem futuro. E outra: o único

ponta do lápis. Por que eu não entrei nas drogas? A droga não tem futuro. E outra: o único

vício que eu tenho é futebol. Eu jogo muita bola. Por isso eu não entrei nesse ramo. Eu acho

vício que eu tenho é futebol. Eu jogo muita bola. Por isso eu não entrei nesse ramo. Eu acho

que o esporte é tudo.” (Alex Xavier, morador do Jardim Santa Terezinha.)

que o esporte é tudo.” (Alex Xavier, morador do Jardim Santa Terezinha.)

70

70

Nóia e a denominação utilizada na periferia de São Paulo para definir pessoa viciada em drogas.
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PAINEL 13

PAINEL 13

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: Outra grande alternativa para não se cair nas drogas, é

Objetivos de Comunicação: Outra grande alternativa para não se cair nas drogas, é

a música.

a música.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Locais referenciais para apresentações musicais, como praças, grupos de

Imagens: Locais referenciais para apresentações musicais, como praças, grupos de

samba, pagode, videokê, etc.

samba, pagode, videokê, etc.

Ênfase: A música pode ser outra saída importante para afastar os jovens das drogas.
Estimular a criatividade e a formação de novos grupos musicais é uma importante alternativa.

Ênfase: A música pode ser outra saída importante para afastar os jovens das drogas.
Estimular a criatividade e a formação de novos grupos musicais é uma importante alternativa.

“Acho que está difícil um lugar que não tenha. Onde falta lazer para os jovens...

“Acho que está difícil um lugar que não tenha. Onde falta lazer para os jovens...

Tudo o que fazemos aqui, como esta parte do samba pros71 jovens e esta preocupação de

Tudo o que fazemos aqui, como esta parte do samba pros71 jovens e esta preocupação de

fazer com que estes trabalhem no CDM, é para manter os jovens ocupados em alguma

fazer com que estes trabalhem no CDM, é para manter os jovens ocupados em alguma

coisa.” (Seu Nelson dos Santos, envolvido em atividades comunitárias para jovens em

coisa.” (Seu Nelson dos Santos, envolvido em atividades comunitárias para jovens em

Jardim Brasília.)

Jardim Brasília.)

PAINEL 14

PAINEL 14

DESAFIOS

DESAFIOS

Objetivos de Comunicação: Nos bairros periféricos há gente que faz a diferença.

Objetivos de Comunicação: Nos bairros periféricos há gente que faz a diferença.

Você também pode ser um deles.

Você também pode ser um deles.

Símbolo visual: Sol estilizado

Símbolo visual: Sol estilizado

Imagens: Fotos de líderes comunitários que se distinguem nas ações sociais.

Imagens: Fotos de líderes comunitários que se distinguem nas ações sociais.

Ênfases: Valorizar o perfil de líderes comunitários reconhecidos como benfeitores,

Ênfases: Valorizar o perfil de líderes comunitários reconhecidos como benfeitores,

mostrando ao jovem que ele também pode ser alguém que faça a diferença no seu bairro.

mostrando ao jovem que ele também pode ser alguém que faça a diferença no seu bairro.

“A gente vestiu a camisa pra fazer um bom trabalho para a comunidade, porque

“A gente vestiu a camisa pra fazer um bom trabalho para a comunidade, porque

esse trabalho não visa lucro nenhum para você. É um bem comum para o bairro onde você

esse trabalho não visa lucro nenhum para você. É um bem comum para o bairro onde você

mora, fazendo tudo de melhor pra que o bairro da gente seja bem classificado. Com tudo

mora, fazendo tudo de melhor pra que o bairro da gente seja bem classificado. Com tudo

aquilo de bom que a comunidade quer.” (José Maria Marques, Presidente da Sociedade de

aquilo de bom que a comunidade quer.” (José Maria Marques, Presidente da Sociedade de

Amigos do Jardim Marília.)

Amigos do Jardim Marília.)

71

71

Entre as definições metodológicas do projeto citado, optou-se por não corrigir a ortografia em português nas
citações de depoimentos dos integrantes da comunidade local, adotando-se a transcrição na íntegra, sem
alterações. Só foram adotadas alterações quando a informação era relevante e a forma comprometia a
compreensão do conteúdo. Nestes casos houve a cautela de se adotarem adequações mínimas possíveis ao
relato transcrito.
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PAINEL 15

PAINEL 15

O QUE VALE A PENA

O QUE VALE A PENA

Objetivo de Comunicação: As atitudes colaborativas são bases para estabelecer

Objetivo de Comunicação: As atitudes colaborativas são bases para estabelecer

relações de amizade que mantém a sobrevida na periferia.

relações de amizade que mantém a sobrevida na periferia.

Símbolo visual: Pipa72

Símbolo visual: Pipa72

Imagens: Atividades colaborativas: mutirão, jogos coletivos, atividades entre jovens e idosos.

Imagens: Atividades colaborativas: mutirão, jogos coletivos, atividades entre jovens e idosos.

Ênfases: As amizades são fortes esteios para enfrentar dificuldades, situações de

Ênfases: As amizades são fortes esteios para enfrentar dificuldades, situações de

risco. Entre os valores comunitários a amizade é um dos mais fortes.

risco. Entre os valores comunitários a amizade é um dos mais fortes.

“O que eu mais gosto aqui são as amizades que eu fiz. Com certeza. Muitas

“O que eu mais gosto aqui são as amizades que eu fiz. Com certeza. Muitas

amizades. Laje, aqui, eu nem sei quantas ajudei a encher. Aqui, no começo, pra encher laje,

amizades. Laje, aqui, eu nem sei quantas ajudei a encher. Aqui, no começo, pra encher laje,

juntava aquele pessoal da rua, os amigos, pra ajudar. Quem chegava primeiro, aí ia um

juntava aquele pessoal da rua, os amigos, pra ajudar. Quem chegava primeiro, aí ia um

ajudando o outro. Você é meu vizinho, aí você enchia laje e pronto. Pagava nada.

ajudando o outro. Você é meu vizinho, aí você enchia laje e pronto. Pagava nada.

Geralmente o pessoal fazia um churrasquinho, tomava uma cerveja, nada era cobrado. Uma

Geralmente o pessoal fazia um churrasquinho, tomava uma cerveja, nada era cobrado. Uma

bagunça danada. Mas era gostoso. Uma amizade fundamental. Tem que ter. Se não tiver,

bagunça danada. Mas era gostoso. Uma amizade fundamental. Tem que ter. Se não tiver,

nenhum ser humano vive legal não. Essa é a verdade. (Luiz Otávio da Silva, dono da Casa

nenhum ser humano vive legal não. Essa é a verdade. (Luiz Otávio da Silva, dono da Casa

do Norte, no Parque Savoy, que serve comida nordestina.)

do Norte, no Parque Savoy, que serve comida nordestina.)

PAINEL 16

PAINEL 16

O QUE VALE A PENA

O QUE VALE A PENA

Objetivos de Comunicação: O sentimento de pertencimento a uma comunidade é

Objetivos de Comunicação: O sentimento de pertencimento a uma comunidade é

algo fundamental. Ações devem ser desenvolvidas para despertar nas pessoas este

algo fundamental. Ações devem ser desenvolvidas para despertar nas pessoas este

sentimento de afinidade com um grupo, com a sua comunidade.

sentimento de afinidade com um grupo, com a sua comunidade.

Símbolo visual: Pipa

Símbolo visual: Pipa

Imagens: situações associativas, reuniões e celebrações familiares.

Imagens: situações associativas, reuniões e celebrações familiares.

Ênfases: A união em torno de objetivos comuns pode levar as pessoas a resultados

Ênfases: A união em torno de objetivos comuns pode levar as pessoas a resultados

mais positivos. Para o bom desenvolvimento de cada comunidade é importante a ação

mais positivos. Para o bom desenvolvimento de cada comunidade é importante a ação

pessoal, individual. O sentimento de pertencer a um lugar é algo que vale a pena.

pessoal, individual. O sentimento de pertencer a um lugar é algo que vale a pena.

“Aqui a gente já brigou por asfalto, água, luz, pavimentação de viela, creche, praça.

“Aqui a gente já brigou por asfalto, água, luz, pavimentação de viela, creche, praça.

Você briga por um lugar, depois não tem como você sair”. (Antonio Willian do Nascimento, o

Você briga por um lugar, depois não tem como você sair”. (Antonio Willian do Nascimento, o

artista do riso de Cidade Líder.)

artista do riso de Cidade Líder.)

72

72

Pipa é denominação de um brinquedo infantil que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da
corda segurada pelo operador. A pipa foi eleita como um dos símbolos mais marcantes da Expedição São Paulo,
por ser uma das grandes permanências nos bairros da periferia da metrópole. Em algumas regiões brasileiras e
em Portugal o mesmo brinquedo é denominado papagaio. Também designada no Brasil como cafifa, quadrado,
piposa, pandorga (no Rio Grande do Sul), arraia ou pepeta (em Estados como Acre e Amazonas).
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PAINEL 17

PAINEL 17

O QUE VALE A PENA

O QUE VALE A PENA

Objetivos de Comunicação: Há laços de memória de identidade negra que precisam

Objetivos de Comunicação: Há laços de memória de identidade negra que precisam

ser resgatados. Lutar pela dignidade do negro como cidadão é uma forma de resgatar sua

ser resgatados. Lutar pela dignidade do negro como cidadão é uma forma de resgatar sua

identidade.

identidade.

Símbolo visual: Pipa

Símbolo visual: Pipa

Imagens: Afro descendentes da comunidade

Imagens: Afro descendentes da comunidade

“Nosso intuito é atingir o fundão da Zona Leste, que tem mais de dois milhões de

“Nosso intuito é atingir o fundão da Zona Leste, que tem mais de dois milhões de

pessoas. Nós temos trabalhos conjuntos com todas as entidades e sindicatos que queiram

pessoas. Nós temos trabalhos conjuntos com todas as entidades e sindicatos que queiram

trabalhar a questão social para melhorar.” (Gilson Negão, um dos criadores da cooperativa

trabalhar a questão social para melhorar.” (Gilson Negão, um dos criadores da cooperativa

União Faz a Força, na Associação Fala Negão, em Cidade Líder.)

União Faz a Força, na Associação Fala Negão, em Cidade Líder.)

PAINEL 18

PAINEL 18

O QUE VALE A PENA

O QUE VALE A PENA

Objetivos de Comunicação: Os artistas locais e regionais são os arautos da

Objetivos de Comunicação: Os artistas locais e regionais são os arautos da

modernidade, trazem para as comunidades as novidades do circuito cultural e de lazer da

modernidade, trazem para as comunidades as novidades do circuito cultural e de lazer da

cidade. É preciso valorizar os artistas locais e regionais.

cidade. É preciso valorizar os artistas locais e regionais.

Símbolo visual: Pipa

Símbolo visual: Pipa

Imagens: Artistas e suas apresentações.

Imagens: Artistas e suas apresentações.

Ênfases: Os artistas representam a sua comunidade fora dela e por isso precisam

Ênfases: Os artistas representam a sua comunidade fora dela e por isso precisam

ser respeitados e valorizados. Eles mantêm e comunicam os valores identitários da

ser respeitados e valorizados. Eles mantêm e comunicam os valores identitários da

comunidade que representam.

comunidade que representam.

“De dez brasileiros que você vê, oito cantam. Às vezes, mano nem sabe que canta.

“De dez brasileiros que você vê, oito cantam. Às vezes, mano nem sabe que canta.

Só precisa de alguém para encorajar.” (Hélio Barbosa dos Santos, o Helião, rapper do grupo

Só precisa de alguém para encorajar.” (Hélio Barbosa dos Santos, o Helião, rapper do grupo

RZO, de Pirituba).

RZO, de Pirituba).
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PAINEL 19

PAINEL 19

ESTE É O MEU PEDAÇO

ESTE É O MEU PEDAÇO

Objetivos de Comunicação: Os líderes comunitários são referências importantes a

Objetivos de Comunicação: Os líderes comunitários são referências importantes a

serem emuladas. Reconhecer-se como alguém ‘do pedaço’ é sinônimo de pertencimento ao

serem emuladas. Reconhecer-se como alguém ‘do pedaço’ é sinônimo de pertencimento ao

bairro ou local onde se vive e atua.

bairro ou local onde se vive e atua.

Imagens: Este painel é composto por um mosaico de imagens de pessoas

Imagens: Este painel é composto por um mosaico de imagens de pessoas

referenciais para o bairro: líderes comunitários e religiosos, artistas, esportistas, professores,

referenciais para o bairro: líderes comunitários e religiosos, artistas, esportistas, professores,

etc., devidamente nomeados e identificados.

etc., devidamente nomeados e identificados.

PAINEL 20

PAINEL 20

ESTE É O MEU PEDAÇO

ESTE É O MEU PEDAÇO

Objetivo de Comunicação: Este painel final da exposição apresenta uma síntese do

Objetivo de Comunicação: Este painel final da exposição apresenta uma síntese do

“mapa do pedaço”, ou seja, uma visão cartográfica do próprio bairro, em aproximação,

“mapa do pedaço”, ou seja, uma visão cartográfica do próprio bairro, em aproximação,

constando, em destaque, os pontos referenciais que foram legitimados pela comunidade nas

constando, em destaque, os pontos referenciais que foram legitimados pela comunidade nas

entrevistas fornecidas aos pesquisadores do projeto. Ou seja, pontos que os habitantes

entrevistas fornecidas aos pesquisadores do projeto. Ou seja, pontos que os habitantes

legitimam como indicadores de pertencimento, de memória e de referência para a vida

legitimam como indicadores de pertencimento, de memória e de referência para a vida

comunitária.

comunitária.

Imagens: Mapa ilustrado de fácil assimilação, composto em linguagem que permite

Imagens: Mapa ilustrado de fácil assimilação, composto em linguagem que permite

a visão em múltiplas dimensões, para propiciar uma comunicação efetiva com este público

a visão em múltiplas dimensões, para propiciar uma comunicação efetiva com este público

pouco iniciado na leitura cartográfica.

pouco iniciado na leitura cartográfica.
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2.3.2. Bases metodológicas estruturam a lógica do campo

2.3.2. Bases metodológicas estruturam a lógica do campo

A síntese acima apresentada abrange uma análise pontual dos painéis que

A síntese acima apresentada abrange uma análise pontual dos painéis que

compuseram cada uma das exposições realizadas no projeto Meu Bairro, Minha Cidade. As

compuseram cada uma das exposições realizadas no projeto Meu Bairro, Minha Cidade. As

pesquisas que embasaram este trabalho foram realizadas com base na antropologia urbana,

pesquisas que embasaram este trabalho foram realizadas com base na antropologia urbana,

sem corresponder estritamente a preceitos da antropologia clássica. No entanto, foi fundada

sem corresponder estritamente a preceitos da antropologia clássica. No entanto, foi fundada

73

na observação participante , realizada por uma equipe de pesquisadores – de composição

na observação participante73, realizada por uma equipe de pesquisadores – de composição

híbrida e interdisciplinar – que percorreu os bairros periféricos de São Paulo, pré-

híbrida e interdisciplinar – que percorreu os bairros periféricos de São Paulo, pré-

selecionados, entrevistando os moradores, líderes comunitários, agentes públicos e demais

selecionados, entrevistando os moradores, líderes comunitários, agentes públicos e demais

cidadãos de interesse para o projeto, buscando extrair destas interlocuções um inventário

cidadãos de interesse para o projeto, buscando extrair destas interlocuções um inventário

das representações sociais. Se preferirmos considerar as bases canônicas que

das representações sociais. Se preferirmos considerar as bases canônicas que

fundamentam este tipo de ação, encontraremos alicerces sólidos, sem dúvida, em

fundamentam este tipo de ação, encontraremos alicerces sólidos, sem dúvida, em

Malinowski74, que delineou, já no primeiro quartel do século XX, um método de investigação

Malinowski74, que delineou, já no primeiro quartel do século XX, um método de investigação

de campo. Estas matrizes assentam-se sobre o levantamento das representações sociais,

de campo. Estas matrizes assentam-se sobre o levantamento das representações sociais,

de forma a detectar o que de efetivo estaria gravado como regra da cultura; para se obter

de forma a detectar o que de efetivo estaria gravado como regra da cultura; para se obter

tais resultados, contrapõem-se as opiniões e falas (depoimentos colhidos em campo) de

tais resultados, contrapõem-se as opiniões e falas (depoimentos colhidos em campo) de

diferentes atores sociais sobre a realidade em que vivem e a observação da realidade

diferentes atores sociais sobre a realidade em que vivem e a observação da realidade

propriamente dita, feita diretamente pelos pesquisadores. Consolidando-se a coleta de

propriamente dita, feita diretamente pelos pesquisadores. Consolidando-se a coleta de

vários depoimentos, torna-se possível fazer um inventário das representações sociais, além

vários depoimentos, torna-se possível fazer um inventário das representações sociais, além

de confrontá-las. O próprio Lévi-Strauss75 desdobra as ações que são relatadas e considera

de confrontá-las. O próprio Lévi-Strauss75 desdobra as ações que são relatadas e considera

as variações obtidas nas diferentes narrativas em busca de um foco: encontrar o elemento

as variações obtidas nas diferentes narrativas em busca de um foco: encontrar o elemento

76

vê a interpretação de campo como a

invariante em meio às distintas versões. Já Goethe76 vê a interpretação de campo como a

possibilidade de leitura da representação da realidade do outro, dando-se conta dos

possibilidade de leitura da representação da realidade do outro, dando-se conta dos

diferentes níveis de informação de determinada sociedade. Assim sendo, ainda que não

diferentes níveis de informação de determinada sociedade. Assim sendo, ainda que não

73

Na observação participante o principal instrumento de pesquisa é o investigador, num contacto direto com os
atores sociais e os seus contextos; as diversas técnicas reforçam-se mutuamente, sendo comum obterem-se
bons resultados com hibridações metodológicas.

73

74

Bronisław Kasper Malinowski (Cracóvia, 1884 – New Haven, 1942), antropólogo, considerado um dos
fundadores da antropologia social. A principal contribuição de Malinowski à antropologia foi o desenvolvimento
de um novo método de investigação de campo, cuja origem remonta à sua intensa experiência de pesquisa na
Austrália, inicialmente com o povo Mailu (1915) e posteriormente com os nativos das Ilhas Trobriand (1915-16,
1917-18).

74

75

Claude Lévi-Strauss (Bruxelas, 28 de novembro de 1908) é um antropólogo, professor e filósofo francês,
considerado o fundador da Antropologia Estruturalista, em meados da década de 1950, e um dos grandes
intelectuais do século XX.

75

76

76

invariante em meio às distintas versões. Já Goethe

Johann Wolfgang von Goethe, nascido em 28 de agosto de 1749 em Frankfurt am Main, Alemanha. Faleceu
em 1832. O “método” goetheano de análise fenomenológica não se restringia à botânica, mas também abrange a
teoria do conhecimento e a das cores (1810). No início do século XX, o filósofo austro-húngaro Rudolf Steiner
fundou a Ciência Espiritual, ou Antroposofia, inspirado no método de observação dos fenômenos desenvolvido
por Goethe (no qual a parte subjetiva do observador é também considerada).
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tenhamos tido uma sistematicidade extensiva de dados no projeto Meu Bairro, Minha

tenhamos tido uma sistematicidade extensiva de dados no projeto Meu Bairro, Minha

Cidade,

pelo

entrecruzamento

desses

elementos

metodológicos

fundantes

e

a

Cidade,

pelo

entrecruzamento

desses

elementos

metodológicos

fundantes

e

a

representatividade do material coletado em campo (notadamente por meio de imagens e

representatividade do material coletado em campo (notadamente por meio de imagens e

depoimentos orais), tornou-se possível estabelecer extratos da lógica do campo que

depoimentos orais), tornou-se possível estabelecer extratos da lógica do campo que

direcionaram de forma bastante consistente a arquitetura do projeto. É importante indicar

direcionaram de forma bastante consistente a arquitetura do projeto. É importante indicar

aqui que os elementos iconográficos registrados em campo – fotografias e gravações em

aqui que os elementos iconográficos registrados em campo – fotografias e gravações em

vídeo – foram preciosos para referendar aspectos da lógica do campo que surgiram nos

vídeo – foram preciosos para referendar aspectos da lógica do campo que surgiram nos

depoimentos e visitas dos pesquisadores in loco, e, assim, confirmar ou não os elementos

depoimentos e visitas dos pesquisadores in loco, e, assim, confirmar ou não os elementos

invariantes. Tal enquadramento pode ser facilmente constatado quando se analisa

invariantes. Tal enquadramento pode ser facilmente constatado quando se analisa

comparativamente, nos painéis acima sintetizados, o binômio – objetivos de comunicação e

comparativamente, nos painéis acima sintetizados, o binômio – objetivos de comunicação e

ênfases – em relação ao teor dos próprios depoimentos orais transcritos acima, fontes de

ênfases – em relação ao teor dos próprios depoimentos orais transcritos acima, fontes de

onde foram extraídas as lógicas do campo. Ainda no registro dos matizes antropológicos

onde foram extraídas as lógicas do campo. Ainda no registro dos matizes antropológicos

que embasaram este trabalho, temos de citar obrigatoriamente o conceito cunhado pelo

que embasaram este trabalho, temos de citar obrigatoriamente o conceito cunhado pelo

antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, relativo ao ser do pedaço (vide painel 19

antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, relativo ao ser do pedaço (vide painel 19

anteriormente citado), ou seja, o sentido de pertencimento individual a um espaço mais

anteriormente citado), ou seja, o sentido de pertencimento individual a um espaço mais

restrito (favela, agrupamento ou bairro) em oposição à vastidão do espaço urbano da

restrito (favela, agrupamento ou bairro) em oposição à vastidão do espaço urbano da

metrópole. Este foi um elemento referencial para orientar a criação de painéis de

metrópole. Este foi um elemento referencial para orientar a criação de painéis de

identificação e tradução do mapa da cidade – em linguagem ilustrada de fácil compreensão

identificação e tradução do mapa da cidade – em linguagem ilustrada de fácil compreensão

pela população –, contendo dados de localização das partes no todo e dos bairros, com

pela população –, contendo dados de localização das partes no todo e dos bairros, com

seus respectivos pontos referenciais eleitos pelos moradores, na cidade. Constatou-se,

seus respectivos pontos referenciais eleitos pelos moradores, na cidade. Constatou-se,

posteriormente, ao longo do desenvolvimento das vinte e uma exposições realizadas nos

posteriormente, ao longo do desenvolvimento das vinte e uma exposições realizadas nos

bairros paulistanos, que o mapa e seus respectivos fragmentos – relativos aos pedaços

bairros paulistanos, que o mapa e seus respectivos fragmentos – relativos aos pedaços

acima mencionados – foram estratégicos para se consolidar os aspectos mais amplos de

acima mencionados – foram estratégicos para se consolidar os aspectos mais amplos de

pertencimento e de inclusão do cidadão paulistano, como parte da história da cidade, no

pertencimento e de inclusão do cidadão paulistano, como parte da história da cidade, no

momento de celebração dos seus 450 anos.

momento de celebração dos seus 450 anos.

2.3.2.1. O entrecruzamento de olhares interdisciplinares

2.3.2.1. O entrecruzamento de olhares interdisciplinares

As bases antropológicas da pesquisa realizada, coordenadas por Maria Lucia

As bases antropológicas da pesquisa realizada, coordenadas por Maria Lucia

Montes, encontraram, no entanto, diálogo com duas outras áreas de interlocução prioritárias

Montes, encontraram, no entanto, diálogo com duas outras áreas de interlocução prioritárias

e de igual grandeza no âmbito do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, pela natureza

e de igual grandeza no âmbito do projeto Meu Bairro, Minha Cidade, pela natureza

intrínseca da ação que se propunha realizar. De um lado, a educação, sob a coordenação

intrínseca da ação que se propunha realizar. De um lado, a educação, sob a coordenação

sensível de Ana Lucia Lopes e Maria Betania Gallas, dada a forte influência no projeto, por

sensível de Ana Lucia Lopes e Maria Betania Gallas, dada a forte influência no projeto, por

serem os CEUs – Centros Educacionais Unificados os espaços de destino e de implantação

serem os CEUs – Centros Educacionais Unificados os espaços de destino e de implantação

das exposições; de outro, a museologia, coordenada pela autora, devido a dois aspectos

das exposições; de outro, a museologia, coordenada pela autora, devido a dois aspectos

diferenciais: a característica do trabalho interdisciplinar e a linguagem escolhida como forma

diferenciais: a característica do trabalho interdisciplinar e a linguagem escolhida como forma
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de comunicação – a exposição – que demandam mediação intrínseca de natureza

de comunicação – a exposição – que demandam mediação intrínseca de natureza

museológica.

museológica.

2.3.2.2. A historiografia equipara o bairro ao centro

2.3.2.2. A historiografia equipara o bairro ao centro

Em que pese a interlocução mais emblemática entre as áreas de museologia,

Em que pese a interlocução mais emblemática entre as áreas de museologia,

antropologia e educação, que alicerçaram o projeto, temos a referenciar as bases

antropologia e educação, que alicerçaram o projeto, temos a referenciar as bases

historiográficas que foram asseguradas para legitimar, na volta às fontes consideradas

historiográficas que foram asseguradas para legitimar, na volta às fontes consideradas

obrigatórias, um efetivo levantamento – histórico e iconográfico – relativo às referências

obrigatórias, um efetivo levantamento – histórico e iconográfico – relativo às referências

mais remotas encontradas sobre os bairros periféricos de São Paulo. Naquele momento de

mais remotas encontradas sobre os bairros periféricos de São Paulo. Naquele momento de

celebração, a equiparação do peso histórico de determinados bairros ao centro da cidade,

celebração, a equiparação do peso histórico de determinados bairros ao centro da cidade,

como no exemplo abaixo, referendava de forma eloqüente as diferentes centralidades

como no exemplo abaixo, referendava de forma eloqüente as diferentes centralidades

expandidas da metrópole, reafirmando as estratégias de inclusão pretendidas.

expandidas da metrópole, reafirmando as estratégias de inclusão pretendidas.

“Como tudo começou.
O lugar em que você mora é tão antigo quanto São Paulo, e para conhecer a sua
história você vai ter que voltar ao tempo em que ele era só uma parte de Santo
Amaro na distante Capela do Socorro. Santo Amaro começou numa pequena
capela erguida pelos jesuítas, e foi nessa região que Antonio Sardinha, capitão da
Vila de São Paulo, encontrou ouro no século 16... A Capela de Nossa Senhora do
Socorro ficava no aldeamento de Guarapiranga, onde viviam os índios
guaianases. Mas com o tempo as terras dos índios foram ocupadas por lavouras e
engenhos, e só no século 20 chegaram os guaranis que vivem nas aldeias de
Curucutu e da Saudade, em Parelheiros.” (Extrato do Painel 2 da Exposição
realizada no CEU Três Lagos, Bairro de Grajaú/Três Corações.)

“Como tudo começou.
O lugar em que você mora é tão antigo quanto São Paulo, e para conhecer a sua
história você vai ter que voltar ao tempo em que ele era só uma parte de Santo
Amaro na distante Capela do Socorro. Santo Amaro começou numa pequena
capela erguida pelos jesuítas, e foi nessa região que Antonio Sardinha, capitão da
Vila de São Paulo, encontrou ouro no século 16... A Capela de Nossa Senhora do
Socorro ficava no aldeamento de Guarapiranga, onde viviam os índios
guaianases. Mas com o tempo as terras dos índios foram ocupadas por lavouras e
engenhos, e só no século 20 chegaram os guaranis que vivem nas aldeias de
Curucutu e da Saudade, em Parelheiros.” (Extrato do Painel 2 da Exposição
realizada no CEU Três Lagos, Bairro de Grajaú/Três Corações.)

Deve-se ressaltar também o contraponto permanente enfrentado com relação às

Deve-se ressaltar também o contraponto permanente enfrentado com relação às

diferentes nomenclaturas dos bairros e regiões da cidade. Verificou-se que os sucessivos

diferentes nomenclaturas dos bairros e regiões da cidade. Verificou-se que os sucessivos

planejamentos urbanos e, mais recentemente, a discussão do Plano Diretor participativo

planejamentos urbanos e, mais recentemente, a discussão do Plano Diretor participativo

empreendido pelo Município de São Paulo, nos primeiros anos deste novo milênio,

empreendido pelo Município de São Paulo, nos primeiros anos deste novo milênio,

evidenciam sérios conflitos de identidade das populações ligados a:

evidenciam sérios conflitos de identidade das populações ligados a:

•

não aceitação, muitas vezes, da subdivisão da metrópole em determinados

•

subdistritos;
•

•

o fato de o recorte definido para tais delimitações territoriais não ter levado

não aceitação, muitas vezes, da subdivisão da metrópole em determinados
subdistritos;

•

o fato de o recorte definido para tais delimitações territoriais não ter levado

necessariamente em conta as redes sociais pré-existentes ou a historicidade das

necessariamente em conta as redes sociais pré-existentes ou a historicidade das

relações envolvidas entre territórios vizinhos;

relações envolvidas entre territórios vizinhos;

as alterações dos nomes de bairros, levadas a termo pela Prefeitura, não terem

•

as alterações dos nomes de bairros, levadas a termo pela Prefeitura, não terem

considerado, a priori, o tempo necessário e o cuidado quanto ao método de sua

considerado, a priori, o tempo necessário e o cuidado quanto ao método de sua

assimilação por parte das populações envolvidas;

assimilação por parte das populações envolvidas;
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o fato de as alterações de ordem administrativa, que tais processos impõem, terem
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•

provocado mudanças nas instâncias de representação institucional e de acolhimento

provocado mudanças nas instâncias de representação institucional e de acolhimento

das reivindicações da população paulistana residente nos distintos subdistritos e

das reivindicações da população paulistana residente nos distintos subdistritos e

bairros.

bairros.

2.3.2.3. As imprescindíveis mediações museológicas

2.3.2.3. As imprescindíveis mediações museológicas

Do ponto de vista museológico, as principais questões que se interpuseram na
condução e coordenação do projeto Meu Bairro, Minha Cidade foram:

•

•

o fato de as alterações de ordem administrativa, que tais processos impõem, terem

o estudo e a definição do formato do projeto, já explicitado nesta tese anteriormente

Do ponto de vista museológico, as principais questões que se interpuseram na
condução e coordenação do projeto Meu Bairro, Minha Cidade foram:

•

o estudo e a definição do formato do projeto, já explicitado nesta tese anteriormente

(ver Introdução, pp. 101-104), levando-se em conta as demandas institucionais, as

(ver Introdução, pp. 101-104), levando-se em conta as demandas institucionais, as

plataformas patrimoniais que deveriam ser referenciadas, e as diferentes

plataformas patrimoniais que deveriam ser referenciadas, e as diferentes

interlocuções interdisciplinares que a natureza da ação interpunha;

interlocuções interdisciplinares que a natureza da ação interpunha;

a definição da linguagem museológica, considerando-se o campo social de

•

a definição da linguagem museológica, considerando-se o campo social de

implantação do projeto e principalmente o perfil do público-alvo. Havia que se

implantação do projeto e principalmente o perfil do público-alvo. Havia que se

considerar que os CEUs são equipamentos culturais e esportivos, voltados ao

considerar que os CEUs são equipamentos culturais e esportivos, voltados ao

público infanto-juvenil, mas que atendem também cursos de formação de adultos e

público infanto-juvenil, mas que atendem também cursos de formação de adultos e

abrem, aos finais de semana, para uma interação plena com as comunidades

abrem, aos finais de semana, para uma interação plena com as comunidades

envoltórias. Isto posto, a linguagem museológica deveria levar em conta todos estes

envoltórias. Isto posto, a linguagem museológica deveria levar em conta todos estes

indicadores e, ao mesmo tempo, equacionar os múltiplos elementos simbólicos que

indicadores e, ao mesmo tempo, equacionar os múltiplos elementos simbólicos que

cada uma destas faixas etárias e de ‘alfabetização estética’ pressupunha. Foi

cada uma destas faixas etárias e de ‘alfabetização estética’ pressupunha. Foi

extremamente estimulante conduzir os olhares dos diferentes profissionais

extremamente estimulante conduzir os olhares dos diferentes profissionais

envolvidos, despertando distintas percepções para a teia de relações que

envolvidos, despertando distintas percepções para a teia de relações que

necessitava ser conhecida, estudada e respeitada. Além disso, alguns indicadores

necessitava ser conhecida, estudada e respeitada. Além disso, alguns indicadores

de acessibilidade formal, simbólica e emocional foram decisivos para conduzir os

de acessibilidade formal, simbólica e emocional foram decisivos para conduzir os

trabalhos, em especial do arquiteto e do designer gráfico. Já a concepção tanto dos

trabalhos, em especial do arquiteto e do designer gráfico. Já a concepção tanto dos

painéis quanto dos produtos editoriais, demandou que diferentes profissionais

painéis quanto dos produtos editoriais, demandou que diferentes profissionais

atentassem para a adequação dos estímulos visuais e sensoriais aos níveis de

atentassem para a adequação dos estímulos visuais e sensoriais aos níveis de

percepção da população. Uma vez mais, a lógica interdisciplinar foi a chave para a

percepção da população. Uma vez mais, a lógica interdisciplinar foi a chave para a

definição compartilhada dos pressupostos e elementos norteadores das decisões a

definição compartilhada dos pressupostos e elementos norteadores das decisões a

serem tomadas. Como exemplos, podemos citar a adequação da linguagem escrita

serem tomadas. Como exemplos, podemos citar a adequação da linguagem escrita

dos próprios painéis e produtos editoriais que demandaram a apreensão de termos

dos próprios painéis e produtos editoriais que demandaram a apreensão de termos

mais coadunados com a fala cotidiana das pessoas, a criação de elementos visuais

mais coadunados com a fala cotidiana das pessoas, a criação de elementos visuais

simbólicos que fossem também condizentes com o repertório visual dos estudantes e

simbólicos que fossem também condizentes com o repertório visual dos estudantes e
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habitantes do pedaço: ampulheta e lampião, enquanto indicadores de um tempo

habitantes do pedaço: ampulheta e lampião, enquanto indicadores de um tempo

mais remoto e alongado; sol estilizado anunciando um novo tempo de superação das

mais remoto e alongado; sol estilizado anunciando um novo tempo de superação das

dificuldades; e pipa, enquanto elemento de unidade lúdica das relações de

dificuldades; e pipa, enquanto elemento de unidade lúdica das relações de

sociabilidade local. Tais símbolos orientaram subliminarmente as mudanças de

sociabilidade local. Tais símbolos orientaram subliminarmente as mudanças de

chave temática dos painéis, criando unidade entre os que se referiam a uma mesma

chave temática dos painéis, criando unidade entre os que se referiam a uma mesma

temática e assinalando a mudança entre um bloco temático e outro. Importante

temática e assinalando a mudança entre um bloco temático e outro. Importante

destacar igualmente a introdução dos mapas comunicacionais da cidade, que não

destacar igualmente a introdução dos mapas comunicacionais da cidade, que não

apenas dialogaram de forma lúdica com a população, como foram as ferramentas

apenas dialogaram de forma lúdica com a população, como foram as ferramentas

mais efetivas de difusão do projeto nas áreas periféricas, graças à sua distribuição

mais efetivas de difusão do projeto nas áreas periféricas, graças à sua distribuição

democratizada entre diferentes pontos do território, sem qualquer tipo de

democratizada entre diferentes pontos do território, sem qualquer tipo de

hierarquização;

hierarquização;

o planejamento das ações globais de organização e execução do projeto, a

•

o planejamento das ações globais de organização e execução do projeto, a

mediação das relações institucionais, tanto com as secretarias municipais

mediação das relações institucionais, tanto com as secretarias municipais

envolvidas, quanto com as subprefeituras e lideranças locais. O estabelecimento de

envolvidas, quanto com as subprefeituras e lideranças locais. O estabelecimento de

uma teia de relações articuladas, conectadas e afinadas com os trabalhos em

uma teia de relações articuladas, conectadas e afinadas com os trabalhos em

desenvolvimento e seu desafiante cronograma de implantação de um total de vinte e

desenvolvimento e seu desafiante cronograma de implantação de um total de vinte e

uma exposições, muitas delas simultâneas;

uma exposições, muitas delas simultâneas;

a alimentação de um clima de trabalho harmônico entre as diferentes equipes –

•

a alimentação de um clima de trabalho harmônico entre as diferentes equipes –

internas e externas envolvidas – gerenciando conflitos, relações pessoais e

internas e externas envolvidas – gerenciando conflitos, relações pessoais e

profissionais, além das engenhosas formas de articulação da movimentação segura

profissionais, além das engenhosas formas de articulação da movimentação segura

dos diferentes profissionais, portando equipamentos, sem segurança adicional, em

dos diferentes profissionais, portando equipamentos, sem segurança adicional, em

áreas de risco; e

áreas de risco; e

a coordenação dos aspectos comunicacionais de maior alcance do projeto, gerando

•

a coordenação dos aspectos comunicacionais de maior alcance do projeto, gerando

indicadores avaliativos que se constituíram em publicações síntese, lançadas e

indicadores avaliativos que se constituíram em publicações síntese, lançadas e

distribuídas em rede para as bibliotecas públicas do Município de São Paulo, com o

distribuídas em rede para as bibliotecas públicas do Município de São Paulo, com o

intuito de compartilhar e multiplicar a experiência com o maior número possível de

intuito de compartilhar e multiplicar a experiência com o maior número possível de

profissionais de educação da rede pública.

profissionais de educação da rede pública.

2.3.2.4. As intangíveis dimensões educacionais

2.3.2.4. As intangíveis dimensões educacionais

Entre as dimensões educacionais intangíveis deste projeto, Ana Lucia Lopes, em

Entre as dimensões educacionais intangíveis deste projeto, Ana Lucia Lopes, em

colaboração com Maria Betania Gallas, definem as exposições, que têm como tema os

colaboração com Maria Betania Gallas, definem as exposições, que têm como tema os

próprios bairros em que se localizam os CEUs e a cidade de São Paulo, como

próprios bairros em que se localizam os CEUs e a cidade de São Paulo, como

“estratégias que visam a propiciar uma identificação positiva dos moradores com a
comunidade de seu bairro, transmitindo às crianças e aos jovens que estão
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matriculados nos novos complexos educacionais e culturais dos CEUs e à
comunidade local um sentido de pertencimento ao seu meio e, ao mesmo tempo,
de inclusão na vida mais ampla da cidade, de modo a favorecer sua auto-estima e
o fortalecimento do sentido de participação e cidadania” (Lopes & Gallas, 2004, p. 4).

Segundo as mesmas autoras, o Caderno de Atividades destinado aos estudantes
da rede pública, enquanto um elemento articulado com a exposição,
“apresentava-se como um caminho aberto, em que a leitura se amplia para o fazer
e o leitor se aproxima da narrativa ao apropriar-se de sua criação. Ao tomarem
contato com os conteúdos que o Caderno de Atividades introduz e serem
convidados a participar como personagens dessa história, a criança leitora ou o
jovem leitor passam a ser não somente co-autores do pequeno livro que estão
compondo, como também a se reconhecerem como agente de sua própria
história. Utilizando-se da escrita, do desenho e da colagem para expressar a
percepção de sua própria realidade, bem como sua visão de mundo e sua busca
por caminhos de futuro, estas crianças e jovens poderão expressar percepções,
sensações e emoções, compartilhando valores, idéias, projetos e sonhos.” (Lopes
& Gallas, 2004, p. 4).
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matriculados nos novos complexos educacionais e culturais dos CEUs e à
comunidade local um sentido de pertencimento ao seu meio e, ao mesmo tempo,
de inclusão na vida mais ampla da cidade, de modo a favorecer sua auto-estima e
o fortalecimento do sentido de participação e cidadania” (Lopes & Gallas, 2004, p. 4).

Segundo as mesmas autoras, o Caderno de Atividades destinado aos estudantes
da rede pública, enquanto um elemento articulado com a exposição,
“apresentava-se como um caminho aberto, em que a leitura se amplia para o fazer
e o leitor se aproxima da narrativa ao apropriar-se de sua criação. Ao tomarem
contato com os conteúdos que o Caderno de Atividades introduz e serem
convidados a participar como personagens dessa história, a criança leitora ou o
jovem leitor passam a ser não somente co-autores do pequeno livro que estão
compondo, como também a se reconhecerem como agente de sua própria
história. Utilizando-se da escrita, do desenho e da colagem para expressar a
percepção de sua própria realidade, bem como sua visão de mundo e sua busca
por caminhos de futuro, estas crianças e jovens poderão expressar percepções,
sensações e emoções, compartilhando valores, idéias, projetos e sonhos.” (Lopes
& Gallas, 2004, p. 4).
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2.4. Olhares convergentes: de perto e de longe, de dentro e

2.4. Olhares convergentes: de perto e de longe, de dentro e

de fora

de fora

Ambos os exercícios construídos neste capítulo evidenciam que a relação

Ambos os exercícios construídos neste capítulo evidenciam que a relação

estabelecida na dinâmica de campo, seja por meio de observação participante, coleta de

estabelecida na dinâmica de campo, seja por meio de observação participante, coleta de

depoimentos, captação de imagens, seleção de acervo contemporâneo, ou outras

depoimentos, captação de imagens, seleção de acervo contemporâneo, ou outras

estratégias que possam colaborar para a identificação das representações sociais vigentes,

estratégias que possam colaborar para a identificação das representações sociais vigentes,

sejam elas dominantes ou não, são construídas em movimentos dialéticos e em sintonia

sejam elas dominantes ou não, são construídas em movimentos dialéticos e em sintonia

com diferentes estímulos patrimoniais. De um lado, interpõem-se os processos horizontais e

com diferentes estímulos patrimoniais. De um lado, interpõem-se os processos horizontais e

verticais já abordados, explícitos tanto na dinâmica da Expedição São Paulo 450 anos,

verticais já abordados, explícitos tanto na dinâmica da Expedição São Paulo 450 anos,

quanto no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, respectivamente; de outro, evidenciam-se as

quanto no projeto Meu Bairro, Minha Cidade, respectivamente; de outro, evidenciam-se as

dinâmicas polivalentes do olhar, quer seja do viajante que olha de fora para dentro, ao

dinâmicas polivalentes do olhar, quer seja do viajante que olha de fora para dentro, ao

observar a cidade ou um determinado contexto social, ou do habitante que vê de dentro

observar a cidade ou um determinado contexto social, ou do habitante que vê de dentro

para fora, a partir de suas próprias vivências e experiências. Mais do que isto, o habitante

para fora, a partir de suas próprias vivências e experiências. Mais do que isto, o habitante

vê-se de dentro para fora, ou seja, a partir das vivências pessoais projeta reflexões e novos

vê-se de dentro para fora, ou seja, a partir das vivências pessoais projeta reflexões e novos

entendimentos sobre o seu meio circundante, sobre o seu pedaço, e sobre suas redes

entendimentos sobre o seu meio circundante, sobre o seu pedaço, e sobre suas redes

relacionais, estáveis e transitórias.

relacionais, estáveis e transitórias.

No entanto, há uma questão estruturadora, já valorizada à exaustão em nossa

No entanto, há uma questão estruturadora, já valorizada à exaustão em nossa

sociedade ávida por interpretações psicanalíticas e psicológicas – a verbalização, a fala,

sociedade ávida por interpretações psicanalíticas e psicológicas – a verbalização, a fala,

enquanto grande elemento de extroversão, organização e metabolização do pensamento

enquanto grande elemento de extroversão, organização e metabolização do pensamento

humano. Esta habilidade não se confunde com a erudição, mas ao contrário, verifica-se

humano. Esta habilidade não se confunde com a erudição, mas ao contrário, verifica-se

como uma condição intrínseca do ser humano, independentemente das condições de

como uma condição intrínseca do ser humano, independentemente das condições de

limitações, privações, ou de acesso à informação a que esteja submetido. Bastariam os

limitações, privações, ou de acesso à informação a que esteja submetido. Bastariam os

repentes e os cordéis para validar esta competência humana, também popular, de se

repentes e os cordéis para validar esta competência humana, também popular, de se

manifestar criticamente sobre o seu meio circundante.

manifestar criticamente sobre o seu meio circundante.

Voltamos então a Meneses, que extrai o objeto, o congela, o aparta para que, uma vez

Voltamos então a Meneses, que extrai o objeto, o congela, o aparta para que, uma vez

retirado de seu cotidiano, possa suscitar novas perguntas, novos entendimentos a respeito de

retirado de seu cotidiano, possa suscitar novas perguntas, novos entendimentos a respeito de

sua gênese, de sua constituição, de sua forma, de suas relações, de sua tipologia, de seus

sua gênese, de sua constituição, de sua forma, de suas relações, de sua tipologia, de seus

usos, de seus aplicativos, de suas lógicas, de seus sistemas próprios de seleção e de descarte.

usos, de seus aplicativos, de suas lógicas, de seus sistemas próprios de seleção e de descarte.

Da mesma forma, os indícios da fala humana, quando intencionalmente coletados, fornecem

Da mesma forma, os indícios da fala humana, quando intencionalmente coletados, fornecem

subsídios e contribuições valiosas para o entendimento do universo de representação mental

subsídios e contribuições valiosas para o entendimento do universo de representação mental

dos indivíduos em foco, tanto na formulação das dinâmicas de valorização pessoal, quanto nas

dos indivíduos em foco, tanto na formulação das dinâmicas de valorização pessoal, quanto nas

articulações de múltiplas potencialidades coletivas. Cabe-nos, no entanto, no exercício

articulações de múltiplas potencialidades coletivas. Cabe-nos, no entanto, no exercício

museológico de arquitetar extratos compreensíveis e passíveis de serem compartilhados

museológico de arquitetar extratos compreensíveis e passíveis de serem compartilhados
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socialmente, apartar, dentre as falas, as que encerram nexos e representações de interesse

socialmente, apartar, dentre as falas, as que encerram nexos e representações de interesse

social, cultural e patrimonial. Mais do que isto, nos é solicitado relacionar diferentes falas,

social, cultural e patrimonial. Mais do que isto, nos é solicitado relacionar diferentes falas,

contrapor personagens, interpretar relações sociais, compartilhar a extração da lógica do campo

contrapor personagens, interpretar relações sociais, compartilhar a extração da lógica do campo

e definir linguagens interpretativas e comunicacionais que possam traduzir os conteúdos tidos

e definir linguagens interpretativas e comunicacionais que possam traduzir os conteúdos tidos

como representativos dos ideais, anseios, questões e conflitos de um determinado grupo,

como representativos dos ideais, anseios, questões e conflitos de um determinado grupo,

para trazê-los à luz, conferindo-lhes valor social e patrimonial.

para trazê-los à luz, conferindo-lhes valor social e patrimonial.

Neste sentido, surge novamente o sentido dialético, ou seja, o olhar simultâneo, de

Neste sentido, surge novamente o sentido dialético, ou seja, o olhar simultâneo, de

perto e de longe. O olhar que visualiza o pedaço, mas o inclui patrimonialmente no todo da

perto e de longe. O olhar que visualiza o pedaço, mas o inclui patrimonialmente no todo da

cidade, da metrópole, operando em sentido convergente de quem valoriza a parte, mas em

cidade, da metrópole, operando em sentido convergente de quem valoriza a parte, mas em

momento algum abdica da visão do todo.

momento algum abdica da visão do todo.

O que está perto pressupõe intimidade, conhecimento, proximidade; o que está

O que está perto pressupõe intimidade, conhecimento, proximidade; o que está

longe, em primeira instância, sugere estranhamento, desconhecimento, afastamento. Estas

longe, em primeira instância, sugere estranhamento, desconhecimento, afastamento. Estas

lógicas necessitam ser invertidas no trabalho patrimonial, que deve ser guiado pelas

lógicas necessitam ser invertidas no trabalho patrimonial, que deve ser guiado pelas

aproximações, pelos movimentos aglutinantes e convergentes. São, portanto, os olhares

aproximações, pelos movimentos aglutinantes e convergentes. São, portanto, os olhares

aproximativos, flexíveis e operativos, que podem estabelecer elos de sentido entre o que

aproximativos, flexíveis e operativos, que podem estabelecer elos de sentido entre o que

está perto e longe, e mesmo dentro e fora. Neste momento falam mais alto os valores

está perto e longe, e mesmo dentro e fora. Neste momento falam mais alto os valores

patrimoniais, aqueles que pertencem a todos, que unem as diferenças, que resumem as

patrimoniais, aqueles que pertencem a todos, que unem as diferenças, que resumem as

distâncias, sejam elas urbanas ou humanas.

distâncias, sejam elas urbanas ou humanas.

A função social do museu nos lembra, portanto, que existe a obrigatoriedade de

A função social do museu nos lembra, portanto, que existe a obrigatoriedade de

olhar para além dos muros, das amarras e das lógicas cartesianas. Penetrar no território,

olhar para além dos muros, das amarras e das lógicas cartesianas. Penetrar no território,

coletar programaticamente os símbolos de memória, objetos do cotidiano, referências,

coletar programaticamente os símbolos de memória, objetos do cotidiano, referências,

legados, vestígios, inscrições, restos e criações; ouvir a população e dela extrair elementos

legados, vestígios, inscrições, restos e criações; ouvir a população e dela extrair elementos

contributivos que possam reinterpretar o presente e enunciar o futuro, são tarefas latentes e

contributivos que possam reinterpretar o presente e enunciar o futuro, são tarefas latentes e

extremamente genuínas, que poderão garantir frescor, inovação e contemporaneidade às

extremamente genuínas, que poderão garantir frescor, inovação e contemporaneidade às

dimensões patrimoniais. A escuta das diferentes disciplinas – sempre contributivas – ilumina

dimensões patrimoniais. A escuta das diferentes disciplinas – sempre contributivas – ilumina

e clarifica a percepção da parte em relação ao todo; por outro lado, em ação aparentemente

e clarifica a percepção da parte em relação ao todo; por outro lado, em ação aparentemente

dicotômica, nos ensina a penetrar nas entranhas das diferentes percepções individuais.

dicotômica, nos ensina a penetrar nas entranhas das diferentes percepções individuais.

Sintetizar o momento de ‘saturação’, em que as indicações colhidas em campo convergem e

Sintetizar o momento de ‘saturação’, em que as indicações colhidas em campo convergem e

revelam o elemento ‘invariante’, que consolida um determinado indicador social de relevância, é,

revelam o elemento ‘invariante’, que consolida um determinado indicador social de relevância, é,

por excelência, uma instância interdisciplinar. Assim, mais uma vez, o olhar operativo, de perto e

por excelência, uma instância interdisciplinar. Assim, mais uma vez, o olhar operativo, de perto e

de longe, nos remete à horizontalidade, enquanto o mesmo olhar, de fora e de dentro, encerra a

de longe, nos remete à horizontalidade, enquanto o mesmo olhar, de fora e de dentro, encerra a

verticalidade. Entre estas e outras confluências, opera o Museu, amparando e refletindo

verticalidade. Entre estas e outras confluências, opera o Museu, amparando e refletindo

inquietações sociomuseológicas inseridas na dinâmica da vida humana em determinado

inquietações sociomuseológicas inseridas na dinâmica da vida humana em determinado

território.

território.
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3.1. São Paulo e seus descompassos patrimoniais

3.1. São Paulo e seus descompassos patrimoniais

O Museu da Cidade é uma demanda historicamente latente da cidade de São Paulo.

O Museu da Cidade é uma demanda historicamente latente da cidade de São Paulo.

Bem por isso, a cidade de São Paulo nunca deixou de refletir, inovar e pulsar, de

Bem por isso, a cidade de São Paulo nunca deixou de refletir, inovar e pulsar, de

construir sua história, calcada na ação diária e dinâmica de uma metrópole que entra no

construir sua história, calcada na ação diária e dinâmica de uma metrópole que entra no

século XXI como uma das cidades mais complexas e desafiantes do planeta.

século XXI como uma das cidades mais complexas e desafiantes do planeta.

Neste cenário de complexidade urbana, ambiental, patrimonial e histórico-social,

Neste cenário de complexidade urbana, ambiental, patrimonial e histórico-social,

floresceram muitos museus de grande relevância na cidade de São Paulo, de diferentes

floresceram muitos museus de grande relevância na cidade de São Paulo, de diferentes

configurações institucionais – estaduais, municipais, universitários, privados – marcados por

configurações institucionais – estaduais, municipais, universitários, privados – marcados por

estigmas de fundação ligados a eventos comemorativos, a doação de coleções públicas e

estigmas de fundação ligados a eventos comemorativos, a doação de coleções públicas e

privadas, enfim, a um arsenal de motivos, justificados ou não, que definem sua existência e

privadas, enfim, a um arsenal de motivos, justificados ou não, que definem sua existência e

suas ações.

suas ações.

No âmbito tipológico de constituição de acervos destacam-se, na cidade de São

No âmbito tipológico de constituição de acervos destacam-se, na cidade de São

Paulo, os museus de arte, que se multiplicaram ao longo do século XX e que respondem por

Paulo, os museus de arte, que se multiplicaram ao longo do século XX e que respondem por

um percentual significativo das ações hoje reconhecidas e apropriadas pelo grande público;

um percentual significativo das ações hoje reconhecidas e apropriadas pelo grande público;

ao seu lado, em menor intensidade e dinâmica, surgem os museus de ciência e tecnologia

ao seu lado, em menor intensidade e dinâmica, surgem os museus de ciência e tecnologia

que, apesar de possuírem acervos de elevada significância, ainda não descobriram um

que, apesar de possuírem acervos de elevada significância, ainda não descobriram um

amplo caminho de diálogo com a sociedade, restringindo-se, na maioria dos casos, a

amplo caminho de diálogo com a sociedade, restringindo-se, na maioria dos casos, a

atividades de pesquisa e dinâmicas próprias de seus respectivos departamentos

atividades de pesquisa e dinâmicas próprias de seus respectivos departamentos

universitários; surgem e proliferam ainda os redutos das memórias particulares, pequenos

universitários; surgem e proliferam ainda os redutos das memórias particulares, pequenos

museus ligados a diferentes temáticas, personagens, períodos históricos, grupos ou

museus ligados a diferentes temáticas, personagens, períodos históricos, grupos ou

movimentos sociais, grupos empresariais, entidades de classe ou celebração específica,

movimentos sociais, grupos empresariais, entidades de classe ou celebração específica,

que traduzem uma tendência natural de multiplicação de museus em todo o mundo.

que traduzem uma tendência natural de multiplicação de museus em todo o mundo.

No plano eminentemente histórico, como já foi evidenciado anteriormente, a cidade

No plano eminentemente histórico, como já foi evidenciado anteriormente, a cidade

de São Paulo conta com o Museu Paulista da Universidade de São Paulo – ‘Museu do

de São Paulo conta com o Museu Paulista da Universidade de São Paulo – ‘Museu do

Ipiranga’ – que, por definição de sua missão, tem como limite de datação de coleta e

Ipiranga’ – que, por definição de sua missão, tem como limite de datação de coleta e

acolhida de acervos o ano de 1950. Além dele, outras entidades museológicas, como o

acolhida de acervos o ano de 1950. Além dele, outras entidades museológicas, como o

Memorial do Imigrante, o Museu da Imigração Japonesa e o Museu Memórias do Bixiga

Memorial do Imigrante, o Museu da Imigração Japonesa e o Museu Memórias do Bixiga

resgatam aspectos históricos e sociais voltados à memória da imigração em São Paulo,

resgatam aspectos históricos e sociais voltados à memória da imigração em São Paulo,

tema de grande relevância, dada a multiculturalidade que caracteriza a cidade. Há um dado

tema de grande relevância, dada a multiculturalidade que caracteriza a cidade. Há um dado
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digno de destaque: entre as raras oportunidades de realização de pesquisa de público em

digno de destaque: entre as raras oportunidades de realização de pesquisa de público em

museus, na cidade de São Paulo, verificou-se, já na década de 1980, que o museu com o

museus, na cidade de São Paulo, verificou-se, já na década de 1980, que o museu com o

qual o visitante mais se identificava era o Museu do Ipiranga, contrariando uma tendência

qual o visitante mais se identificava era o Museu do Ipiranga, contrariando uma tendência

natural daquela década, que confluía para a impressão de que seria o MASP o mais

natural daquela década, que confluía para a impressão de que seria o MASP o mais

apontado, então o museu de arte de maior destaque na cidade. Tal observação nos leva a

apontado, então o museu de arte de maior destaque na cidade. Tal observação nos leva a

supor qual a representatividade que o Museu da Cidade, enquanto um museu de história

supor qual a representatividade que o Museu da Cidade, enquanto um museu de história

contemporânea invulgar, tem potencialidade de assumir em São Paulo.

contemporânea invulgar, tem potencialidade de assumir em São Paulo.

Pesquisa recente publicada no II Boletim Perfil-Opinião, empreendida pelo

Pesquisa recente publicada no II Boletim Perfil-Opinião, empreendida pelo

Observatório de Museus e Centros Culturais – OMCC, apresenta os principais resultados de

Observatório de Museus e Centros Culturais – OMCC, apresenta os principais resultados de

sua aplicação no Estado de São Paulo, em 13 museus, em 2006 e 2007. Entre os diferentes

sua aplicação no Estado de São Paulo, em 13 museus, em 2006 e 2007. Entre os diferentes

enfoques que trazem subsídios de grande interesse para este estudo, o Gráfico 9, inserido

enfoques que trazem subsídios de grande interesse para este estudo, o Gráfico 9, inserido

abaixo, analisa a distribuição percentual dos visitantes investigados nos museus de São

abaixo, analisa a distribuição percentual dos visitantes investigados nos museus de São

Paulo. Como se depreende pela análise do gráfico, há um percentual maior de incidência de

Paulo. Como se depreende pela análise do gráfico, há um percentual maior de incidência de

visitantes nos museus de tipologia histórica – quatro primeiros museus citados – do que nos

visitantes nos museus de tipologia histórica – quatro primeiros museus citados – do que nos

demais de natureza artística. Como se verifica por esta pesquisa recente, a preferência do

demais de natureza artística. Como se verifica por esta pesquisa recente, a preferência do

público por museus de referência patrimonial, já detectada nos anos 1980, parece manter-se

público por museus de referência patrimonial, já detectada nos anos 1980, parece manter-se

contemporaneamente.

contemporaneamente.

Gráfico 9. Distribuição percentual dos visitantes investigados nos museus em São Paulo
(Fonte: Observatório de Museus e Centros Culturais, 2008).

Gráfico 9. Distribuição percentual dos visitantes investigados nos museus em São Paulo
(Fonte: Observatório de Museus e Centros Culturais, 2008).
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3.1.1. A proposição de um novo modelo museológico para São Paulo

3.1.1. A proposição de um novo modelo museológico para São Paulo

O desafio do Museu da Cidade de São Paulo aqui proposto está em descobrir uma

O desafio do Museu da Cidade de São Paulo aqui proposto está em descobrir uma

sintaxe que agregue os múltiplos sentidos, iniciativas, fragmentos, vestígios e legados que

sintaxe que agregue os múltiplos sentidos, iniciativas, fragmentos, vestígios e legados que

esta sociedade produziu e produz, para interpretá-los, de forma contemporânea, para a

esta sociedade produziu e produz, para interpretá-los, de forma contemporânea, para a

população de São Paulo, residente e flutuante.

população de São Paulo, residente e flutuante.

É significativo notar que o Museu da Cidade não pretende centralizar instituições ou

É significativo notar que o Museu da Cidade não pretende centralizar instituições ou

aglutinar acervos, municipais ou não, nem mesmo se apropriar de iniciativas já instaladas e

aglutinar acervos, municipais ou não, nem mesmo se apropriar de iniciativas já instaladas e

que tenham efetiva ação social.

que tenham efetiva ação social.

O desafio concentra-se em conceber um museu que seja ao mesmo tempo marco

O desafio concentra-se em conceber um museu que seja ao mesmo tempo marco

referencial dos eixos patrimoniais da cidade, permitindo suas múltiplas leituras e garantindo

referencial dos eixos patrimoniais da cidade, permitindo suas múltiplas leituras e garantindo

a necessária permeabilidade entre as instituições já sedimentadas; por outro lado é

a necessária permeabilidade entre as instituições já sedimentadas; por outro lado é

indispensável manter a aparente ambigüidade em se tornar o ‘ícone da cidade’, sem

indispensável manter a aparente ambigüidade em se tornar o ‘ícone da cidade’, sem

represar sua ação, espraiando-se por São Paulo em múltiplas faces, formatos e ações

represar sua ação, espraiando-se por São Paulo em múltiplas faces, formatos e ações

sistêmicas, porém descentralizadoras.

sistêmicas, porém descentralizadoras.

O Museu da Cidade de São Paulo ora estudado tem como propostas:

•

ser um museu de sociedade, de natureza histórico-antropológica,

comprometido com a contemporaneidade;
•

dotar a cidade de São Paulo do primeiro museu de história

contemporânea a ser instalado no Brasil e na América do Sul;
•

registrar a historicidade da cidade de São Paulo, com ênfase nos

O Museu da Cidade de São Paulo ora estudado tem como propostas:

•

ser um museu de sociedade, de natureza histórico-antropológica,

comprometido com a contemporaneidade;
•

dotar a cidade de São Paulo do primeiro museu de história

contemporânea a ser instalado no Brasil e na América do Sul;
•

registrar a historicidade da cidade de São Paulo, com ênfase nos

recortes patrimoniais contemporâneos, a partir de 1950, permitindo que sua

recortes patrimoniais contemporâneos, a partir de 1950, permitindo que sua

população se aproprie de um complexo museológico de largo alcance;

população se aproprie de um complexo museológico de largo alcance;

•

integrar o cidadão enquanto agente da história contemporânea de São

Paulo, restaurando sua auto-estima e motivando-o ao exercício pleno da cidadania;
•

valorizar o núcleo urbano em que vier a se instalar, em consonância

com programas de planejamento urbano da metrópole;
•

ser o elo de sentido entre instituições museológicas existentes,

interagindo em diferentes planos programáticos e sistêmicos;
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•

dar voz e brilho aos acervos municipais preservados, porém

adormecidos; o acervo iconográfico, acervo museológico e outros poderão ser

adormecidos; o acervo iconográfico, acervo museológico e outros poderão ser

acionados para constituir as exposições;

acionados para constituir as exposições;

•

desenvolver um programa fortemente vinculado à função de formação

•

desenvolver um programa fortemente vinculado à função de formação

e educação, como elo transversal e complementar aos currículos escolares,

e educação, como elo transversal e complementar aos currículos escolares,

priorizando o atendimento de escolares da rede pública municipal, estadual e de

priorizando o atendimento de escolares da rede pública municipal, estadual e de

escolas particulares;

escolas particulares;

•

ser palco para a formação continuada de professores da rede pública,

potencializando

novos

elementos

multiplicadores

por

meio

de

ações

complementares, nas escolas;
•

conquistar novos públicos, transformando-os em agentes de história,

•

ser palco para a formação continuada de professores da rede pública,

potencializando

novos

elementos

multiplicadores

por

meio

de

ações

complementares, nas escolas;
•

conquistar novos públicos, transformando-os em agentes de história,

conectados às ações do Museu: programas de integração, pesquisas, exposições,

conectados às ações do Museu: programas de integração, pesquisas, exposições,

eventos, portais de conteúdo, ações em terminais e veículos de transporte coletivo,

eventos, portais de conteúdo, ações em terminais e veículos de transporte coletivo,

como metrô, ônibus e lotação;

como metrô, ônibus e lotação;

•

espraiar-se pela cidade de São Paulo em interlocução com outras

instituições culturais, inclusive periféricas, em ações dirigidas a diferentes públicos;
•

representar um ponto central de interesse turístico da cidade,

•

espraiar-se pela cidade de São Paulo em interlocução com outras

instituições culturais, inclusive periféricas, em ações dirigidas a diferentes públicos;
•

representar um ponto central de interesse turístico da cidade,

potencialmente capaz de referenciar o turista, tornando-se um elemento acolhedor

potencialmente capaz de referenciar o turista, tornando-se um elemento acolhedor

e orientador, capaz de atender a interesses próprios do visitante;

e orientador, capaz de atender a interesses próprios do visitante;

•

atuar socialmente em redes colaborativas, associativas, de forma a

•

atuar socialmente em redes colaborativas, associativas, de forma a

tirar partido das conexões locais e das potencialidades que a megacidade oferece

tirar partido das conexões locais e das potencialidades que a megacidade oferece

no plano global;

no plano global;

•

agir criticamente com relação aos planos de urbanização e de

•

agir criticamente com relação aos planos de urbanização e de

sustentabilidade da cidade e de sua macrorregião envoltória, bem como de

sustentabilidade da cidade e de sua macrorregião envoltória, bem como de

sobrevida de sua população.

sobrevida de sua população.

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

O Museu da Cidade de São Paulo, como objeto de estudo e de

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

problematização museológica, busca explicitar uma metodologia interdisciplinar, já

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

testada entre 2003 e 2004, que enuncia a concepção de um novo modelo de museu de

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole, em interlocução com as

cidade, que tem como objeto de análise a grande metrópole, em interlocução com as

lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente erigida sobre os

lógicas próprias do mundo globalizado, porém canonicamente erigida sobre os

preceitos fundadores da Sociomuseologia.

preceitos fundadores da Sociomuseologia.
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No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

No cenário dos museus de território, este modelo busca fomentar um

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

caminho novo e alternativo, que observa e interage em relação a uma realidade

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

inerente à contemporaneidade, às megacidades, na medida em que busca

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

problematizar e compreender as dinâmicas próprias da vida humana nestes imensos

e complexos territórios.

e complexos territórios.

O Museu da Cidade de São Paulo

O Museu da Cidade de São Paulo

não procura responder, mas sim questionar;

não procura responder, mas sim questionar;

não objetiva informar, mas estimular a percepção;

não objetiva informar, mas estimular a percepção;

não pressupõe ouvintes, mas participantes;

não pressupõe ouvintes, mas participantes;

não estabelece roteiros fixos, mas sim rotas de

não estabelece roteiros fixos, mas sim rotas de

descobertas;

descobertas;

não objetiva apenas transmitir conteúdos, mas sim

não objetiva apenas transmitir conteúdos, mas sim

descobrir interesses.

descobrir interesses.

MISSÃO

MISSÃO

Constituir-se como um espaço de reflexão que terá como objeto permanente de

Constituir-se como um espaço de reflexão que terá como objeto permanente de

estudo a cidade de São Paulo e a região metropolitana; complexo cultural museológico, de

estudo a cidade de São Paulo e a região metropolitana; complexo cultural museológico, de

natureza histórica e socioantropológica, comprometido com a contemporaneidade, capaz de

natureza histórica e socioantropológica, comprometido com a contemporaneidade, capaz de

estabelecer elos de sentido entre os acervos patrimoniais pertencentes ao Município e

estabelecer elos de sentido entre os acervos patrimoniais pertencentes ao Município e

outros contemporâneos a serem coletados; espaço vocacionado à formação e fruição da

outros contemporâneos a serem coletados; espaço vocacionado à formação e fruição da

população da Grande São Paulo e de seus visitantes.

população da Grande São Paulo e de seus visitantes.
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3.1.2. Principais Programas do Museu

3.1.2. Principais Programas do Museu

Em 2004, foi constituído um Comitê Interdisciplinar composto por 14 consultores

Em 2004, foi constituído um Comitê Interdisciplinar composto por 14 consultores

com formação acadêmica e experiência profissional diversificada, para o desenvolvimento

com formação acadêmica e experiência profissional diversificada, para o desenvolvimento

do conceito gerador, roteiro expositivo e indicações patrimoniais de acervo para a

do conceito gerador, roteiro expositivo e indicações patrimoniais de acervo para a

constituição da Exposição de Longa Duração do Museu da Cidade de São Paulo. No Anexo

constituição da Exposição de Longa Duração do Museu da Cidade de São Paulo. No Anexo

IX desta tese, encontra-se referenciada a metodologia de trabalho do Comitê Interdisciplinar,

IX desta tese, encontra-se referenciada a metodologia de trabalho do Comitê Interdisciplinar,

bem como a íntegra de seus resultados alcançados no período, abrangendo os seguintes

bem como a íntegra de seus resultados alcançados no período, abrangendo os seguintes

tópicos:

tópicos:
I.

Metodologia

I.

Metodologia

II.

Etapas de desenvolvimento

II.

Etapas de desenvolvimento

III.

Recomendações de abordagens e objetivos de comunicação

III.

Recomendações de abordagens e objetivos de comunicação

IV.

Diretrizes orientadoras para o programa de educação Explora São Paulo

IV.

Diretrizes orientadoras para o programa de educação Explora São Paulo

V.

Propostas de linguagem expográfica e de comunicação visual

V.

Propostas de linguagem expográfica e de comunicação visual

VI.

Resultados: conceito gerador, roteiro expositivo, indicadores patrimoniais e

VI.

Resultados: conceito gerador, roteiro expositivo, indicadores patrimoniais e

indicações de temas para exposições temporárias.

indicações de temas para exposições temporárias.

A seguir é apresentada uma síntese do Programa do Museu da Cidade de
São Paulo:

A seguir é apresentada uma síntese do Programa do Museu da Cidade de
São Paulo:

3.1.2.1. Centro de Referência Integrado

3.1.2.1. Centro de Referência Integrado

3.1.2.1.1. Projeto de catalogação, sistematização e interlocução patrimonial

3.1.2.1.1. Projeto de catalogação, sistematização e interlocução patrimonial

A implantação de um sistema de museus para o município de São Paulo pressupõe

A implantação de um sistema de museus para o município de São Paulo pressupõe

o desenvolvimento de uma metodologia apropriada de catalogação e sistematização dos

o desenvolvimento de uma metodologia apropriada de catalogação e sistematização dos

acervos municipais que possibilite o acesso público a informações consistentes sobre o

acervos municipais que possibilite o acesso público a informações consistentes sobre o

patrimônio cultural da cidade.

patrimônio cultural da cidade.

Os acervos patrimoniais estáveis necessitam ser catalogados em bases e sistemas

Os acervos patrimoniais estáveis necessitam ser catalogados em bases e sistemas

relacionais que atendam, parcialmente, a especificidades individualizadas, de acordo com

relacionais que atendam, parcialmente, a especificidades individualizadas, de acordo com

suas diferentes tipologias. Faz-se, portanto, necessário desenvolver uma plataforma

suas diferentes tipologias. Faz-se, portanto, necessário desenvolver uma plataforma
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metodológica

integradora,

que

defina

bases

seguras,

capacidade

adequada

de
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metodológica

integradora,

que

defina

bases

seguras,

capacidade

adequada

de

armazenamento de informações, sistemas de controle, gerenciamento e proteção de acesso

armazenamento de informações, sistemas de controle, gerenciamento e proteção de acesso

aos dados introduzidos no sistema, sem, contudo, perder as especificidades e

aos dados introduzidos no sistema, sem, contudo, perder as especificidades e

aplicabilidades particulares recomendáveis.

aplicabilidades particulares recomendáveis.

Há de se pensar, portanto, não em bancos estanques de catalogação museológica,

Há de se pensar, portanto, não em bancos estanques de catalogação museológica,

iconográfica, bases de registro de depoimentos orais ou catalogação arquivística, mas em

iconográfica, bases de registro de depoimentos orais ou catalogação arquivística, mas em

sistemas integradores que atendam a funções técnicas e patrimoniais específicas e gerais,

sistemas integradores que atendam a funções técnicas e patrimoniais específicas e gerais,

sirvam como instrumentos apropriados de gestão dos acervos e sejam compatíveis com

sirvam como instrumentos apropriados de gestão dos acervos e sejam compatíveis com

níveis de acesso público do Museu da Cidade de São Paulo – como as plataformas virtuais,

níveis de acesso público do Museu da Cidade de São Paulo – como as plataformas virtuais,

públicas e colaborativas, em tempo real pela internet, – possibilitando assim a extroversão e

públicas e colaborativas, em tempo real pela internet, – possibilitando assim a extroversão e

democratização ordenada e competente do patrimônio cultural do Município de São Paulo.

democratização ordenada e competente do patrimônio cultural do Município de São Paulo.

Mais do que tudo, os sistemas de informação contemporâneos têm de manter a

Mais do que tudo, os sistemas de informação contemporâneos têm de manter a

atenção permanente para a agilidade com que as novas linguagens e interfaces se

atenção permanente para a agilidade com que as novas linguagens e interfaces se

apresentam, de forma a possibilitar um diálogo qualificado e atualizado com diferentes

apresentam, de forma a possibilitar um diálogo qualificado e atualizado com diferentes

públicos: estudantes, pesquisadores, conservadores, comunicadores, entre outros. O

públicos: estudantes, pesquisadores, conservadores, comunicadores, entre outros. O

acesso direto de dados documentais pela internet é prática já compulsória – a própria ótica

acesso direto de dados documentais pela internet é prática já compulsória – a própria ótica

dos direitos sobre bens patrimoniais e seus usos está sofrendo uma revolução sem

dos direitos sobre bens patrimoniais e seus usos está sofrendo uma revolução sem

precedentes por conta da capacidade compulsiva de atualização e acesso propiciados pela

precedentes por conta da capacidade compulsiva de atualização e acesso propiciados pela

internet. Diante desta realidade incontestável, cabe projetar sistemas patrimoniais flexíveis e

internet. Diante desta realidade incontestável, cabe projetar sistemas patrimoniais flexíveis e

acompanhar, em tempo presente, as múltiplas transformações que se processam

acompanhar, em tempo presente, as múltiplas transformações que se processam

vertiginosamente, delas extraindo oportunidades de aprendizado.

vertiginosamente, delas extraindo oportunidades de aprendizado.

Considera-se, de outro lado, ser recomendável que todas as unidades

Considera-se, de outro lado, ser recomendável que todas as unidades

museológicas do Sistema Municipal de Museus tenham corretamente instalados os seus

museológicas do Sistema Municipal de Museus tenham corretamente instalados os seus

Centros de Referência Integrados, ou seja, espaços públicos de consulta e interação com a

Centros de Referência Integrados, ou seja, espaços públicos de consulta e interação com a

base patrimonial dos acervos municipais; faz-se necessário empenhar esforços e recursos –

base patrimonial dos acervos municipais; faz-se necessário empenhar esforços e recursos –

conceituais, tecnológicos, financeiros e humanos – no desenvolvimento de uma metodologia

conceituais, tecnológicos, financeiros e humanos – no desenvolvimento de uma metodologia

sólida de implantação de um sistema capaz de propiciar a catalogação e o controle técnico

sólida de implantação de um sistema capaz de propiciar a catalogação e o controle técnico

dos acervos, mecanismos de gestão recomendáveis e, ao mesmo tempo, o acesso facilitado

dos acervos, mecanismos de gestão recomendáveis e, ao mesmo tempo, o acesso facilitado

do cidadão a suas referências patrimoniais.

do cidadão a suas referências patrimoniais.
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3.1.2.2. Exposições

3.1.2.2. Exposições

3.1.2.2.1. Exposição Histórica de Longa Duração

3.1.2.2.1. Exposição Histórica de Longa Duração

Implementação de exposição sobre a História de São Paulo, vocacionada a

Implementação de exposição sobre a História de São Paulo, vocacionada a

provocar um alargamento do tempo histórico, iniciando-se com as mais remotas

provocar um alargamento do tempo histórico, iniciando-se com as mais remotas

configurações e evoluções geomorfológicas do planeta e especificamente da paisagem pré-

configurações e evoluções geomorfológicas do planeta e especificamente da paisagem pré-

histórica que posteriormente comporia a região de São Paulo.

histórica que posteriormente comporia a região de São Paulo.

A partir dessas aproximações, seriam abordados os deslocamentos dos grupos

A partir dessas aproximações, seriam abordados os deslocamentos dos grupos

indígenas pelo território paulista, as rotas primitivas, os legados arqueológicos, enfim, a

indígenas pelo território paulista, as rotas primitivas, os legados arqueológicos, enfim, a

ocupação do território e o modo de vida dos ameríndios no período anterior à colonização.

ocupação do território e o modo de vida dos ameríndios no período anterior à colonização.

Seguir-se-ia então o mito das origens, em toda a sua configuração forjada e

Seguir-se-ia então o mito das origens, em toda a sua configuração forjada e

construída a partir das figuras dos primeiros povoadores, passando pela glorificação da

construída a partir das figuras dos primeiros povoadores, passando pela glorificação da

figura do bandeirante, do bandeirantismo como força da expansão geográfica, o processo

figura do bandeirante, do bandeirantismo como força da expansão geográfica, o processo

de apresamento indígena, os ritos espartanos e os modos de vida trazidos pelo isolamento

de apresamento indígena, os ritos espartanos e os modos de vida trazidos pelo isolamento

no planalto, enfim, um rol alentado de causas e efeitos cuidadosamente construídos no

no planalto, enfim, um rol alentado de causas e efeitos cuidadosamente construídos no

período republicano, voltados a assegurar o controle das classes dominantes paulistas.

período republicano, voltados a assegurar o controle das classes dominantes paulistas.

A exposição de longa duração teria a missão de descerrar o véu do mito das

A exposição de longa duração teria a missão de descerrar o véu do mito das

origens e propiciar hipóteses, questões, considerações, elementos de análise, enfim, dados

origens e propiciar hipóteses, questões, considerações, elementos de análise, enfim, dados

e informações históricas que propiciassem a cada visitante o exercício de reflexão sobre o

e informações históricas que propiciassem a cada visitante o exercício de reflexão sobre o

passado, sobre suas diversas e diferentes origens, sem a preocupação de confiar

passado, sobre suas diversas e diferentes origens, sem a preocupação de confiar

cegamente num passado composto e recriado, para que, com renovada clareza, pudesse se

cegamente num passado composto e recriado, para que, com renovada clareza, pudesse se

assegurar e se apropriar de sua história presente.

assegurar e se apropriar de sua história presente.

Assim, a exposição deveria se aprofundar em várias temáticas complexas,

Assim, a exposição deveria se aprofundar em várias temáticas complexas,

complementares e plurais, explorando aspectos tais como os ciclos econômicos: agricultura

complementares e plurais, explorando aspectos tais como os ciclos econômicos: agricultura

de subsistência, bandeirantismo de apresamento indígena e exploração mineral,

de subsistência, bandeirantismo de apresamento indígena e exploração mineral,

tropeirismo, lavoura canavieira, lavoura cafeeira, industrialização, etc.; os modos de vida:

tropeirismo, lavoura canavieira, lavoura cafeeira, industrialização, etc.; os modos de vida:

dos bandeirantes, tropeiros, estudantes, fazendeiros, colonos, operários, trabalhadores

dos bandeirantes, tropeiros, estudantes, fazendeiros, colonos, operários, trabalhadores

urbanos, etc.; regimes políticos: colônia, monarquia, república; ou outras manifestações

urbanos, etc.; regimes políticos: colônia, monarquia, república; ou outras manifestações

históricas e lutas sociais.

históricas e lutas sociais.
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Mitos e estereótipos contemporâneos como o ‘crescimento vertiginoso e

Mitos e estereótipos contemporâneos como o ‘crescimento vertiginoso e

desordenado‘, ou ‘São Paulo enquanto o ícone do novo, do mutante, do monumental, do

desordenado‘, ou ‘São Paulo enquanto o ícone do novo, do mutante, do monumental, do

grandioso’, tudo poderia ser abordado em forma de representação, de leitura dos signos

grandioso’, tudo poderia ser abordado em forma de representação, de leitura dos signos

dessas aproximações, de referências construídas no cotidiano, de releituras urbanas e

dessas aproximações, de referências construídas no cotidiano, de releituras urbanas e

fragmentos dos múltiplos modos de vida dos habitantes da cidade.

fragmentos dos múltiplos modos de vida dos habitantes da cidade.

Enfim, a visão de São Paulo deveria ser contundente e contraditória. Não se

Enfim, a visão de São Paulo deveria ser contundente e contraditória. Não se

procuraria passar uma visão histórica plácida e apaziguada, mas evidenciar uma cidade

procuraria passar uma visão histórica plácida e apaziguada, mas evidenciar uma cidade

viva, cheia de contrastes e diferenças, que se organiza e explode a cada minuto, rica em

viva, cheia de contrastes e diferenças, que se organiza e explode a cada minuto, rica em

significados e repleta de conflitos, disparidades humanas e sociais.

significados e repleta de conflitos, disparidades humanas e sociais.

A exposição pretendia falar da gente da terra, dos nascidos, dos oriundi, dos que

A exposição pretendia falar da gente da terra, dos nascidos, dos oriundi, dos que

imigraram e daqueles que migraram. Dos que eram da terra, dos que a assimilaram, dos

imigraram e daqueles que migraram. Dos que eram da terra, dos que a assimilaram, dos

que foram assimilados. De todos os que ali vivem, trabalham, criam e sobrevivem, em uma

que foram assimilados. De todos os que ali vivem, trabalham, criam e sobrevivem, em uma

só metrópole, sem amálgama, sem pasteurização, respeitosamente diferentes.

só metrópole, sem amálgama, sem pasteurização, respeitosamente diferentes.

Aqui falariam mais alto os recursos sonoros, fotográficos, os depoimentos orais, as

Aqui falariam mais alto os recursos sonoros, fotográficos, os depoimentos orais, as

histórias de vida, as contribuições artísticas, os poemas, os repentes, as interferências

histórias de vida, as contribuições artísticas, os poemas, os repentes, as interferências

urbanas, as linguagens virtuais e mediáticas, as tribos urbanas, as linguagens corporais, o

urbanas, as linguagens virtuais e mediáticas, as tribos urbanas, as linguagens corporais, o

grafite artístico (Figura 34), a tatuagem humana, o traçado urbano.

grafite artístico (Figura 34), a tatuagem humana, o traçado urbano.

Figura 34. Escada com grafite na Rua Cardeal Arcoverde, no bairro de Pinheiros, São Paulo
(Fonte: Urban Age, 2008)

Figura 34. Escada com grafite na Rua Cardeal Arcoverde, no bairro de Pinheiros, São Paulo
(Fonte: Urban Age, 2008)
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No tocante aos fundos patrimoniais, a exposição apoiar-se-ia em acervos

No tocante aos fundos patrimoniais, a exposição apoiar-se-ia em acervos

municipais oriundos do Arquivo Histórico Municipal, Biblioteca Municipal Mário de Andrade,

municipais oriundos do Arquivo Histórico Municipal, Biblioteca Municipal Mário de Andrade,

Centro Cultural São Paulo, Divisão de Iconografia e Museus, com forte presença de

Centro Cultural São Paulo, Divisão de Iconografia e Museus, com forte presença de

referenciais documentais, iconográficos, de artefatos históricos e contemporâneos.

referenciais documentais, iconográficos, de artefatos históricos e contemporâneos.

Incursões de pesquisas a outros acervos patrimoniais nacionais e portugueses

Incursões de pesquisas a outros acervos patrimoniais nacionais e portugueses

poderão ser realizadas em arquivos de relevância, como a Torre do Tombo e outras fontes

poderão ser realizadas em arquivos de relevância, como a Torre do Tombo e outras fontes

de referência e apoio, tais como a Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu Histórico

de referência e apoio, tais como a Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu Histórico

Nacional, Cinemateca Brasileira, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São

Nacional, Cinemateca Brasileira, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São

Paulo (USP), Museu Paulista da USP, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Museu da

Paulo (USP), Museu Paulista da USP, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Museu da

Imagem e do Som, bancos de imagens, coleções privadas, etc.

Imagem e do Som, bancos de imagens, coleções privadas, etc.

3.1.2.2.2. Exposições Temporárias

3.1.2.2.2. Exposições Temporárias

O plano programático das exposições temáticas temporárias exploraria, mais que

O plano programático das exposições temáticas temporárias exploraria, mais que

tudo, a permanência dos programas, ações e projetos que foram historicamente

tudo, a permanência dos programas, ações e projetos que foram historicamente

desenvolvidos pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, com resultados

desenvolvidos pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, com resultados

positivos.

positivos.

Destacam-se entre eles, portanto, as Expedições Científicas e o programa de
Memória de Bairros.

Destacam-se entre eles, portanto, as Expedições Científicas e o programa de
Memória de Bairros.

A retomada de programas já realizados com sucesso, assumidos em nova

A retomada de programas já realizados com sucesso, assumidos em nova

roupagem e com conteúdos atualizados, demonstraria o interesse público em somar e

roupagem e com conteúdos atualizados, demonstraria o interesse público em somar e

otimizar recursos, consolidando ações efetivas.

otimizar recursos, consolidando ações efetivas.

Ao longo do desenvolvimento das reuniões do comitê curatorial que concebeu o

Ao longo do desenvolvimento das reuniões do comitê curatorial que concebeu o

conceito gerador e o roteiro temático do Museu da Cidade, em 2004, foram repertoriados

conceito gerador e o roteiro temático do Museu da Cidade, em 2004, foram repertoriados

temas de grande interesse para a composição de um ‘cardápio de exposições temporárias’

temas de grande interesse para a composição de um ‘cardápio de exposições temporárias’

da futura instituição. Entre os temas levantados pelos consultores destacam-se aqueles

da futura instituição. Entre os temas levantados pelos consultores destacam-se aqueles

capazes de, de fato, representar os interesses da população de São Paulo em conhecer

capazes de, de fato, representar os interesses da população de São Paulo em conhecer

melhor a sua cidade e as relações sociais que a presidem. Temas de grande vinculação

melhor a sua cidade e as relações sociais que a presidem. Temas de grande vinculação

com os interesses de diferentes camadas sociais e etárias da população têm capacidade de

com os interesses de diferentes camadas sociais e etárias da população têm capacidade de

atrair ações participativas e intensas de diferentes grupos, associações e comunidades, no

atrair ações participativas e intensas de diferentes grupos, associações e comunidades, no

desenho coletivo de tais projetos (pp.7-10 do Anexo IX).

desenho coletivo de tais projetos (pp.7-10 do Anexo IX).
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3.1.2.3. Explora São Paulo

3.1.2.3. Explora São Paulo

“(...) a função social do museu é antes de tudo
educacional. A educação é, segundo Hannah Arendt,
o ponto em que decidimos se amamos o mundo o
bastante para assumirmos a responsabilidade por
ele. Educar para o patrimônio não significa que o
museu deva assumir a responsabilidade pelos bens
da cultura material ou imaterial. Implica em fazer com
que esses bens sejam significativos para os sujeitos
de uma ou mais comunidades a ponto de
conscientizá-los de que essa responsabilidade deve
ser compartilhada por eles também.” (Grinspum,
2001, p. 23 do Anexo IX).

“(...) a função social do museu é antes de tudo
educacional. A educação é, segundo Hannah Arendt,
o ponto em que decidimos se amamos o mundo o
bastante para assumirmos a responsabilidade por
ele. Educar para o patrimônio não significa que o
museu deva assumir a responsabilidade pelos bens
da cultura material ou imaterial. Implica em fazer com
que esses bens sejam significativos para os sujeitos
de uma ou mais comunidades a ponto de
conscientizá-los de que essa responsabilidade deve
ser compartilhada por eles também.” (Grinspum,
2001, p. 23 do Anexo IX).

Durante o período em que se desenvolveram os trabalhos do comitê interdisciplinar

Durante o período em que se desenvolveram os trabalhos do comitê interdisciplinar

que conceituou a Exposição de Longa Duração do Museu da Cidade, em 2004, houve a

que conceituou a Exposição de Longa Duração do Museu da Cidade, em 2004, houve a

elaboração e detalhamento do programa de educação Explora São Paulo, por um Subgrupo

elaboração e detalhamento do programa de educação Explora São Paulo, por um Subgrupo

de Educação, composto por Denyse Emerich, Fernanda Silva Noronha e Rosely Aparecida

de Educação, composto por Denyse Emerich, Fernanda Silva Noronha e Rosely Aparecida

Daltério. Com base nos progressivos avanços do Comitê Interdisciplinar, do qual este

Daltério. Com base nos progressivos avanços do Comitê Interdisciplinar, do qual este

subgrupo também participava, foram delineados os alicerces do programa Explora São

subgrupo também participava, foram delineados os alicerces do programa Explora São

Paulo, cujas linhas mestras encontram-se sintetizadas abaixo (pp.23-32 do Anexo IX):

Paulo, cujas linhas mestras encontram-se sintetizadas abaixo (pp.23-32 do Anexo IX):

a. Objetivos

a. Objetivos

1.

1.

Atuar de forma integrada com o Programa Museológico e com os demais

Atuar de forma integrada com o Programa Museológico e com os demais

setores do Museu da Cidade de São Paulo;

setores do Museu da Cidade de São Paulo;

2.

2.

discutir patrimônio, identidade e preservação de acordo com os princípios

discutir patrimônio, identidade e preservação de acordo com os princípios

metodológicos da Educação Patrimonial;

metodológicos da Educação Patrimonial;

3.

3.

propiciar ao público visitante usufruir um espaço na cidade que ofereça a

propiciar ao público visitante usufruir um espaço na cidade que ofereça a

oportunidade de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal;

oportunidade de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal;

4.

4.

propiciar ao público interlocutor a apreciação e o desenvolvimento de um

propiciar ao público interlocutor a apreciação e o desenvolvimento de um

olhar sensível e crítico sobre a cidade, para que este perceba a importância de

olhar sensível e crítico sobre a cidade, para que este perceba a importância de

reconhecer, na diversidade cultural, seu princípio constitutivo;

reconhecer, na diversidade cultural, seu princípio constitutivo;

5.

5.

destacar a importância do Museu para a cidade de São Paulo, como um lugar

destacar a importância do Museu para a cidade de São Paulo, como um lugar

privilegiado – um lugar de encontro –, ensejando a reflexão sobre sua função social;

privilegiado – um lugar de encontro –, ensejando a reflexão sobre sua função social;

6.

6.

atuar em sentido complementar aos currículos escolares, contemplando os

atuar em sentido complementar aos currículos escolares, contemplando os

objetivos dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que diz

objetivos dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que diz
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respeito à moral, ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e

respeito à moral, ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e

consumo;

consumo;

7.

7.

promover a atitude crítica, a inclusão social, estimular o exercício da

promover a atitude crítica, a inclusão social, estimular o exercício da

cidadania e ampliar as possibilidades de um futuro menos desigual e socialmente

cidadania e ampliar as possibilidades de um futuro menos desigual e socialmente

mais digno;

mais digno;

8.

8.

promover a conscientização da população sobre a importância da

promover a conscientização da população sobre a importância da

preservação do Patrimônio (tangível e intangível) e promover sua conservação;

preservação do Patrimônio (tangível e intangível) e promover sua conservação;

9.

desenvolver atendimento específico para públicos diferenciados;

9.

desenvolver atendimento específico para públicos diferenciados;

10.

estimular o reconhecimento identitário dos moradores da cidade;

10.

estimular o reconhecimento identitário dos moradores da cidade;

11.

utilizar o museu como espaço de reflexão e conhecimento, de encontros e

11.

utilizar o museu como espaço de reflexão e conhecimento, de encontros e

trocas, valorizando a diversidade e a inclusão social.

trocas, valorizando a diversidade e a inclusão social.

b. Público-alvo

b. Público-alvo

O público-alvo do Museu da Cidade de São Paulo e, por conseguinte, do programa

O público-alvo do Museu da Cidade de São Paulo e, por conseguinte, do programa

educativo Explora São Paulo é a população da cidade e seus visitantes, sem discriminações

educativo Explora São Paulo é a população da cidade e seus visitantes, sem discriminações

relativas a cor, etnia, credo religioso, orientação sexual, classe social, concepção política –

relativas a cor, etnia, credo religioso, orientação sexual, classe social, concepção política –

partidária ou filosófica, e nacionalidade. Porém, para que este público seja identificado de

partidária ou filosófica, e nacionalidade. Porém, para que este público seja identificado de

forma mais eficaz para o desenvolvimento de projetos, podemos identificar alguns

forma mais eficaz para o desenvolvimento de projetos, podemos identificar alguns

subgrupos:

subgrupos:

-

estudantes do ensino fundamental e médio;

-

estudantes do ensino fundamental e médio;

-

estudantes do ensino superior;

-

estudantes do ensino superior;

-

público portador de necessidades especiais;

-

público portador de necessidades especiais;

-

professores do ensino fundamental e médio;

-

professores do ensino fundamental e médio;

-

professores do ensino superior;

-

professores do ensino superior;

-

pesquisadores;

-

pesquisadores;

-

agentes culturais;

-

agentes culturais;

-

público espontâneo;

-

público espontâneo;

-

público especializado;

-

público especializado;

-

turistas;

-

turistas;

-

moradores do entorno do museu;

-

moradores do entorno do museu;

-

famílias;

-

famílias;

-

associações, ONGs e grupos organizados em geral;

-

associações, ONGs e grupos organizados em geral;
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-

clubes de serviços;

-

clubes de serviços;

-

moradores de rua.

-

moradores de rua.

c. Princípio metodológico

c. Princípio metodológico

Preconiza-se a adoção da Educação Patrimonial como princípio metodológico que

Preconiza-se a adoção da Educação Patrimonial como princípio metodológico que

norteará todas as ações educacionais do Museu.

norteará todas as ações educacionais do Museu.

A Educação Patrimonial apresenta como principal objetivo desenvolver as

A Educação Patrimonial apresenta como principal objetivo desenvolver as

habilidades de observação, análise, atribuição de sentidos, contextualização e valorização

habilidades de observação, análise, atribuição de sentidos, contextualização e valorização

das vivências, dinâmicas, histórias e temporalidades presentes ou rememoradas na cidade.

das vivências, dinâmicas, histórias e temporalidades presentes ou rememoradas na cidade.

Ela defende, portanto, uma metodologia que tem como proposta de trabalho a investigação,

Ela defende, portanto, uma metodologia que tem como proposta de trabalho a investigação,

a problematização, a sistematização, a apreensão crítica e a avaliação, como forma de se

a problematização, a sistematização, a apreensão crítica e a avaliação, como forma de se

escapar de estereótipos e visões pré-concebidas, promovendo desta forma o exercício

escapar de estereótipos e visões pré-concebidas, promovendo desta forma o exercício

constante do estranhamento em relação às nossas ações cotidianas e transformando o

constante do estranhamento em relação às nossas ações cotidianas e transformando o

cotidiano da cidade e os modos de vida de seus moradores em objeto de estudo e

cotidiano da cidade e os modos de vida de seus moradores em objeto de estudo e

interpretação – o museu enquanto mirante.

interpretação – o museu enquanto mirante.

d. Eixos norteadores

d. Eixos norteadores

Considerando-se:

Considerando-se:

•

a exposição enquanto espaço lúdico e educativo, que valoriza e reforça a

função educativa do museu, a ser explorada por seus interlocutores;
•

a necessidade do trabalho com grupos heterogêneos, sob uma perspectiva

inclusiva;
•

a necessidade da avaliação, do registro e da extroversão como formas de se

garantir a interlocução público/museu;
•

a ação educativa como meio de favorecer o diálogo público/museu e o acesso

•

a exposição enquanto espaço lúdico e educativo, que valoriza e reforça a

função educativa do museu, a ser explorada por seus interlocutores;
•

a necessidade do trabalho com grupos heterogêneos, sob uma perspectiva

inclusiva;
•

a necessidade da avaliação, do registro e da extroversão como formas de se

garantir a interlocução público/museu;
•

a ação educativa como meio de favorecer o diálogo público/museu e o acesso

dos moradores da cidade ao patrimônio cultural tangível e intangível que esta

dos moradores da cidade ao patrimônio cultural tangível e intangível que esta

apresenta; e

apresenta; e

•

a escolha de enfoques temáticos que aproximem visitante e museu

(linguagem e espaço museológico).
Sugerem-se os seguintes eixos norteadores:
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•

o museu será um espaço não só de informação, mas principalmente de

reflexão e formação;
•

a dimensão da representatividade que os moradores da cidade terão do

museu – que deverá ser levantada em pesquisa de avaliação específica;
•

a importância das brincadeiras infantis como forma particular de apropriação e

conhecimento da cidade;
•

a cartografia: linguagem que expressa a espacialização das relações sociais,
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•

o museu será um espaço não só de informação, mas principalmente de

reflexão e formação;
•

a dimensão da representatividade que os moradores da cidade terão do

museu – que deverá ser levantada em pesquisa de avaliação específica;
•

a importância das brincadeiras infantis como forma particular de apropriação e

conhecimento da cidade;
•

a cartografia: linguagem que expressa a espacialização das relações sociais,

ou seja, suas relações de poder, classe social, trocas, aproximações, afastamentos e

ou seja, suas relações de poder, classe social, trocas, aproximações, afastamentos e

temporalidades. Cabe aqui ressaltar as diversas cartografias que foram produzidas

temporalidades. Cabe aqui ressaltar as diversas cartografias que foram produzidas

na cidade – objetos profundamente reveladores de sua dinâmica – ressaltando a

na cidade – objetos profundamente reveladores de sua dinâmica – ressaltando a

visão e o deslocamento de seus moradores (povos indígenas, portugueses e

visão e o deslocamento de seus moradores (povos indígenas, portugueses e

bandeirantes, entre outros) em seus diferentes tempos históricos;

bandeirantes, entre outros) em seus diferentes tempos históricos;

•

as contradições, eixos de funcionalidade, valores, laços de solidariedade e

necessidades expressos no cotidiano da cidade;
•

a forma sui generis pela qual os moradores se apropriam desta cidade, assim

•

as contradições, eixos de funcionalidade, valores, laços de solidariedade e

necessidades expressos no cotidiano da cidade;
•

a forma sui generis pela qual os moradores se apropriam desta cidade, assim

como a importância da escala e da dimensão espacial no favorecimento dos

como a importância da escala e da dimensão espacial no favorecimento dos

encontros e trocas verificados nos diversos aspectos da sociabilidade da urbe;

encontros e trocas verificados nos diversos aspectos da sociabilidade da urbe;

•

a relativização da idéia de progresso, tempo, espaço;

•

a relativização da idéia de progresso, tempo, espaço;

•

a relação tecnologia/contemporaneidade a partir dos “vestígios” e da

•

a relação tecnologia/contemporaneidade a partir dos “vestígios” e da

dimensão física e populacional da cidade. Destacando entre outros aspectos:

dimensão física e populacional da cidade. Destacando entre outros aspectos:

-

o lixo

-

o lixo

-

o trânsito

-

o trânsito

-

a moradia

-

a moradia

-

a água

-

a água

-

a cidade enquanto articulação de pontos

-

a cidade enquanto articulação de pontos

-

a solidariedade

-

a solidariedade

e. Composição do Atendimento

e. Composição do Atendimento

i. Hall do museu e maquete de entrada:

i. Hall do museu e maquete de entrada:

•

atendimento desenvolvido por educadores/mediadores – visita monitorada.

ii. Exposição de longa duração e temporárias:

•

atendimento desenvolvido por educadores/mediadores – visita monitorada.

ii. Exposição de longa duração e temporárias:

•

visita monitorada;

•

visita monitorada;

•

oficinas referentes aos temas abordados nas exposições.

•

oficinas referentes aos temas abordados nas exposições.
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iii. Ilhas Pedagógicas, espalhadas pelo edifício do museu, poderão abrigar:

iii. Ilhas Pedagógicas, espalhadas pelo edifício do museu, poderão abrigar:

•

apresentação e manuseio de ‘objetos pedagógicos’ que poderão suscitar

•

questões;
•

expedição/percursos no museu com o intuito de se descobrir, por meio da

questões;
•

fruição das exposições, os ‘tesouros da cidade’ (utilização da figura do

bandeirante e dos faiscadores).

bandeirante e dos faiscadores).

composto de salas multiuso, auditórios reversíveis de pequeno porte e

iv. Espaço Explora São Paulo:
•

áreas de apoio pedagógico;
•

local onde serão desenvolvidas propostas que envolvam o dia-a-dia da

v. Maquetes interativas da cidade:
possibilitará diversas atividades e poderá explorar múltiplas temáticas.

v. Linha do tempo:
•

será considerada referência para diversos temas e poderá ser utilizada

•

a proposição inclui quatro níveis para apresentação dos dados: mundial,

v. Maquetes interativas da cidade:
•

poderá ter aspecto interativo, e ser um canal permanentemente aberto à

•

será considerada referência para diversos temas e poderá ser utilizada
em diversos projetos;

•

a proposição inclui quatro níveis para apresentação dos dados: mundial,
nacional, municipal e temática;

•

participação popular/colaborativa.
vi. Simulações lúdicas de atividades gerenciais da cidade:

possibilitará diversas atividades e poderá explorar múltiplas temáticas.

v. Linha do tempo:

nacional, municipal e temática;
•

local onde serão desenvolvidas propostas que envolvam o dia-a-dia da
cidade, para exercício da cidadania.

em diversos projetos;
•

composto de salas multiuso, auditórios reversíveis de pequeno porte e
áreas de apoio pedagógico;

cidade, para exercício da cidadania.

•

expedição/percursos no museu com o intuito de se descobrir, por meio da

fruição das exposições, os ‘tesouros da cidade’ (utilização da figura do

iv. Espaço Explora São Paulo:
•

apresentação e manuseio de ‘objetos pedagógicos’ que poderão suscitar

poderá ter aspecto interativo, e ser um canal permanentemente aberto à
participação popular/colaborativa.

vi. Simulações lúdicas de atividades gerenciais da cidade:

•

coleta seletiva de lixo;

•

coleta seletiva de lixo;

•

construção de conjuntos habitacionais;

•

construção de conjuntos habitacionais;

•

seleção de locais para implantação de creches;

•

seleção de locais para implantação de creches;

•

abastecimento de mercados;

•

abastecimento de mercados;

•

escoamento de mercadorias;

•

escoamento de mercadorias;

•

planejamento de trânsito.

•

planejamento de trânsito.

vii. Educação on-line:

•

proposta de atividades interativas que utilizem o museu virtual como
veículo de comunicação com o público do museu.
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3.2. O desafio recorrente de se empreender o novo

3.2. O desafio recorrente de se empreender o novo

3.2.1. O plano patrimonial em conexão com as redes próprias da cidade

3.2.1. O plano patrimonial em conexão com as redes próprias da cidade

“Sempre que olhamos para a vida, olhamos para as

“Sempre que olhamos para a vida, olhamos para as

redes.” (Capra, 1996)

77

redes.” (Capra, 1996)

77

Entende-se que o amplo espectro de ação do Museu da Cidade caminha para além

Entende-se que o amplo espectro de ação do Museu da Cidade caminha para além

das casas de memória hoje existentes e poderá referenciar também outras instituições que

das casas de memória hoje existentes e poderá referenciar também outras instituições que

trabalhem plataformas patrimoniais relevantes, assim como espaços urbanos e práticas

trabalhem plataformas patrimoniais relevantes, assim como espaços urbanos e práticas

sociais, tangíveis e intangíveis, ativos na cidade de São Paulo. A viagem urbana por São

sociais, tangíveis e intangíveis, ativos na cidade de São Paulo. A viagem urbana por São

Paulo, empreendida na Expedição, revela ser factível esta plataforma de ação, não apenas

Paulo, empreendida na Expedição, revela ser factível esta plataforma de ação, não apenas

de forma esporádica, mas constituindo-se como programa patrimonial efetivo de

de forma esporádica, mas constituindo-se como programa patrimonial efetivo de

monitoramento museológico contínuo da cidade.

monitoramento museológico contínuo da cidade.

A partir do projeto museológico de implantação do Museu da Cidade de São Paulo,

A partir do projeto museológico de implantação do Museu da Cidade de São Paulo,

torna-se possível transformá-lo num eixo de articulação sistêmica que interliga e direciona

torna-se possível transformá-lo num eixo de articulação sistêmica que interliga e direciona

novos usos das casas de memória pertencentes ao Departamento de Patrimônio Histórico

novos usos das casas de memória pertencentes ao Departamento de Patrimônio Histórico

da Secretaria Municipal de Cultura, que poderão passar, portanto, a desempenhar uma

da Secretaria Municipal de Cultura, que poderão passar, portanto, a desempenhar uma

função metafórica de articular e propor novos questionamentos sobre temas centrais a

função metafórica de articular e propor novos questionamentos sobre temas centrais a

serem abordados no Museu da Cidade de São Paulo.

serem abordados no Museu da Cidade de São Paulo.

A retomada dos estudos e definições para a conceituação do Sistema de Museus

A retomada dos estudos e definições para a conceituação do Sistema de Museus

do Município de São Paulo – enquanto problemática patrimonial – igualmente interrompidos

do Município de São Paulo – enquanto problemática patrimonial – igualmente interrompidos

neste último governo, poderão certamente contribuir para o delineamento do perfil de um

neste último governo, poderão certamente contribuir para o delineamento do perfil de um

modelo compatível para este projeto museológico. Neste futuro modelo, as casas de

modelo compatível para este projeto museológico. Neste futuro modelo, as casas de

memória poderão ser propostas como articulações sistêmicas que abordarão temáticas

memória poderão ser propostas como articulações sistêmicas que abordarão temáticas

ligadas às plataformas de problematização histórica e socioantropológica da metrópole, em

ligadas às plataformas de problematização histórica e socioantropológica da metrópole, em

suas diferentes configurações, temporalidades e enfoques.

suas diferentes configurações, temporalidades e enfoques.

77

77

Capra (1996). In: Mendes, L. A. L. (2008). Revista DOM. (pp. 95-104. Ano III. nº 7. Nov/Fev 2008/2009).
Fundação Dom Cabral, p. 97
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 183

Capra (1996). In: Mendes, L. A. L. (2008). Revista DOM. (pp. 95-104. Ano III. nº 7. Nov/Fev 2008/2009).
Fundação Dom Cabral, p. 97
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 183

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

“Os Centros Educacionais Unificados - CEUs são espaços que visam
promover o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos, por meio
de experiências educacionais inovadoras, conjugadas a atividades artísticas,
78
culturais, esportivas e de inclusão digital.”

“Os Centros Educacionais Unificados - CEUs são espaços que visam
promover o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos, por meio
de experiências educacionais inovadoras, conjugadas a atividades artísticas,
78
culturais, esportivas e de inclusão digital.”

Os próprios Centros de Educação Unificados, expandidos hoje pela periferia da

Os próprios Centros de Educação Unificados, expandidos hoje pela periferia da

metrópole (Figura 35), sintetizam atividades de educação, cultura, esportes e inclusão digital

metrópole (Figura 35), sintetizam atividades de educação, cultura, esportes e inclusão digital

para crianças e jovens em idade escolar, e para a comunidade em geral; podem ser

para crianças e jovens em idade escolar, e para a comunidade em geral; podem ser

considerados como palcos vocacionais para ações tentaculares expandidas do Museu da

considerados como palcos vocacionais para ações tentaculares expandidas do Museu da

Cidade, para além de sua sede principal, espraiando-se para as margens da cidade. O

Cidade, para além de sua sede principal, espraiando-se para as margens da cidade. O

próprio projeto Meu Bairro, Minha Cidade, ainda que desenvolvido em momento inaugural

próprio projeto Meu Bairro, Minha Cidade, ainda que desenvolvido em momento inaugural

das próprias unidades educacionais, já apontou que o diálogo entre a escola e a

das próprias unidades educacionais, já apontou que o diálogo entre a escola e a

comunidade precisa ser contínuo, para o bem da própria sobrevida das instituições

comunidade precisa ser contínuo, para o bem da própria sobrevida das instituições

educacionais recém-criadas. Os indícios patrimoniais advindos do tecido social são fios

educacionais recém-criadas. Os indícios patrimoniais advindos do tecido social são fios

condutores confiáveis para estruturar esta relação; a gestão participativa e compartilhada

condutores confiáveis para estruturar esta relação; a gestão participativa e compartilhada

dos diferentes programas e projetos desenvolvidos em cooperação poderá assegurar os

dos diferentes programas e projetos desenvolvidos em cooperação poderá assegurar os

próprios conteúdos, a permanência e a inovação.

próprios conteúdos, a permanência e a inovação.

Figura 35. Distribuição dos CEUs. (Fonte: a autora, com dados do Portal da Prefeitura de SP.
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/CEU/enderecos45ceus.aspx?MenuID=207&MenuIDAberto=135)
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Seria pertinente indicar, como satélites de um plano de ação mais alargado e de

Seria pertinente indicar, como satélites de um plano de ação mais alargado e de

alcance já comprovado, a interligação do programa do Museu da Cidade de São Paulo e

alcance já comprovado, a interligação do programa do Museu da Cidade de São Paulo e

sua articulação em rede também com os Pontos de Cultura que hoje gravitam por toda a

sua articulação em rede também com os Pontos de Cultura que hoje gravitam por toda a

cidade e se entremeiam, em escala nacional, por força de sua vinculação com a rede

cidade e se entremeiam, em escala nacional, por força de sua vinculação com a rede

nacional de Pontos de Cultura.

nacional de Pontos de Cultura.

Programa Cultura Viva

Programa Cultura Viva

O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva, do

O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva, do

Ministério da Cultura (MinC), tem por objetivo incentivar, preservar e promover a diversidade

Ministério da Cultura (MinC), tem por objetivo incentivar, preservar e promover a diversidade

cultural brasileira, ao contemplar iniciativas culturais locais e populares que envolvam

cultural brasileira, ao contemplar iniciativas culturais locais e populares que envolvam

comunidades em atividades de arte, cultura, educação, cidadania e economia solidária.

comunidades em atividades de arte, cultura, educação, cidadania e economia solidária.

De acordo com o Secretário de Cidadania Cultural do MinC, Célio Torino, “com a

De acordo com o Secretário de Cidadania Cultural do MinC, Célio Torino, “com a

missão de desesconder o Brasil, reconhecer e reverenciar a cultura viva de seu povo” 79, em

missão de desesconder o Brasil, reconhecer e reverenciar a cultura viva de seu povo” 79, em

2004, a então Secretaria de Programas e Projetos Culturais (atualmente Secretaria de

2004, a então Secretaria de Programas e Projetos Culturais (atualmente Secretaria de

Cidadania Cultural) do MinC iniciou a implantação dos Pontos de Cultura, que são a

Cidadania Cultural) do MinC iniciou a implantação dos Pontos de Cultura, que são a

expressão de uma parceria firmada entre Estado e sociedade civil.

expressão de uma parceria firmada entre Estado e sociedade civil.

Pontos de Rede são todos os Pontos de Cultura que, uma vez aprovados, passam

Pontos de Rede são todos os Pontos de Cultura que, uma vez aprovados, passam

a integrar a Rede de Pontos de Cultura. Por atuar em diferentes níveis – municipal, estadual

a integrar a Rede de Pontos de Cultura. Por atuar em diferentes níveis – municipal, estadual

e federal –, passam, nessa qualidade, a também participar dos encontros setoriais que

e federal –, passam, nessa qualidade, a também participar dos encontros setoriais que

definem a gestão compartilhada do programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura entre o

definem a gestão compartilhada do programa Cultura Viva e dos Pontos de Cultura entre o

poder público e a sociedade civil, por meio de Fóruns, Teias e Comissão Nacional dos

poder público e a sociedade civil, por meio de Fóruns, Teias e Comissão Nacional dos

Pontos de Cultura. São Paulo tem hoje cerca de 11 Pontões80 e 44 Pontos de Cultura

Pontos de Cultura. São Paulo tem hoje cerca de 11 Pontões80 e 44 Pontos de Cultura

(Figura 36), o que evidencia a capilaridade que a rede já alcançou, bem como a velocidade

(Figura 36), o que evidencia a capilaridade que a rede já alcançou, bem como a velocidade

de seu crescimento em âmbito nacional, atingindo hoje, do Norte ao Sul do país, um total de

de seu crescimento em âmbito nacional, atingindo hoje, do Norte ao Sul do país, um total de

800 pontos de cultura cadastrados.

800 pontos de cultura cadastrados.

79

79

Portal MInistério da Cultura. http://www.cultura.gov.br/cultura_viva/
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Os Pontões são organizações da sociedade civil articuladoras dos Pontos de Cultura de suas áreas de
especialização. Programa Cultura Viva / Ministério da Cultura.
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Figura 36. Distribuição dos Pontos e Pontões de Cultura na Grande São Paulo
(Fonte: http://mapasdarede.ipso.org.br/mapa/#uf=SP&cidade=3550308)

Figura 36. Distribuição dos Pontos e Pontões de Cultura na Grande São Paulo
(Fonte: http://mapasdarede.ipso.org.br/mapa/#uf=SP&cidade=3550308)

A conexão do Museu da Cidade, em rede colaborativa, com os Museus sediados na

A conexão do Museu da Cidade, em rede colaborativa, com os Museus sediados na

capital, com as casas de memória patrimonialmente referenciadas e pertencentes à

capital, com as casas de memória patrimonialmente referenciadas e pertencentes à

Secretaria de Cultura do Município, com os Centros Educacionais Unificados – CEUs já

Secretaria de Cultura do Município, com os Centros Educacionais Unificados – CEUs já

implantados, e com os Pontos de Cultura em ação por toda a cidade de São Paulo,

implantados, e com os Pontos de Cultura em ação por toda a cidade de São Paulo,

ampliaria de forma exponencial sua plataforma de ação, e redesenharia de forma

ampliaria de forma exponencial sua plataforma de ação, e redesenharia de forma

emblemática seu formato institucional e lógico. É relevante considerar que esta rede

emblemática seu formato institucional e lógico. É relevante considerar que esta rede

operacional (Figura 37) já instalada é patrimônio da cidade e, como tal, deve ser acionada

operacional (Figura 37) já instalada é patrimônio da cidade e, como tal, deve ser acionada

de forma colaborativa e integrada, sem considerações de divisões de ordem político-

de forma colaborativa e integrada, sem considerações de divisões de ordem político-

administrativa. Como muitas vezes os diálogos políticos não são facilitados entre diferentes

administrativa. Como muitas vezes os diálogos políticos não são facilitados entre diferentes

esferas governamentais por conta de políticas públicas de matizes destoantes, seria

esferas governamentais por conta de políticas públicas de matizes destoantes, seria

providencial que o Museu da Cidade de São Paulo, desde sua implantação, tomasse a

providencial que o Museu da Cidade de São Paulo, desde sua implantação, tomasse a

corajosa atitude de ultrapassar tais divisões ou limitações, promovendo um diálogo

corajosa atitude de ultrapassar tais divisões ou limitações, promovendo um diálogo

permanente com todas as instituições de interesse, sem exclusões.

permanente com todas as instituições de interesse, sem exclusões.
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Figura 37. Rede operacional vinculada ao Município de São Paulo na qual se insere o
Museu da Cidade. (Fonte: a autora)

Figura 37. Rede operacional vinculada ao Município de São Paulo na qual se insere o
Museu da Cidade. (Fonte: a autora)

Torna-se, portanto, evidente que, em termos estruturais e de planejamento

Torna-se, portanto, evidente que, em termos estruturais e de planejamento

integrado do museu, a lógica preponderante será sua organização em plataforma de rede

integrado do museu, a lógica preponderante será sua organização em plataforma de rede

digital, comunicacional e operativa, de forma a se conectar e colaborar em tempo real com

digital, comunicacional e operativa, de forma a se conectar e colaborar em tempo real com

múltiplas instituições e organizações sociais já implantadas na malha urbana de São Paulo,

múltiplas instituições e organizações sociais já implantadas na malha urbana de São Paulo,

além de outras muitas que naturalmente surgirão.

além de outras muitas que naturalmente surgirão.

Se, por outro lado, abandonarmos momentaneamente as esferas da cultura e

Se, por outro lado, abandonarmos momentaneamente as esferas da cultura e

penetrarmos na seara do meio ambiente, veremos que o Museu da Cidade teria ainda outra

penetrarmos na seara do meio ambiente, veremos que o Museu da Cidade teria ainda outra

gama de parcerias para trocas de elevado interesse, considerando-se os planos

gama de parcerias para trocas de elevado interesse, considerando-se os planos

urbanísticos e de sustentabilidade da cidade, dado seu conteúdo programático intrínseco.

urbanísticos e de sustentabilidade da cidade, dado seu conteúdo programático intrínseco.

Do mesmo modo, por filiação natural, se tomarmos as redes educacionais como

Do mesmo modo, por filiação natural, se tomarmos as redes educacionais como

base, em escala vertical – o ensino fundamental, médio e superior –, já se evidencia a

base, em escala vertical – o ensino fundamental, médio e superior –, já se evidencia a

potencialidade de ação colaborativa que se avizinha; se nos orientarmos para uma visão

potencialidade de ação colaborativa que se avizinha; se nos orientarmos para uma visão

horizontal, teremos um número gigante de multiplicadores de ação pelo território da cidade,

horizontal, teremos um número gigante de multiplicadores de ação pelo território da cidade,

por meio das complexas cadeias de ensino público e privado; se optarmos pelo olhar

por meio das complexas cadeias de ensino público e privado; se optarmos pelo olhar

transversal, veremos que o Museu ocupará lugar privilegiado de entroncamento de

transversal, veremos que o Museu ocupará lugar privilegiado de entroncamento de
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diferentes experiências e vivências educacionais que poderão ser oferecidas para

diferentes experiências e vivências educacionais que poderão ser oferecidas para

professores e alunos, e para a própria população.

professores e alunos, e para a própria população.

Não se podem esquecer as dimensões sociais que poderiam ser adicionadas ao

Não se podem esquecer as dimensões sociais que poderiam ser adicionadas ao

programa do Museu, em diálogo permanente com uma infinidade de outras redes

programa do Museu, em diálogo permanente com uma infinidade de outras redes

colaborativas representadas, principalmente, pelas instituições do Terceiro Setor, de cunho

colaborativas representadas, principalmente, pelas instituições do Terceiro Setor, de cunho

social. O Museu poderá ser um palco de reflexão permanente para a elaboração de

social. O Museu poderá ser um palco de reflexão permanente para a elaboração de

premissas e conceitos de desenvolvimento de relações culturais que fundamentam a prática

premissas e conceitos de desenvolvimento de relações culturais que fundamentam a prática

social. Poderá discutir, além disso, como tais conceitos poderão ser utilizados na elaboração

social. Poderá discutir, além disso, como tais conceitos poderão ser utilizados na elaboração

e implementação de projetos sociais.

e implementação de projetos sociais.

Percebemos, portanto, de maneira clara, que o Museu da Cidade de São Paulo

Percebemos, portanto, de maneira clara, que o Museu da Cidade de São Paulo

poderá assumir papel de articulação experimental entre diferentes áreas que dialogam de

poderá assumir papel de articulação experimental entre diferentes áreas que dialogam de

forma decisiva, no momento, em relação ao planejamento integral da cidade: cultura,

forma decisiva, no momento, em relação ao planejamento integral da cidade: cultura,

educação, meio ambiente, planejamento urbano e suas dimensões sociais. Para além de

educação, meio ambiente, planejamento urbano e suas dimensões sociais. Para além de

acolher os debates, o Museu poderá estimular o desenvolvimento do pensamento crítico dos

acolher os debates, o Museu poderá estimular o desenvolvimento do pensamento crítico dos

cidadãos com relação às práticas, políticas públicas e até mesmo marcos regulatórios em

cidadãos com relação às práticas, políticas públicas e até mesmo marcos regulatórios em

diferentes áreas da interação social.

diferentes áreas da interação social.

É inevitável aqui indicar a escala interpretativa que a cidade potencialmente poderá

É inevitável aqui indicar a escala interpretativa que a cidade potencialmente poderá

assumir no Museu e a capacidade intrínseca do Museu em arregimentar diferentes olhares

assumir no Museu e a capacidade intrínseca do Museu em arregimentar diferentes olhares

para reinterpretar continuamente a cidade. Nesta dimensão da ação museológica, situa-se a

para reinterpretar continuamente a cidade. Nesta dimensão da ação museológica, situa-se a

percepção da cidade enquanto instância educadora de seus cidadãos; o museu sem

percepção da cidade enquanto instância educadora de seus cidadãos; o museu sem

fronteiras e sedento de saber pode representar, neste contexto inovador, um elemento

fronteiras e sedento de saber pode representar, neste contexto inovador, um elemento

central para mediações socioculturais.

central para mediações socioculturais.
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3.2.2. O Museu da Cidade de São Paulo como eixo central do sistema

3.2.2. O Museu da Cidade de São Paulo como eixo central do sistema

A par das redes sociais e colaborativas às quais o Museu da Cidade poderá estar

A par das redes sociais e colaborativas às quais o Museu da Cidade poderá estar

ligado, a partir de diferentes sinapses e formas de articulação, persiste uma segunda

ligado, a partir de diferentes sinapses e formas de articulação, persiste uma segunda

relação de ordenamento sistêmico, entre o próprio museu e os elementos patrimoniais da

relação de ordenamento sistêmico, entre o próprio museu e os elementos patrimoniais da

cidade.

cidade.
No caso do Museu da Cidade de São Paulo, é possível considerar que o núcleo

No caso do Museu da Cidade de São Paulo, é possível considerar que o núcleo

central do sistema estaria representado pela exposição histórica de longa duração –

central do sistema estaria representado pela exposição histórica de longa duração –

conteúdos e linhas de acervo. Em 2004, um comitê interdisciplinar foi reunido com a missão

conteúdos e linhas de acervo. Em 2004, um comitê interdisciplinar foi reunido com a missão

de elaborar o conceito gerador dessa exposição e sintetizou-a da seguinte forma:

de elaborar o conceito gerador dessa exposição e sintetizou-a da seguinte forma:

Exposição sobre a história de São Paulo, que se propõe a provocar um

Exposição sobre a história de São Paulo, que se propõe a provocar um

alargamento do tempo histórico, iniciando-se com as mais remotas configurações e

alargamento do tempo histórico, iniciando-se com as mais remotas configurações e

evoluções geomorfológicas da paisagem pré-histórica que posteriormente comporia a

evoluções geomorfológicas da paisagem pré-histórica que posteriormente comporia a

região de São Paulo, perpassando grandes marcos da ocupação humana, das

região de São Paulo, perpassando grandes marcos da ocupação humana, das

práticas de vida e sobrevivência no território, do convívio multicultural das diferentes

práticas de vida e sobrevivência no território, do convívio multicultural das diferentes

camadas

camadas

sociais,

chegando

ao

questionamento

das

grandes

questões

de

sustentabilidade que ameaçam o equilíbrio da metrópole.

sociais,

chegando

ao

questionamento

das

grandes

questões

de

sustentabilidade que ameaçam o equilíbrio da metrópole.

O programa de exposições temporárias, planejado para ser implantado no próprio

O programa de exposições temporárias, planejado para ser implantado no próprio

Museu da Cidade de São Paulo, já deverá evidenciar os primeiros níveis do sistema. Os

Museu da Cidade de São Paulo, já deverá evidenciar os primeiros níveis do sistema. Os

conteúdos das casas de memória deverão apresentar-se como desdobramentos das

conteúdos das casas de memória deverão apresentar-se como desdobramentos das

mostras temporárias e assim por diante, de acordo com o desenvolvimento da atuação do

mostras temporárias e assim por diante, de acordo com o desenvolvimento da atuação do

Museu. Podem-se considerar, desde o início do sistema, as especificidades e enfoques para

Museu. Podem-se considerar, desde o início do sistema, as especificidades e enfoques para

o uso das diferentes casas de memória, enquanto células temáticas passíveis de

o uso das diferentes casas de memória, enquanto células temáticas passíveis de

musealização.

musealização.

Na perspectiva de implantação do Sistema de Museus do Município de São Paulo,

Na perspectiva de implantação do Sistema de Museus do Município de São Paulo,

reconhece-se uma ‘espinha dorsal’ que deve ser considerada, no que tange a acervos,

reconhece-se uma ‘espinha dorsal’ que deve ser considerada, no que tange a acervos,

espaços e equipes de atuação. Assim, o exercício metodológico poderá ser proposto por

espaços e equipes de atuação. Assim, o exercício metodológico poderá ser proposto por

meio do equacionamento desta variável, adotando-se grupos de ‘estudos’ cruzados.

meio do equacionamento desta variável, adotando-se grupos de ‘estudos’ cruzados.
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De acordo com a proposta elaborada para o Museu da Cidade de São Paulo,

De acordo com a proposta elaborada para o Museu da Cidade de São Paulo,

considera-se a possibilidade de planejar a ‘alimentação’ deste sistema por intermédio, por

considera-se a possibilidade de planejar a ‘alimentação’ deste sistema por intermédio, por

exemplo, de novas proposições em torno de modelos históricos emanadores, ou seja, as

exemplo, de novas proposições em torno de modelos históricos emanadores, ou seja, as

Expedições Científicas e os projetos de Memória dos Bairros, além de outras dinâmicas

Expedições Científicas e os projetos de Memória dos Bairros, além de outras dinâmicas

possíveis. É importante notar que estes dois modelos já foram testados entre 2003 e 2004,

possíveis. É importante notar que estes dois modelos já foram testados entre 2003 e 2004,

tornando-se, portanto, referência metodológica para futuras apropriações e recriações. No

tornando-se, portanto, referência metodológica para futuras apropriações e recriações. No

campo das Expedições Científicas, destaca-se não só o vasto histórico deste tipo de

campo das Expedições Científicas, destaca-se não só o vasto histórico deste tipo de

realização em São Paulo, desde o século XIX, como a muito bem-sucedida Expedição São

realização em São Paulo, desde o século XIX, como a muito bem-sucedida Expedição São

Paulo 450 anos; no tocante à Memória de Bairros, pode-se validar a experiência do projeto

Paulo 450 anos; no tocante à Memória de Bairros, pode-se validar a experiência do projeto

Meu Bairro, Minha Cidade, que se desenvolveu no momento de implantação dos CEUs, na

Meu Bairro, Minha Cidade, que se desenvolveu no momento de implantação dos CEUs, na

periferia de São Paulo. A experiência vivenciada por São Paulo em torno dos Museus de

periferia de São Paulo. A experiência vivenciada por São Paulo em torno dos Museus de

Rua, ao longo de mais de duas décadas, somada à larga experiência vivenciada no projeto

Rua, ao longo de mais de duas décadas, somada à larga experiência vivenciada no projeto

Meu Bairro, Minha Cidade, garantem fôlego e informações consubstanciadas para embasar

Meu Bairro, Minha Cidade, garantem fôlego e informações consubstanciadas para embasar

a continuidade de um programa de Memória de Bairros, no âmbito do Museu da Cidade de

a continuidade de um programa de Memória de Bairros, no âmbito do Museu da Cidade de

São Paulo.

São Paulo.

Por outro lado, o lastro a ser provido pelo Programa de Educação concebido e

Por outro lado, o lastro a ser provido pelo Programa de Educação concebido e

proposto para o Museu da Cidade de São Paulo – intitulado Explora São Paulo –, poderá

proposto para o Museu da Cidade de São Paulo – intitulado Explora São Paulo –, poderá

beneficiar os demais vasos comunicantes do Sistema de Museus, ou seja, as demais

beneficiar os demais vasos comunicantes do Sistema de Museus, ou seja, as demais

unidades museológicas do município. Voltado a propiciar o entendimento mais amplo sobre

unidades museológicas do município. Voltado a propiciar o entendimento mais amplo sobre

a cidade, o Explora apresentará uma radiografia de São Paulo, de forma lúdica e didática,

a cidade, o Explora apresentará uma radiografia de São Paulo, de forma lúdica e didática,

possibilitando que adultos e crianças possam compreender as entranhas invisíveis da

possibilitando que adultos e crianças possam compreender as entranhas invisíveis da

metrópole: seus sistemas de funcionamento noturno, as redes de serviços que se

metrópole: seus sistemas de funcionamento noturno, as redes de serviços que se

encontram instaladas no subsolo, a recente retirada dos sistemas comunicacionais

encontram instaladas no subsolo, a recente retirada dos sistemas comunicacionais

81

conforme determina o projeto Cidade Limpa , a estratigrafia arqueológica subterrânea –

conforme determina o projeto Cidade Limpa81, a estratigrafia arqueológica subterrânea –

que ainda está por ser decodificada, compreendida e apropriada –, as curiosidades das

que ainda está por ser decodificada, compreendida e apropriada –, as curiosidades das

rotas dos aviões, os circuitos urbanos dos ônibus, o funcionamento dos parques municipais,

rotas dos aviões, os circuitos urbanos dos ônibus, o funcionamento dos parques municipais,

como se dá a organização dos viveiros de plantas que alimentam a reciclagem das espécies

como se dá a organização dos viveiros de plantas que alimentam a reciclagem das espécies

urbanas, o dia-a-dia dos motoqueiros, a labuta dos trabalhadores do Mercado Municipal, as

urbanas, o dia-a-dia dos motoqueiros, a labuta dos trabalhadores do Mercado Municipal, as

riquezas patrimoniais da cidade. Enfim, este programa de educação terá como base os

riquezas patrimoniais da cidade. Enfim, este programa de educação terá como base os

conceitos de cidade educadora que reconhece a necessidade de compreender, para

conceitos de cidade educadora que reconhece a necessidade de compreender, para

preservar.

preservar.

81

81

Através de um decreto publicado no Diário Oficial da Cidade em 6 de dezembro de 2006, a Prefeitura de
São Paulo regulamentou a lei nº 14.223, que criou o projeto Cidade Limpa. A nova legislação, que tem
como objetivo eliminar a poluição visual em São Paulo, proíbe todo tipo de publicidade externa, como
outdoors, painéis em fachadas de prédios, backlights e frontlights . Também ficam vetados anúncios
publicitários em táxis, ônibus e bicicletas. A legislação ainda faz restrições aos anúncios indicativos,
aqueles que identificam no próprio local a atividade exercida.
(Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=14184)
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“A cidade será educadora quando reconhecer, exercitar e desenvolver, além de
suas funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços),
uma função educadora, quando assumir a intencionalidade e a responsabilidade
cujo objetivo seja a formação e o desenvolvimento de todos os seus
82
habitantes...”

“A cidade será educadora quando reconhecer, exercitar e desenvolver, além de
suas funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços),
uma função educadora, quando assumir a intencionalidade e a responsabilidade
cujo objetivo seja a formação e o desenvolvimento de todos os seus
82
habitantes...”

3.2.3. Ações tentaculares e em rede

3.2.3. Ações tentaculares e em rede

O Museu da Cidade de São Paulo, apesar de não prescindir de uma sede que o

O Museu da Cidade de São Paulo, apesar de não prescindir de uma sede que o

configure como elemento símbolo da cidade, tem em sua concepção intrínseca uma

configure como elemento símbolo da cidade, tem em sua concepção intrínseca uma

vocação para a ação compartilhada em rede, assumindo contornos e formatos próprios, em

vocação para a ação compartilhada em rede, assumindo contornos e formatos próprios, em

diferentes regiões e subdistritos da cidade.

diferentes regiões e subdistritos da cidade.

Não se trata, portanto, de apoderar-se de um modelo museológico da década de

Não se trata, portanto, de apoderar-se de um modelo museológico da década de

1980, que caracterizou a irreverência dos museus que ousaram sair de suas sedes por meio

1980, que caracterizou a irreverência dos museus que ousaram sair de suas sedes por meio

de dinâmicas educacionais – ações extramuros – compartilhadas com públicos específicos

de dinâmicas educacionais – ações extramuros – compartilhadas com públicos específicos

que se viam impedidos de freqüentar os museus: idosos, detentos, enfermos, crianças

que se viam impedidos de freqüentar os museus: idosos, detentos, enfermos, crianças

residentes em abrigos públicos, entre outros. No caso do Museu da Cidade há, portanto,

residentes em abrigos públicos, entre outros. No caso do Museu da Cidade há, portanto,

uma diferença fundamental deste modelo citado, na medida em que ele não tem a ação

uma diferença fundamental deste modelo citado, na medida em que ele não tem a ação

represada em sua sede, pronta a expandir-se e abranger outras regiões da cidade; ao

represada em sua sede, pronta a expandir-se e abranger outras regiões da cidade; ao

contrário, o Museu da Cidade articula-se e manifesta-se em diferentes regiões, representado

contrário, o Museu da Cidade articula-se e manifesta-se em diferentes regiões, representado

em cada lócus pela própria comunidade que lhe atribui e confere sentido de existir. Abrange

em cada lócus pela própria comunidade que lhe atribui e confere sentido de existir. Abrange

e se apropria de diferentes lugares de memória, potencializa instituições pré-existentes,

e se apropria de diferentes lugares de memória, potencializa instituições pré-existentes,

transverte-se em formatos efêmeros e mutáveis, sensíveis à intempérie dos formatos

transverte-se em formatos efêmeros e mutáveis, sensíveis à intempérie dos formatos

urbanos, da intangibilidade das relações sociais. Este estado de permanente latência é

urbanos, da intangibilidade das relações sociais. Este estado de permanente latência é

talvez a característica que mais o aproxime do modelo teórico da Sociomuseologia. A escala

talvez a característica que mais o aproxime do modelo teórico da Sociomuseologia. A escala

tensionada e expandida desafia os modelos teóricos vigentes, as policentralidades definem

tensionada e expandida desafia os modelos teóricos vigentes, as policentralidades definem

a forma da ação museológica descentralizada e polissêmica, o amálgama entre o Museu e a

a forma da ação museológica descentralizada e polissêmica, o amálgama entre o Museu e a

população legitima os objetivos preconizados e os primeiros resultados obtidos, a ousadia

população legitima os objetivos preconizados e os primeiros resultados obtidos, a ousadia

do experimento museológico pressupõe o envolvimento e o compartilhamento social. Se

do experimento museológico pressupõe o envolvimento e o compartilhamento social. Se

considerarmos o quão profundamente o próprio conceito de rede transformou-se nas duas

considerarmos o quão profundamente o próprio conceito de rede transformou-se nas duas

últimas décadas, verificamos que hoje esta é uma alternativa aplicável e objetiva para uma

últimas décadas, verificamos que hoje esta é uma alternativa aplicável e objetiva para uma

organização

organização

que

pretenda

atender

demandas

de

flexibilidade,

conectividade

e

que

pretenda

atender

demandas

de

flexibilidade,

conectividade

e

descentralização das esferas contemporâneas de atuação e articulação social. Luis Augusto

descentralização das esferas contemporâneas de atuação e articulação social. Luis Augusto

82

82

Carta da Declaração de Barcelona. Cidades Educadoras (1990). In: Gadotti, M., Padilha, P. R., Cabezudo, A.
(Org.) (2004). Cidade educadora: princípios e experiências. (p. 44) São Paulo: Cortez Editora.
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Lobão Mendes83 vai ainda mais além ao analisar o poder da colaboração em massa84 que,

Lobão Mendes83 vai ainda mais além ao analisar o poder da colaboração em massa84 que,

segundo ele, cresce rápida e silenciosamente. Modelos que vêm sendo testados pelas

segundo ele, cresce rápida e silenciosamente. Modelos que vêm sendo testados pelas

empresas

empresas

em

busca

de

agilidade,

flexibilidade,

integração,

automatização

e

em

busca

de

agilidade,

flexibilidade,

integração,

automatização

e

interdependência, entre os negócios e os respectivos parceiros, podem ser apropriados,

interdependência, entre os negócios e os respectivos parceiros, podem ser apropriados,

com as devidas cautelas, pelas instituições culturais contemporâneas. O advento do

com as devidas cautelas, pelas instituições culturais contemporâneas. O advento do

Terceiro Setor trouxe para a circunscrição cultural as realidades relacionais entre parceiros,

Terceiro Setor trouxe para a circunscrição cultural as realidades relacionais entre parceiros,

entre projetos, entre beneficiários de um mesmo sistema. O modelo que nos interessa

entre projetos, entre beneficiários de um mesmo sistema. O modelo que nos interessa

explorar é, portanto, o colaborativo, o estabelecido em sinapses de redes sociais. Afinal,

explorar é, portanto, o colaborativo, o estabelecido em sinapses de redes sociais. Afinal,

“redes são sistemas capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e

“redes são sistemas capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e

participativa, em torno de objetivos e/ou temáticas comuns.” (Mendes, 2008, p. 97).

participativa, em torno de objetivos e/ou temáticas comuns.” (Mendes, 2008, p. 97).

Segundo o mesmo autor,

Segundo o mesmo autor,

“uma comunidade é uma estrutura social estabelecida de forma orgânica, ou seja,
se constitui a partir de dinâmicas coletivas e historicamente únicas. Sua própria
história e cultura definem uma identidade comunitária. Esse reconhecimento deve
ser coletivo e será fundamental para o sentimento de pertencimento dos seus
cidadãos e o desenvolvimento comunitário. A convivência entre os integrantes de
uma comunidade, incluindo o estabelecimento de laços de afinidade, será definida
a partir de pactos sociais ou padrões de relacionamento.” (Mendes, 2008, p. 98)

“uma comunidade é uma estrutura social estabelecida de forma orgânica, ou seja,
se constitui a partir de dinâmicas coletivas e historicamente únicas. Sua própria
história e cultura definem uma identidade comunitária. Esse reconhecimento deve
ser coletivo e será fundamental para o sentimento de pertencimento dos seus
cidadãos e o desenvolvimento comunitário. A convivência entre os integrantes de
uma comunidade, incluindo o estabelecimento de laços de afinidade, será definida
a partir de pactos sociais ou padrões de relacionamento.” (Mendes, 2008, p. 98)

Desenvolver e conceituar um novo museu, contemporaneamente, é, portanto, uma

Desenvolver e conceituar um novo museu, contemporaneamente, é, portanto, uma

ação sistêmica e colaborativa que demanda um processo contínuo de gestão da inovação.

ação sistêmica e colaborativa que demanda um processo contínuo de gestão da inovação.

Este processo de inovação deve ser sustentável e se propagar numa escala de longo prazo,

Este processo de inovação deve ser sustentável e se propagar numa escala de longo prazo,

licenciando saberes e direitos, incorporando novos aprendizados e tecnologias do

licenciando saberes e direitos, incorporando novos aprendizados e tecnologias do

conhecimento, dividindo riscos e benefícios. Quando a instituição pressupõe uma interação

conhecimento, dividindo riscos e benefícios. Quando a instituição pressupõe uma interação

social em larga escala, na equação mesmo da cultura de massa, há de se pensar em

social em larga escala, na equação mesmo da cultura de massa, há de se pensar em

inovadores processos de comunicação, gestão e governança participativas.

inovadores processos de comunicação, gestão e governança participativas.

Para o Museu da Cidade de São Paulo preconiza-se o modelo de inovação aberta,

Para o Museu da Cidade de São Paulo preconiza-se o modelo de inovação aberta,

que problematiza tanto as suas próprias idéias quanto as inovações propostas por seus

que problematiza tanto as suas próprias idéias quanto as inovações propostas por seus

colaboradores de diferentes regiões da cidade, buscando incorporá-las, mesclá-las e

colaboradores de diferentes regiões da cidade, buscando incorporá-las, mesclá-las e

vivenciá-las, comunicando-as, em tempo presente, aos seus beneficiários. Para esta

vivenciá-las, comunicando-as, em tempo presente, aos seus beneficiários. Para esta

natureza de museu de cidade, o beneficiário principal não é essencialmente o visitante

natureza de museu de cidade, o beneficiário principal não é essencialmente o visitante

externo, o turista, mas sim a própria população residente, que permanece conectada ao seu

externo, o turista, mas sim a própria população residente, que permanece conectada ao seu

museu pelas redes sociais que a representam.

museu pelas redes sociais que a representam.

83

Professor e Consultor de Estratégia Empresarial e Desenvolvimento da Fundação Dom Cabral, Minas Gerais,
Brasil.

83

84

84

A internet ampliou exponencialmente a possibilidade de colaboração dos usuários. Os sites oferecem
plataformas que possibilitam que os usuários dialoguem, criem, editem e compartilhem conteúdos. Colaborar em
massa é portanto uma possibilidade crescente de interagir em rede, notadamente via internet. Os exemplos mais
contundentes deste processo são a Wikipedia, o YouTube, o Orkut, o Facebook e outros tantos, enquanto redes
colaborativas interusuários.
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Neste modelo, a fronteira entre a instituição e o ambiente circundante é aberta,

Neste modelo, a fronteira entre a instituição e o ambiente circundante é aberta,

porosa, permitindo uma intercomunicação ativa e participativa dos beneficiários, com

porosa, permitindo uma intercomunicação ativa e participativa dos beneficiários, com

mobilidade crescente e proativa. Vemos, portanto, que a inovação está menos ligada à

mobilidade crescente e proativa. Vemos, portanto, que a inovação está menos ligada à

produção de atos criativos isolados ou autorais, e mais voltada à orquestração de idéias

produção de atos criativos isolados ou autorais, e mais voltada à orquestração de idéias

colaborativas no âmbito do próprio sistema museológico.

colaborativas no âmbito do próprio sistema museológico.

Passa a ser significativo compreender que a porosidade do sistema permite não só

Passa a ser significativo compreender que a porosidade do sistema permite não só

a intercomunicação interna entre parceiros, via tentáculos da rede instituída, como também

a intercomunicação interna entre parceiros, via tentáculos da rede instituída, como também

possibilita interagir com outros elementos colaborativos que se situem para além do sistema.

possibilita interagir com outros elementos colaborativos que se situem para além do sistema.

Neste sentido, a complexa relação de sobrevivência inerente às megacidades pressupõe um

Neste sentido, a complexa relação de sobrevivência inerente às megacidades pressupõe um

olhar agudo do Museu para o mundo exterior, com foco preciso nas atribuições que lhes são

olhar agudo do Museu para o mundo exterior, com foco preciso nas atribuições que lhes são

inerentes, sem contudo perder a oportunidade de desenvolver novas parcerias que a cadeia

inerentes, sem contudo perder a oportunidade de desenvolver novas parcerias que a cadeia

produtiva externa possa lhe propiciar.

produtiva externa possa lhe propiciar.

Mais do que aprender a inovar, o Museu da Cidade de São Paulo terá de

Mais do que aprender a inovar, o Museu da Cidade de São Paulo terá de

desaprender antigas dependências, velhos hábitos e equivocadas tradições. Deverá se

desaprender antigas dependências, velhos hábitos e equivocadas tradições. Deverá se

voltar frontalmente à realidade múltipla, multifacetada e por vezes excludente da metrópole,

voltar frontalmente à realidade múltipla, multifacetada e por vezes excludente da metrópole,

para renovar perguntas, levantar dúvidas latentes e constatar as próprias instabilidades e

para renovar perguntas, levantar dúvidas latentes e constatar as próprias instabilidades e

incongruências. O Museu poderá, portanto, renascer sobre este novo paradigma da

incongruências. O Museu poderá, portanto, renascer sobre este novo paradigma da

produção do conhecimento que legitima as inovações fortemente desenvolvidas pelos

produção do conhecimento que legitima as inovações fortemente desenvolvidas pelos

usuários em ação colaborativa.

usuários em ação colaborativa.

3.2.4. A megacidade enuncia a magnitude do Museu

3.2.4. A megacidade enuncia a magnitude do Museu

Um Museu vocacionado a abarcar tamanha complexidade urbana e social pode

Um Museu vocacionado a abarcar tamanha complexidade urbana e social pode

parecer algo que demande uma infra-estrutura gigantesca: espaço privilegiado na cidade,

parecer algo que demande uma infra-estrutura gigantesca: espaço privilegiado na cidade,

centro das atenções político-institucionais e meca dos sonhos a ser visitada por muitos

centro das atenções político-institucionais e meca dos sonhos a ser visitada por muitos

milhões de habitantes que se espalham, ou se aglutinam, nos quatro quadrantes da cidade;

milhões de habitantes que se espalham, ou se aglutinam, nos quatro quadrantes da cidade;

ponto de orientação para milhares de turistas que acorrem anualmente à maior cidade da

ponto de orientação para milhares de turistas que acorrem anualmente à maior cidade da

América do Sul, hoje uma das mais gigantescas megacidades mundiais.

América do Sul, hoje uma das mais gigantescas megacidades mundiais.

Tais demandas são realistas para uma cidade de serviços que, no século XXI,

Tais demandas são realistas para uma cidade de serviços que, no século XXI,

ainda não se esquivou definitivamente de suas funções industriais; que agita o mercado

ainda não se esquivou definitivamente de suas funções industriais; que agita o mercado

financeiro dos países emergentes e desenvolve um volume de transações comerciais que

financeiro dos países emergentes e desenvolve um volume de transações comerciais que

mal pode ser estimado no burburinho de línguas e sotaques que revelam a hibridação

mal pode ser estimado no burburinho de línguas e sotaques que revelam a hibridação
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cultural de seus habitantes; que se renova contemporaneamente pelo incremento da

cultural de seus habitantes; que se renova contemporaneamente pelo incremento da

indústria do conhecimento e que mal disfarça suas incongruências sociais e ambientais

indústria do conhecimento e que mal disfarça suas incongruências sociais e ambientais

contemporâneas.

contemporâneas.

O Museu da Cidade de São Paulo, ao que tudo indica, não pode ser paroquial;

O Museu da Cidade de São Paulo, ao que tudo indica, não pode ser paroquial;

deve notabilizar-se por seu cosmopolitismo, multiculturalidade e inovação. Mais do que isto,

deve notabilizar-se por seu cosmopolitismo, multiculturalidade e inovação. Mais do que isto,

terá de assumir seu destino relacional, será naturalmente uma instituição global, como já o é

terá de assumir seu destino relacional, será naturalmente uma instituição global, como já o é

a própria megacidade que o referencia. Seria o mesmo que tentar imaginar que os

a própria megacidade que o referencia. Seria o mesmo que tentar imaginar que os

interesses pela Amazônia pudessem hoje ser contidos nos nossos vastos limites territoriais.

interesses pela Amazônia pudessem hoje ser contidos nos nossos vastos limites territoriais.

Os valores, potencialidades e a polissemia da cultura amazônica estendem-se por rios que

Os valores, potencialidades e a polissemia da cultura amazônica estendem-se por rios que

atravessam fronteiras e se mesclam nos conjuntos de fragmentos arqueológicos ainda por

atravessam fronteiras e se mesclam nos conjuntos de fragmentos arqueológicos ainda por

decifrar. Da mesma forma, assim como os povos da Amazônia terão que se haver

decifrar. Da mesma forma, assim como os povos da Amazônia terão que se haver

simultaneamente com as relações locais e globais, em futuro próximo, o Museu da Cidade

simultaneamente com as relações locais e globais, em futuro próximo, o Museu da Cidade

terá que se entender com os ousados e complexos destinos de sua megacidade, carente e

terá que se entender com os ousados e complexos destinos de sua megacidade, carente e

já globalizada.

já globalizada.

O gigantismo desta demanda não pode ser subestimado, mas não pressupõe a

O gigantismo desta demanda não pode ser subestimado, mas não pressupõe a

adoção de soluções literais. O modelo grandioso seria imperativo para museus de outra

adoção de soluções literais. O modelo grandioso seria imperativo para museus de outra

tipologia, que abarcassem outras temporalidades, ou mesmo que fossem dotados de outros

tipologia, que abarcassem outras temporalidades, ou mesmo que fossem dotados de outros

propósitos.

propósitos.

As amplas escalas construtivas não têm o poder de, necessariamente, dar conta da

As amplas escalas construtivas não têm o poder de, necessariamente, dar conta da

complexidade das situações. No caso do Museu da Cidade, o gigantismo é

complexidade das situações. No caso do Museu da Cidade, o gigantismo é

preferencialmente simbólico, pois deve estar relacionado à capacidade interpretativa da

preferencialmente simbólico, pois deve estar relacionado à capacidade interpretativa da

cidade, uma vez que sua musealização se dá por meio de metáforas que possam ser

cidade, uma vez que sua musealização se dá por meio de metáforas que possam ser

decodificadas e apreendidas pela população.

decodificadas e apreendidas pela população.

Assim, aponta como solução capaz para abrigar este amplo programa museológico
algo que possa ser eficiente e absolutamente inovador.
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3.2.5. O perfil do edifício adequado ao Museu

3.2.5. O perfil do edifício adequado ao Museu

Não deixa de ser intrigante refletir sobre qual seria o tipo de edificação mais

Não deixa de ser intrigante refletir sobre qual seria o tipo de edificação mais

apropriado para acolher o Museu da Cidade de São Paulo.

apropriado para acolher o Museu da Cidade de São Paulo.

Mario Moutinho, quando na presidência da banca de qualificação, em Lisboa, em

Mario Moutinho, quando na presidência da banca de qualificação, em Lisboa, em

fevereiro de 2009, não resistiu em questionar se esta sede poderia ser um arranha-céu na

fevereiro de 2009, não resistiu em questionar se esta sede poderia ser um arranha-céu na

Avenida Paulista, dado o fato do Museu vir a ter grande parte de sua articulação em rede. A

Avenida Paulista, dado o fato do Museu vir a ter grande parte de sua articulação em rede. A

pergunta colocada com o brilhantismo e a precisão de quem não teme inovar, revolveu as

pergunta colocada com o brilhantismo e a precisão de quem não teme inovar, revolveu as

pesquisas e reflexões durante o segundo ato deste trabalho até sua conclusão e por isso

pesquisas e reflexões durante o segundo ato deste trabalho até sua conclusão e por isso

merece tratamento especial no presente tópico.

merece tratamento especial no presente tópico.

Partindo de um estudo de centralidades da cidade de São Paulo que já tenham um

Partindo de um estudo de centralidades da cidade de São Paulo que já tenham um

histórico de sediar equipamentos culturais de relevância, vemos que tanto o centro histórico

histórico de sediar equipamentos culturais de relevância, vemos que tanto o centro histórico

de São Paulo quanto as áreas e edifícios industriais que se mantém adormecidas ao longo

de São Paulo quanto as áreas e edifícios industriais que se mantém adormecidas ao longo

da ferrovia que cruza a zona leste, passando por bairros como Mooca e Belenzinho, seriam

da ferrovia que cruza a zona leste, passando por bairros como Mooca e Belenzinho, seriam

destinos naturais, ou seja, as soluções mais conservadoras a serem adotadas.

destinos naturais, ou seja, as soluções mais conservadoras a serem adotadas.

Evidentemente esta área industrial mencionada teria um estímulo à valorização e

Evidentemente esta área industrial mencionada teria um estímulo à valorização e

especulação imobiliária se um equipamento cultural de grande porte viesse a ser ali

especulação imobiliária se um equipamento cultural de grande porte viesse a ser ali

instalado, podendo atrair, como uma âncora (em linguagem mercadológica) a aproximação

instalado, podendo atrair, como uma âncora (em linguagem mercadológica) a aproximação

de outras instituições e melhoria dos benefícios de infra-estrutura urbana.

de outras instituições e melhoria dos benefícios de infra-estrutura urbana.

No entanto, os próprios modelos de novos museus analisados nesta tese já

No entanto, os próprios modelos de novos museus analisados nesta tese já

evidenciaram que é possível inovar, com chances de acerto. O Museu do Futebol aninhou-

evidenciaram que é possível inovar, com chances de acerto. O Museu do Futebol aninhou-

se no Estádio do Pacaembu, num reaproveitamento de áreas subutilizadas, e evidenciou

se no Estádio do Pacaembu, num reaproveitamento de áreas subutilizadas, e evidenciou

que é possível rapidamente se desenvolver novas centralidades de interesse museológico

que é possível rapidamente se desenvolver novas centralidades de interesse museológico

em São Paulo. Não façamos conjecturas relativas ao eventual benefício advindo da

em São Paulo. Não façamos conjecturas relativas ao eventual benefício advindo da

captação de público dos estádios, porque esta hipótese não se mostra consistente, já que o

captação de público dos estádios, porque esta hipótese não se mostra consistente, já que o

Museu do Futebol mantém visitação expressiva (ver Gráfico 8, p. 128) mesmo durante a

Museu do Futebol mantém visitação expressiva (ver Gráfico 8, p. 128) mesmo durante a

semana e em finais de semana em que não há jogo.

semana e em finais de semana em que não há jogo.

Por outro lado, o Museu da Língua Portuguesa, instalado em parte do edifício da

Por outro lado, o Museu da Língua Portuguesa, instalado em parte do edifício da

Estação da Luz, no bairro de mesmo nome, em São Paulo, confirma a equação de que o

Estação da Luz, no bairro de mesmo nome, em São Paulo, confirma a equação de que o

museu mais visitado do Brasil prescinde de um grande edifício, de grandes áreas

museu mais visitado do Brasil prescinde de um grande edifício, de grandes áreas
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expositivas, dada sua configuração virtual. Esta análise é reiterada pelo Memorial da

expositivas, dada sua configuração virtual. Esta análise é reiterada pelo Memorial da

Resistência que, recentemente, ao se apropriar engenhosamente das celas utilizadas como

Resistência que, recentemente, ao se apropriar engenhosamente das celas utilizadas como

prisão e tortura de presos políticos durante o regime militar, soube dramatizar os seus temas

prisão e tortura de presos políticos durante o regime militar, soube dramatizar os seus temas

de relevo e emocionar o público em reduzidos metros quadrados de espaço expositivo,

de relevo e emocionar o público em reduzidos metros quadrados de espaço expositivo,

duramente conquistados, na Pinacoteca Estação. Estes três museus subvertem ainda outra

duramente conquistados, na Pinacoteca Estação. Estes três museus subvertem ainda outra

lógica que nos aconselha a não instalar museus em partes de edifícios que já mantenham

lógica que nos aconselha a não instalar museus em partes de edifícios que já mantenham

outra ocupação estável, para evitar colisão de dinâmicas diferentes de funcionamento. A

outra ocupação estável, para evitar colisão de dinâmicas diferentes de funcionamento. A

prática tem evidenciado que isto pode ser viável, se não exatamente desejável, dentro de

prática tem evidenciado que isto pode ser viável, se não exatamente desejável, dentro de

relações cordiais de governança e gestão qualificada.

relações cordiais de governança e gestão qualificada.

Outro movimento digno de nota é o empreendido pelos Museus ligados à

Outro movimento digno de nota é o empreendido pelos Museus ligados à

Universidade de São Paulo. Enquanto os museus mais visitados de São Paulo não se

Universidade de São Paulo. Enquanto os museus mais visitados de São Paulo não se

incomodam em estar sediados em espaços bastante restritos, os Museus da USP, com o

incomodam em estar sediados em espaços bastante restritos, os Museus da USP, com o

intuito de tornar mais permeável a relação entre a universidade e a cidade, subvertem a

intuito de tornar mais permeável a relação entre a universidade e a cidade, subvertem a

lógica atual e evidenciam outros anseios. Os que se encontram fora do campus do Butantã,

lógica atual e evidenciam outros anseios. Os que se encontram fora do campus do Butantã,

tais como o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, ambos situados no bairro do Ipiranga,

tais como o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, ambos situados no bairro do Ipiranga,

objetivam construir edificações anexas aos edifícios históricos já existentes, para abrigar

objetivam construir edificações anexas aos edifícios históricos já existentes, para abrigar

atividades de extroversão ou a guarda de suas extensivas coleções. Dentre os que se

atividades de extroversão ou a guarda de suas extensivas coleções. Dentre os que se

encontram hoje na Universidade, o Museu de Arte Contemporânea da USP busca partir

encontram hoje na Universidade, o Museu de Arte Contemporânea da USP busca partir

para um terceiro espaço (atualmente possui um no prédio da Bienal, no Ibirapuera e outro

para um terceiro espaço (atualmente possui um no prédio da Bienal, no Ibirapuera e outro

85

na Cidade Universitária) ao se planejar para ocupar o grande mall dos museus paulistanos:

na Cidade Universitária) ao se planejar para ocupar o grande mall85 dos museus paulistanos:

a região do Parque Ibirapuera, que já acolhe hoje a Fundação Bienal de São Paulo, o

a região do Parque Ibirapuera, que já acolhe hoje a Fundação Bienal de São Paulo, o

Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu Afro Brasil, e aguarda a implantação de um

Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu Afro Brasil, e aguarda a implantação de um

novo museu da municipalidade. Já outros Museus Universitários de grande significância,

novo museu da municipalidade. Já outros Museus Universitários de grande significância,

como o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, não encontraram ainda equacionamento

como o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, não encontraram ainda equacionamento

satisfatório para a exposição de seu acervo emblemático, permanecendo numa edificação

satisfatório para a exposição de seu acervo emblemático, permanecendo numa edificação

de cunho funcional da universidade, no próprio campus do Butantã.

de cunho funcional da universidade, no próprio campus do Butantã.

Quanto aos Museus de Arte de múltiplas linhagens institucionais, podemos citar, de

Quanto aos Museus de Arte de múltiplas linhagens institucionais, podemos citar, de

um lado, a Pinacoteca do Estado, que tendo tido seu edifício principal integralmente

um lado, a Pinacoteca do Estado, que tendo tido seu edifício principal integralmente

requalificado na última década, continua a expandir-se, não só em direção ao edifício do

requalificado na última década, continua a expandir-se, não só em direção ao edifício do

antigo DEOPS, já consolidado, como anuncia para breve a sua face contemporânea: a

antigo DEOPS, já consolidado, como anuncia para breve a sua face contemporânea: a

Pinacoteca Contemporânea, nas imediações de sua própria sede. De outro lado, o próprio

Pinacoteca Contemporânea, nas imediações de sua própria sede. De outro lado, o próprio

MASP – Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Chateaubriand’ – objetiva consolidar, em prédio

MASP – Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Chateaubriand’ – objetiva consolidar, em prédio

85

85

Referência ao grande mall da Smithsonian Institution, em Washington DC, que abriga 19 museus de diferentes
tipologias e grande significância.
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próximo, um conjunto de ações de formação em história da arte – a escola do MASP –

próximo, um conjunto de ações de formação em história da arte – a escola do MASP –

alimentando a esperança de que este novo complexo possa garantir sua sustentabilidade.

alimentando a esperança de que este novo complexo possa garantir sua sustentabilidade.

Já o MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo – reiteradas vezes procura viabilizar uma

Já o MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo – reiteradas vezes procura viabilizar uma

sede mais ampla do que a sua atual, situada na marquise do Ibirapuera, para abrigar seu

sede mais ampla do que a sua atual, situada na marquise do Ibirapuera, para abrigar seu

rico acervo, que se multiplicou exponencialmente na última década.

rico acervo, que se multiplicou exponencialmente na última década.

Vemos, por esta breve síntese do quadro geral de localização atual e anseios de

Vemos, por esta breve síntese do quadro geral de localização atual e anseios de

mudança ou expansão expressos pelos museus paulistanos, que o cenário é promissor.

mudança ou expansão expressos pelos museus paulistanos, que o cenário é promissor.

Não há um caso sequer de museu que tenha optado em restringir seu espaço para alinhar-

Não há um caso sequer de museu que tenha optado em restringir seu espaço para alinhar-

se, eventualmente, a corte de recursos públicos ou a revisão de uma política de aquisição

se, eventualmente, a corte de recursos públicos ou a revisão de uma política de aquisição

de acervos. Todos buscam a efervescência de um novo edifício, o conforto de um anexo ou

de acervos. Todos buscam a efervescência de um novo edifício, o conforto de um anexo ou

mesmo um inquilinato, se bem negociado. O quadro que se enuncia para as próximas

mesmo um inquilinato, se bem negociado. O quadro que se enuncia para as próximas

décadas é, portanto, de expansão e não de retração.

décadas é, portanto, de expansão e não de retração.

3.2.5.1. Pré-requisitos para o edifício do Museu

3.2.5.1. Pré-requisitos para o edifício do Museu

Isto posto, volta-se à reflexão em torno de um edifício para sediar o Museu da

Isto posto, volta-se à reflexão em torno de um edifício para sediar o Museu da

Cidade de São Paulo. Alguns pré-requisitos podem ser esclarecedores de limites e

Cidade de São Paulo. Alguns pré-requisitos podem ser esclarecedores de limites e

potencialidades que as principais características do museu indicam:

potencialidades que as principais características do museu indicam:

a) Inscrição no território: por sua missão, o museu poderia estar em qualquer parte

a) Inscrição no território: por sua missão, o museu poderia estar em qualquer parte

da cidade. Tanto no centro, quanto em alguma área periférica, o que seria por si só

da cidade. Tanto no centro, quanto em alguma área periférica, o que seria por si só

emblemático. Contudo, para manter o caráter de representação da cidade, seria

emblemático. Contudo, para manter o caráter de representação da cidade, seria

conveniente que estivesse na região central ou no seu entorno expandido. Poderia

conveniente que estivesse na região central ou no seu entorno expandido. Poderia

estar numa zona industrial, ou reforçar, por exemplo, alguma nova centralidade

estar numa zona industrial, ou reforçar, por exemplo, alguma nova centralidade

cultural em via de sedimentação (caso do Pacaembu, por exemplo). Neste caso,

cultural em via de sedimentação (caso do Pacaembu, por exemplo). Neste caso,

agregar-se-ia outro valor: é um bairro de formação relativamente recente, tombado e

agregar-se-ia outro valor: é um bairro de formação relativamente recente, tombado e

altamente mobilizado em torno de temas ligados ao planejamento urbano, uso

altamente mobilizado em torno de temas ligados ao planejamento urbano, uso

qualificado do solo e gestão ambiental.

qualificado do solo e gestão ambiental.

b) Imóvel pré-existente: considerando-se a possibilidade de utilização de um

b) Imóvel pré-existente: considerando-se a possibilidade de utilização de um

edifício pré-existente, esta solução seria aceitável, desde que os limites de

edifício pré-existente, esta solução seria aceitável, desde que os limites de

intervenção física para adequação de projetos complementares condizentes às

intervenção física para adequação de projetos complementares condizentes às

necessidades museológicas indicadas para implantação do Museu não causassem

necessidades museológicas indicadas para implantação do Museu não causassem

danos patrimoniais na hipótese de ser um edifício tombado pelo patrimônio, seja ele

danos patrimoniais na hipótese de ser um edifício tombado pelo patrimônio, seja ele
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municipal, estadual e/ou federal. Esta solução costuma ser financeiramente

municipal, estadual e/ou federal. Esta solução costuma ser financeiramente

vantajosa quando a edificação escolhida encontra-se em bom estado, mesmo que

vantajosa quando a edificação escolhida encontra-se em bom estado, mesmo que

suscite intervenções de restauração parcial ou total.

suscite intervenções de restauração parcial ou total.

c) Imóvel a ser construído: caso venha a se configurar a hipótese de construção de

c) Imóvel a ser construído: caso venha a se configurar a hipótese de construção de

um novo edifício para o Museu, ele deveria ser localizado em área que levasse em

um novo edifício para o Museu, ele deveria ser localizado em área que levasse em

conta os diferenciais analisados no item a) (acima), e deveria ser baseado em um

conta os diferenciais analisados no item a) (acima), e deveria ser baseado em um

programa museológico detalhado e consistente, que ofereceria indicadores para o

programa museológico detalhado e consistente, que ofereceria indicadores para o

desenvolvimento do projeto arquitetônico. A seleção do arquiteto deveria se dar por

desenvolvimento do projeto arquitetônico. A seleção do arquiteto deveria se dar por

concurso público, mediado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – Seção São

concurso público, mediado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – Seção São

Paulo, com abrangência internacional. Como pressuposto inovador, dever-se-ia

Paulo, com abrangência internacional. Como pressuposto inovador, dever-se-ia

definir que o projeto deveria prever a implantação de um edifício verde, de modo a

definir que o projeto deveria prever a implantação de um edifício verde, de modo a

refletir um sistema ecológico a favor do planeta, possuindo um complexo de sistemas

refletir um sistema ecológico a favor do planeta, possuindo um complexo de sistemas

e componentes interligados. O foco principal na concepção deste tipo de edificaçao é

e componentes interligados. O foco principal na concepção deste tipo de edificaçao é

obter uma harmonia com os padrões climáticos e meteorológicos da cidade em que

obter uma harmonia com os padrões climáticos e meteorológicos da cidade em que

ele se situa. Um ecossistema responde ao seu ambiente, por esta razão a

ele se situa. Um ecossistema responde ao seu ambiente, por esta razão a

capacidade do imóvel de se adaptar para aproveitar a evolução das condições

capacidade do imóvel de se adaptar para aproveitar a evolução das condições

meteorológicas contribui significativamente para o correto aproveitamento dos

meteorológicas contribui significativamente para o correto aproveitamento dos

recursos naturais. Há experiências exitosas que poderiam servir como referência –

recursos naturais. Há experiências exitosas que poderiam servir como referência –

tal como a do Council House 2 – CH2, em Melbourne86 (Figura 38), na Austrália, por

tal como a do Council House 2 – CH2, em Melbourne86 (Figura 38), na Austrália, por

sua semelhança climática com São Paulo, que apresenta as “quatro estações em um

sua semelhança climática com São Paulo, que apresenta as “quatro estações em um

só dia”.

só dia”.

86

Melbourne é bem conhecida pelas suas ‘quatro estações em um dia’. Esta mudança climática pode ser vista
como um problema, mas no caso do CH2 era vista como uma oportunidade para projetar o edifício em torno do
conceito de armazenamento de energia. O edifício leva em conta estas mudanças, por isso, funciona em dois
modos sazonais (Inverno e Verão), bem como no modo dia e noite. http://www.inxinet.com/2008/07/27/councilhouse-2-edificio-verde/
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Figura 38. Melbourne CH2. (Fonte: Portal City of Melbourne.
http://www.melbourne.vic.gov.au/info.cfm?top=171&pg=1933)

Figura 38. Melbourne CH2. (Fonte: Portal City of Melbourne.
http://www.melbourne.vic.gov.au/info.cfm?top=171&pg=1933)

Este atributo de vinculação com a sustentabilidade do planeta poderia ser um forte

Este atributo de vinculação com a sustentabilidade do planeta poderia ser um forte

indicador da missão do museu, que gravita em torno da sustentabilidade da metrópole. Além

indicador da missão do museu, que gravita em torno da sustentabilidade da metrópole. Além

disso, o fato da edificação ser nova, significa que poderá ser resultante de um projeto

disso, o fato da edificação ser nova, significa que poderá ser resultante de um projeto

inovador – um edifício verde e inteligente (gerenciado por sistemas de automação

inovador – um edifício verde e inteligente (gerenciado por sistemas de automação

especialmente desenvolvidos para seu uso e dimensão), que poderia abrigar, à medida, as

especialmente desenvolvidos para seu uso e dimensão), que poderia abrigar, à medida, as

necessidades e a missão do museu.

necessidades e a missão do museu.

Esta solução apresenta pontos fortes e pontos críticos.

Esta solução apresenta pontos fortes e pontos críticos.

Entre os pontos fortes, pode-se elencar:

Entre os pontos fortes, pode-se elencar:

•

um novo edifício estabelece uma nova relação com a cidade, com o

•

um novo edifício estabelece uma nova relação com a cidade, com o

espaço urbano e isto seria benéfico no caso deste museu, porque poderia se

espaço urbano e isto seria benéfico no caso deste museu, porque poderia se

transformar num ícone contemporâneo na cidade, que acenaria para o futuro;

transformar num ícone contemporâneo na cidade, que acenaria para o futuro;

•

a capacidade de envolver positivamente a opinião pública em torno de

•

a capacidade de envolver positivamente a opinião pública em torno de

um projeto inovador, cuja construção poderá ser acompanhada pela

um projeto inovador, cuja construção poderá ser acompanhada pela

população, como uma das atividades embrionárias do próprio Museu;

população, como uma das atividades embrionárias do próprio Museu;

enquetes e exercícios de ouvidoria pública poderão mesmo influir nas

enquetes e exercícios de ouvidoria pública poderão mesmo influir nas

decisões a serem tomadas, propiciando a sensação positiva de que o Museu

decisões a serem tomadas, propiciando a sensação positiva de que o Museu

foi desenvolvido com a participação ativa dos cidadãos; o próprio

foi desenvolvido com a participação ativa dos cidadãos; o próprio

desenvolvimento do edifício já seria um programa do Museu.

desenvolvimento do edifício já seria um programa do Museu.
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•

o concurso público fomentaria que idéias inovadoras geminassem e,
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•

o concurso público fomentaria que idéias inovadoras geminassem e,

por outro lado, imprimiria um caráter de transparência nas ações do próprio

por outro lado, imprimiria um caráter de transparência nas ações do próprio

Museu;

Museu;

•

o fato de o Museu poder ser edificado e corresponder às demandas

•

o fato de o Museu poder ser edificado e corresponder às demandas

programáticas, de natureza museológica, definidas em sua concepção;

programáticas, de natureza museológica, definidas em sua concepção;

poderia ainda se tornar a síntese do pensamento interdisciplinar expresso em

poderia ainda se tornar a síntese do pensamento interdisciplinar expresso em

seu plano museológico;

seu plano museológico;

•

pela tipologia delineada, o Museu demandará um forte aparato de

•

pela tipologia delineada, o Museu demandará um forte aparato de

sistemas articulados para seu correto funcionamento e tais demandas

sistemas articulados para seu correto funcionamento e tais demandas

poderão ser melhor adaptadas num novo edifício, do que num edifício

poderão ser melhor adaptadas num novo edifício, do que num edifício

histórico já existente;

histórico já existente;

•

poderia apresentar maior flexibilidade em diferentes dimensões:

conceitual, estrutural, física e sensorial.
Entre os pontos frágeis, destacam-se:

•

indisponibilidade, ou dificuldade de se localizar um terreno para sediar

uma nova edificação em área privilegiada na cidade de São Paulo;
•

demanda de maior empenho de recursos financeiros para o projeto,

•

poderia apresentar maior flexibilidade em diferentes dimensões:

conceitual, estrutural, física e sensorial.
Entre os pontos frágeis, destacam-se:

•

indisponibilidade, ou dificuldade de se localizar um terreno para sediar

uma nova edificação em área privilegiada na cidade de São Paulo;
•

demanda de maior empenho de recursos financeiros para o projeto,

para a construção da edificação, instalação de sistemas e equipamentos, e

para a construção da edificação, instalação de sistemas e equipamentos, e

para a gestão da obra;

para a gestão da obra;

•

maior demanda de tempo para a construção do edifício, o que pode

representar uma fragilidade adicional em momentos de mudanças políticas.

•

representar uma fragilidade adicional em momentos de mudanças políticas.

3.2.5.2. As bases programáticas norteadoras do edifício
Em resposta específica às demandas interpostas que possam servir como base
para a efetiva adaptação do programa museológico ao edifício, pode-se enunciar que:

maior demanda de tempo para a construção do edifício, o que pode

3.2.5.2. As bases programáticas norteadoras do edifício
Em resposta específica às demandas interpostas que possam servir como base
para a efetiva adaptação do programa museológico ao edifício, pode-se enunciar que:

a) É desejável que o Museu esteja em local de fácil acesso, com possibilidade de

a) É desejável que o Museu esteja em local de fácil acesso, com possibilidade de

comunicação por metrô, ônibus e outros meios de locomoção; possua bicicletário, e

comunicação por metrô, ônibus e outros meios de locomoção; possua bicicletário, e

desenvolva ações que reforcem as práticas de uso de transporte público e/ou

desenvolva ações que reforcem as práticas de uso de transporte público e/ou

solidário.

solidário.

b) Independentemente de ter acervos estáveis e/ou vir a beneficiar-se de empréstimos

b) Independentemente de ter acervos estáveis e/ou vir a beneficiar-se de empréstimos

de outras fontes patrimoniais do município, o Museu deverá estar equipado com toda

de outras fontes patrimoniais do município, o Museu deverá estar equipado com toda

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 200

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 200

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

a cadeia operatória de conservação, salvaguarda e exposição, já que se propõe a

a cadeia operatória de conservação, salvaguarda e exposição, já que se propõe a

formar uma coleção de acervo contemporâneo sobre a cidade de São Paulo e

formar uma coleção de acervo contemporâneo sobre a cidade de São Paulo e

preservá-la para as futuras gerações. Isto pressupõe salas expositivas equipadas, e

preservá-la para as futuras gerações. Isto pressupõe salas expositivas equipadas, e

reservas técnicas e laboratórios de conservação de acervo dimensionados à sua

reservas técnicas e laboratórios de conservação de acervo dimensionados à sua

política de aquisição.

política de aquisição.

c) O Museu atuará para além de seu edifício, em todas as dimensões espaciais, físicas
e simbólicas que sua missão indicar.

c) O Museu atuará para além de seu edifício, em todas as dimensões espaciais, físicas
e simbólicas que sua missão indicar.

d) Embora o Museu, por seu perfil, venha a estabelecer conexões internacionais,

d) Embora o Museu, por seu perfil, venha a estabelecer conexões internacionais,

nacionais, regionais e locais de largo alcance, por meio de redes sociais

nacionais, regionais e locais de largo alcance, por meio de redes sociais

colaborativas, de sofisticação crescente, será indicado que mantenha espaços

colaborativas, de sofisticação crescente, será indicado que mantenha espaços

expositivos de longa, média e curta duração, bem como modalidades expositivas que

expositivos de longa, média e curta duração, bem como modalidades expositivas que

possam circular pela cidade. A linguagem expositiva é inerente ao processo museal

possam circular pela cidade. A linguagem expositiva é inerente ao processo museal

e serão as exposições as chaves de articulação dos eixos fundadores do programa

e serão as exposições as chaves de articulação dos eixos fundadores do programa

museológico.

museológico.

e) O programa de educação Explora São Paulo demandará uma interlocução

e) O programa de educação Explora São Paulo demandará uma interlocução

permanente com a rede de serviços públicos municipais, de modo a propiciar a

permanente com a rede de serviços públicos municipais, de modo a propiciar a

simulação, interpretação compreensão e apropriação, por parte de crianças, jovens e

simulação, interpretação compreensão e apropriação, por parte de crianças, jovens e

adultos, em relação à complexa funcionalidade da cidade. Para tal, necessitará de

adultos, em relação à complexa funcionalidade da cidade. Para tal, necessitará de

uma área generosa para as práticas educacionais que se concentrarão no Museu e

uma área generosa para as práticas educacionais que se concentrarão no Museu e

em diferentes pontos tentaculares do sistema e da rede de interações já

em diferentes pontos tentaculares do sistema e da rede de interações já

mencionados. O edifício do museu necessitará de acessos independentes para

mencionados. O edifício do museu necessitará de acessos independentes para

grupos, estacionamento para ônibus escolares e toda a infra-estrutura de

grupos, estacionamento para ônibus escolares e toda a infra-estrutura de

acolhimento para grupos de diferentes faixas etárias (lavatórios, guarda-volumes,

acolhimento para grupos de diferentes faixas etárias (lavatórios, guarda-volumes,

refeitórios, salas de atividades, salas para educadores do museu e sala para

refeitórios, salas de atividades, salas para educadores do museu e sala para

professores, entre outros)

professores, entre outros)

f)

O Museu deverá manter um Centro de Referência Integrado, capaz de referenciar as

f) O Museu deverá manter um Centro de Referência Integrado, capaz de referenciar as

diferentes plataformas patrimoniais da cidade num banco relacional de largo

diferentes plataformas patrimoniais da cidade num banco relacional de largo

espectro. Entende-se que seu acervo será multimidiático, envolvendo fontes

espectro. Entende-se que seu acervo será multimidiático, envolvendo fontes

patrimoniais registradas em diferentes suportes. Este espaço – físico e virtual –

patrimoniais registradas em diferentes suportes. Este espaço – físico e virtual –

deverá se manter continuamente aberto à consulta pública sobre temas de interesse

deverá se manter continuamente aberto à consulta pública sobre temas de interesse

sobre a cidade: depoimentos, teses, estudos, entre outros.

sobre a cidade: depoimentos, teses, estudos, entre outros.

g) Planeja-se que o Museu da Cidade possa ser um ponto referencial e qualificado para

g) Planeja-se que o Museu da Cidade possa ser um ponto referencial e qualificado para

o acolhimento ao turista. Para tanto, deverá contar com forte aparato informacional

o acolhimento ao turista. Para tanto, deverá contar com forte aparato informacional

sobre a vida da cidade, sua programação cultural, programação de eventos e

sobre a vida da cidade, sua programação cultural, programação de eventos e

serviços, à disposição dos visitantes, em diferentes idiomas. Um espaço na área de

serviços, à disposição dos visitantes, em diferentes idiomas. Um espaço na área de

acolhimento do museu deverá ser reservado para um centro de informação turística.

acolhimento do museu deverá ser reservado para um centro de informação turística.
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h) O museu atuará como fórum de debates sobre o presente e o futuro da cidade,

h) O museu atuará como fórum de debates sobre o presente e o futuro da cidade,

envolvendo diferentes interlocuções e dinâmicas. Assim sendo, apesar destas ações

envolvendo diferentes interlocuções e dinâmicas. Assim sendo, apesar destas ações

poderem se dar, potencialmente, em diferentes instituições parceiras, seria desejável

poderem se dar, potencialmente, em diferentes instituições parceiras, seria desejável

que o Museu dispusesse de um eficiente conjunto de auditórios, de diferentes

que o Museu dispusesse de um eficiente conjunto de auditórios, de diferentes

capacidades e dimensões, que possam abrigar a permanente interlocução pública

capacidades e dimensões, que possam abrigar a permanente interlocução pública

com os cidadãos paulistanos, os seus planos institucionais de capacitação – internos

com os cidadãos paulistanos, os seus planos institucionais de capacitação – internos

e externos –, bem como acolher toda a gama de eventos de diferentes áreas do

e externos –, bem como acolher toda a gama de eventos de diferentes áreas do

conhecimento que tenham como tema a cidade e demais temáticas associadas à

conhecimento que tenham como tema a cidade e demais temáticas associadas à

missão do Museu.

missão do Museu.

i)

Como o Museu pretende ser uma referência permanente para o exercício da

i)

Como o Museu pretende ser uma referência permanente para o exercício da

cidadania, sugere-se que haja a configuração de uma arena permanente, enquanto

cidadania, sugere-se que haja a configuração de uma arena permanente, enquanto

fórum estável de discussões sobre a cidade, em tempo real; neste mesmo espaço,

fórum estável de discussões sobre a cidade, em tempo real; neste mesmo espaço,

os principais atos executivos e legislativos de interesse social poderão ser

os principais atos executivos e legislativos de interesse social poderão ser

assinados, referendando a lógica de que ‘a história se faz a cada dia’; discussões

assinados, referendando a lógica de que ‘a história se faz a cada dia’; discussões

públicas ligadas ao plano diretor da cidade, demonstrações de sistemas avançados

públicas ligadas ao plano diretor da cidade, demonstrações de sistemas avançados

que propiciem melhoria das condições ambientais, apresentação de novas formas de

que propiciem melhoria das condições ambientais, apresentação de novas formas de

moradia ambientalmente corretas, poderão ali encontrar guarida.

moradia ambientalmente corretas, poderão ali encontrar guarida.
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3.3. O perfil institucional do Museu

3.3. O perfil institucional do Museu

No plano institucional, não se pode conceber que um Museu de Cidade possa estar

No plano institucional, não se pode conceber que um Museu de Cidade possa estar

desconectado, de alguma forma, dos organismos municipais que gerenciam a vida da

desconectado, de alguma forma, dos organismos municipais que gerenciam a vida da

87

88

89

90

cidade, tais como: Emurb , Condephaat , Conpresp , SPTuris

e demais Secretarias

Municipais do Município de São Paulo.

cidade, tais como: Emurb87, Condephaat88, Conpresp89, SPTuris90 e demais Secretarias
Municipais do Município de São Paulo.

Dentre as possibilidades de vinculação, a filiação do Museu à Secretaria de Cultura

Dentre as possibilidades de vinculação, a filiação do Museu à Secretaria de Cultura

do Município de São Paulo parece ser mais apropriada, no âmbito da Prefeitura do

do Município de São Paulo parece ser mais apropriada, no âmbito da Prefeitura do

Município de São Paulo.

Município de São Paulo.

No entanto, para maior isonomia, flexibilidade de gestão institucional, isenção e

No entanto, para maior isonomia, flexibilidade de gestão institucional, isenção e

garantia de boas práticas de governança, potencialidade de desenvolvimento de parcerias

garantia de boas práticas de governança, potencialidade de desenvolvimento de parcerias

institucionais de seu interesse, ampliação da potencialidade de captação de recursos em

institucionais de seu interesse, ampliação da potencialidade de captação de recursos em

diferentes fontes financiadoras seria recomendável que o Museu tivesse como instituição

diferentes fontes financiadoras seria recomendável que o Museu tivesse como instituição

gestora uma organização social de interesse público.

gestora uma organização social de interesse público.

No Brasil temos em vigência duas modalidades legais distintas: OS – Organização

No Brasil temos em vigência duas modalidades legais distintas: OS – Organização

Social, e Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público91. Ambas se

Social, e Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público91. Ambas se

87

A Emurb – Empresa Municipal de Urbanização é uma empresa pública criada pela lei municipal nº 7.670, de
24 de novembro de 1971, com o intuito de replanejar e intervir no espaço urbano. A reurbanização de áreas em
processo de transformação ou em vias de deterioração, assim como a reabilitação de edifícios decadentes, são
atribuições importantes da Emurb, destinadas à manutenção e renovação da cidade.

87

88

O Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico é o órgão
subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, criado pela Lei Estadual 10.247 de 22 de outubro
de 1968.Tem como função identificar, proteger e preservar os bens móveis e imóveis do patrimônio histórico,
arqueológico, artístico, turístico, cultural e ambiental do Estado de São Paulo, com a capacidade legal de tombar
tais patrimônios.
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O Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
São Paulo é o órgão municipal responsável pelo tombamento dos bens considerados de interesse histórico,
cultural e ambiental para a preservação da memória da cidade de São Paulo. Sua competência abrange, ainda, a
aprovação de projetos referentes a bens tombados e áreas envoltórias, a orientação e fornecimento de diretrizes
para elaboração de projetos de restauro e revitalização, além da prestação de informações sobre imóveis e
áreas tombadas no Município.
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A SPTuris – São Paulo Turismo S/A tem como missão posicionar e promover a cidade de São Paulo como a
capital dos negócios, conhecimento e entretenimento da América Latina, destacando seu caráter vanguardista e
cultural, buscando sua consolidação como destino turístico, visando a ampliar a movimentação dos diversos
setores da economia e a qualidade de vida dos cidadãos.

90
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OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público é um título fornecido pelo Ministério da Justiça
do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e
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A Emurb – Empresa Municipal de Urbanização é uma empresa pública criada pela lei municipal nº 7.670, de
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coadunam com as recomendações aqui enunciadas, por serem passíveis de controle pelo

coadunam com as recomendações aqui enunciadas, por serem passíveis de controle pelo

Ministério Público. A diferença de aplicação de uma ou de outra está atrelada às opções

Ministério Público. A diferença de aplicação de uma ou de outra está atrelada às opções

legais assumidas por diferentes Estados brasileiros.

legais assumidas por diferentes Estados brasileiros.

Tais organismos estariam capacitados juridicamente a estabelecer parcerias e

Tais organismos estariam capacitados juridicamente a estabelecer parcerias e

convênios com organismos públicos, mantendo sua independência com relação à

convênios com organismos públicos, mantendo sua independência com relação à

consecução dos objetivos institucionais do Museu e sem se subordinar diretamente a

consecução dos objetivos institucionais do Museu e sem se subordinar diretamente a

qualquer organismo de tutela governamental.

qualquer organismo de tutela governamental.

Estes modelos de gestão independem da constituição jurídica formal do Museu. A

Estes modelos de gestão independem da constituição jurídica formal do Museu. A

adoção de uma instituição gestora nos moldes das organizações sociais imprimiria

adoção de uma instituição gestora nos moldes das organizações sociais imprimiria

transparência e agilidade de gestão ao Museu, além de indicar a presença de representação

transparência e agilidade de gestão ao Museu, além de indicar a presença de representação

consistente da sociedade civil à frente da instituição.

consistente da sociedade civil à frente da instituição.

órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser
descontadas no imposto de renda. OSCIPs são ONGs criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado
emitido pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles
derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público os
chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade e
razoabilidade em prestar contas.

órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser
descontadas no imposto de renda. OSCIPs são ONGs criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado
emitido pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles
derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público os
chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade e
razoabilidade em prestar contas.
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3.4. O Museu como instrumento de transformação social

3.4. O Museu como instrumento de transformação social

“Quando a diferença é condição de desigualdade, é
preciso resgatar a diversidade, promover a
92
cidadania.” (Montes, 2009)

“Quando a diferença é condição de desigualdade, é
preciso resgatar a diversidade, promover a
92
cidadania.” (Montes, 2009)

Podemos reafirmar hoje que os Museus estão envolvidos e comprometidos na

Podemos reafirmar hoje que os Museus estão envolvidos e comprometidos na

transmissão da memória de uma geração a outra. É importante considerar que esta

transmissão da memória de uma geração a outra. É importante considerar que esta

temporalidade não se refere tão somente à relação entre passado e presente, como

temporalidade não se refere tão somente à relação entre passado e presente, como

também, e principalmente, no que tange a salvaguardar os lastros do passado a serem

também, e principalmente, no que tange a salvaguardar os lastros do passado a serem

preservados no presente, adicionados às memórias coletadas contemporaneamente, que

preservados no presente, adicionados às memórias coletadas contemporaneamente, que

deverão ser igualmente transmitidas para o futuro.

deverão ser igualmente transmitidas para o futuro.

Identificar, portanto, o que é significativo e relevante para a sociedade em
determinado período histórico é o cerne da missão museológica.

Identificar, portanto, o que é significativo e relevante para a sociedade em
determinado período histórico é o cerne da missão museológica.

Resta-nos, no entanto, saber: que memórias iremos selecionar e transmitir para o

Resta-nos, no entanto, saber: que memórias iremos selecionar e transmitir para o

futuro? Como nos indica Montes, se a base da coleta for socialmente desigual,

futuro? Como nos indica Montes, se a base da coleta for socialmente desigual,

continuaremos a perpetuar memórias privilegiadas, sectariamente escolhidas e, via de

continuaremos a perpetuar memórias privilegiadas, sectariamente escolhidas e, via de

regra, excludentes. É preciso, portanto, garantir a diversidade da amostragem, ou seja, ser

regra, excludentes. É preciso, portanto, garantir a diversidade da amostragem, ou seja, ser

inclusivo, polivalente, plural, para que a percepção do todo, mesmo e principalmente

inclusivo, polivalente, plural, para que a percepção do todo, mesmo e principalmente

considerando diferenças, possa ser transmitida de forma não restritiva, mas ao contrário,

considerando diferenças, possa ser transmitida de forma não restritiva, mas ao contrário,

representativa. Na base desta equação, encontra-se ainda um outro enunciado. Se nos

representativa. Na base desta equação, encontra-se ainda um outro enunciado. Se nos

preocuparmos em ler a realidade e dela extrair as lógicas que nos pareçam mais

preocuparmos em ler a realidade e dela extrair as lógicas que nos pareçam mais

assemelhadas aos valores socialmente referenciados, estaremos promovendo, antes de

assemelhadas aos valores socialmente referenciados, estaremos promovendo, antes de

tudo, a transformação social para um futuro mais coerente, mais inclusivo.

tudo, a transformação social para um futuro mais coerente, mais inclusivo.

Vemos assim que, por vocação, por sua função primeira, o Museu deve ser voltado

Vemos assim que, por vocação, por sua função primeira, o Museu deve ser voltado

a arregimentar forças que repudiem a desigualdade social, que assegurem a diversidade e

a arregimentar forças que repudiem a desigualdade social, que assegurem a diversidade e

promovam a cidadania plena. Lógicas de estímulo ao pertencimento, à auto-estima e às

promovam a cidadania plena. Lógicas de estímulo ao pertencimento, à auto-estima e às

ações identitárias dos grupos sociais são esforços que conduzem a práticas sociais menos

ações identitárias dos grupos sociais são esforços que conduzem a práticas sociais menos

abusivas e mais proativas.

abusivas e mais proativas.
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Montes, M. L. (2009). Almanaque. (No prelo) Ref. ao II Congresso Ibero-americano de Cultura – Cultura e
Transformação Social, organizado pela SEGIB- Secretaria Geral Ibero-Americana, a Comunidade IberoAmericana, o MinC e o SESC-SP, na unidade Vila Mariana, em outubro de 2009.
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Não por acaso os museus de cidade estão hoje mais focados em identidade do que
em memória. Segundo Edwards & Bourbeau (2008)

93

, contemporaneamente, temos que

Não por acaso os museus de cidade estão hoje mais focados em identidade do que
em memória. Segundo Edwards & Bourbeau (2008)

93

, contemporaneamente, temos que

compreender identidade como algo múltiplo, passível de se apresentar em feições diversas,

compreender identidade como algo múltiplo, passível de se apresentar em feições diversas,

em diferentes situações sociais. Temos hoje, portanto, múltiplas formas de pertencimento,

em diferentes situações sociais. Temos hoje, portanto, múltiplas formas de pertencimento,

algumas delas até mesmo contraditórias. Saber operar estas diferenças e mudanças de

algumas delas até mesmo contraditórias. Saber operar estas diferenças e mudanças de

matrizes identitárias, de maneira lúcida e consciente, é algo que o Museu pode nos ensinar.

matrizes identitárias, de maneira lúcida e consciente, é algo que o Museu pode nos ensinar.

Margens se abrem, portanto, para que o Museu participe ativamente do

Margens se abrem, portanto, para que o Museu participe ativamente do

enfrentamento de situações limite que rodeiam as megacidades, como, por exemplo, a

enfrentamento de situações limite que rodeiam as megacidades, como, por exemplo, a

necessária e crescente discussão sobre práticas ambientais e sociais responsáveis, os

necessária e crescente discussão sobre práticas ambientais e sociais responsáveis, os

limites individuais e coletivos que possam garantir o exercício pleno da cidadania, e o

limites individuais e coletivos que possam garantir o exercício pleno da cidadania, e o

protagonismo cidadão que garanta que processos de inovação possam trazer benefícios a

protagonismo cidadão que garanta que processos de inovação possam trazer benefícios a

muitos, se não a todos.

muitos, se não a todos.
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Edwards, G. & Bourbeau M. L. (2008) Defining a Research Agenda for City Museums in a Peripheralizing
World. In: Jones, I., Macdonald, R. R. & McIntyre, D. (Eds.). City Museums and City Development. (p. 146).
Estados Unidos da América: Altamira Press.
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Conclusão

Conclusão
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Com base na hipótese levantada na introdução desta tese, nas fundamentações

Com base na hipótese levantada na introdução desta tese, nas fundamentações

erigidas ao longo do marco teórico e nas ricas experiências metodológicas vivenciadas em

erigidas ao longo do marco teórico e nas ricas experiências metodológicas vivenciadas em

campo; considerados os desafios e potencialidades inerentes ao campo de estudo das

campo; considerados os desafios e potencialidades inerentes ao campo de estudo das

megacidades que São Paulo encerra, enquanto objeto museal; consideradas as pesquisas

megacidades que São Paulo encerra, enquanto objeto museal; consideradas as pesquisas

empreendidas em fontes internacionais dedicadas ao estudo de novos modelos de museu

empreendidas em fontes internacionais dedicadas ao estudo de novos modelos de museu

de cidade e a significativa massa de conteúdos identificada e aportada para a metodologia e

de cidade e a significativa massa de conteúdos identificada e aportada para a metodologia e

análise neste trabalho, constatou-se, enfim, que os desenvolvimentos transitórios, o

análise neste trabalho, constatou-se, enfim, que os desenvolvimentos transitórios, o

processo de orientação como um todo e a qualidade dos aconselhamentos recebidos no

processo de orientação como um todo e a qualidade dos aconselhamentos recebidos no

exame de qualificação foram, sem dúvida, elementos extremamente contributivos para o

exame de qualificação foram, sem dúvida, elementos extremamente contributivos para o

desenvolvimento das etapas sucessivas de reelaboração desta tese, ora apresentada.

desenvolvimento das etapas sucessivas de reelaboração desta tese, ora apresentada.

As experiências vivenciadas em campo, no território da cidade – São Paulo –

As experiências vivenciadas em campo, no território da cidade – São Paulo –

evidenciaram que, mais do que aplicar um modelo já estruturado e fornecido com segurança

evidenciaram que, mais do que aplicar um modelo já estruturado e fornecido com segurança

pela vasta e densa bibliografia disponível pela Sociomuseologia, enquanto área abrangente

pela vasta e densa bibliografia disponível pela Sociomuseologia, enquanto área abrangente

de

de

conhecimento

museal,

torna-se

imperativo

reconhecer

as

novas

dinâmicas,

conhecimento

museal,

torna-se

imperativo

reconhecer

as

novas

dinâmicas,

potencialidades e limites que a complexidade de uma megacidade contemporânea impõe

potencialidades e limites que a complexidade de uma megacidade contemporânea impõe

como campo de análise e intervenção museológicas. A partir daí, optou-se por ousar no

como campo de análise e intervenção museológicas. A partir daí, optou-se por ousar no

desenho de um novo formato de museu que possa aglutinar sentidos, funções e abordagens

desenho de um novo formato de museu que possa aglutinar sentidos, funções e abordagens

pertinentes a diferentes modelos museológicos que dialogam e se interpõem, para a criação

pertinentes a diferentes modelos museológicos que dialogam e se interpõem, para a criação

de um novo modelo de musealização territorial, especialmente dimensionado para as

de um novo modelo de musealização territorial, especialmente dimensionado para as

megacidades. Propôs-se, portanto, mesclar modelos, conceitos e experiências sobre museu

megacidades. Propôs-se, portanto, mesclar modelos, conceitos e experiências sobre museu

de território, museu de cidade, museu de sociedade, ecomuseu, museu de sítio, museu

de território, museu de cidade, museu de sociedade, ecomuseu, museu de sítio, museu

comunitário, entre outros que possam ainda surgir como decorrência natural dos futuros

comunitário, entre outros que possam ainda surgir como decorrência natural dos futuros

caminhos de discussão que esta tese e outros trabalhos análogos virão a suscitar no vasto

caminhos de discussão que esta tese e outros trabalhos análogos virão a suscitar no vasto

campo museal.

campo museal.

Mais do que propor novos formatos pelo fascínio de inovar, assumiu-se o desafio

Mais do que propor novos formatos pelo fascínio de inovar, assumiu-se o desafio

de estudar modelos teóricos, exemplos de museus já implantados, empreender análises de

de estudar modelos teóricos, exemplos de museus já implantados, empreender análises de

seus acertos e erros. Mais do que referendar um modelo já estudado e proposto, foi mantida

seus acertos e erros. Mais do que referendar um modelo já estudado e proposto, foi mantida

a expectativa de encontrar outros condimentos que pudessem questioná-lo, enriquecê-lo e –

a expectativa de encontrar outros condimentos que pudessem questioná-lo, enriquecê-lo e –

por que não? –, alterá-lo substancialmente.

por que não? –, alterá-lo substancialmente.

Os estudos interdisciplinares globais que têm como foco as megacidades,

Os estudos interdisciplinares globais que têm como foco as megacidades,

notadamente as dos países emergentes, florescem de forma substantiva neste momento.

notadamente as dos países emergentes, florescem de forma substantiva neste momento.

Estas contribuições interdisciplinares representaram um forte elemento de fundamentação

Estas contribuições interdisciplinares representaram um forte elemento de fundamentação
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da tese, uma vez que elas alimentam continuamente estruturas constitutivas capazes de

da tese, uma vez que elas alimentam continuamente estruturas constitutivas capazes de

apurar o olhar museológico, necessariamente mais híbrido e profundo, dada a complexidade

apurar o olhar museológico, necessariamente mais híbrido e profundo, dada a complexidade

que o objeto de análise requer. Interpretar sentidos de uma megacidade é tarefa para muitos

que o objeto de análise requer. Interpretar sentidos de uma megacidade é tarefa para muitos

olhares de diferentes focos e origens. Saber colher estas contribuições e reinterpretá-las a

olhares de diferentes focos e origens. Saber colher estas contribuições e reinterpretá-las a

partir da Sociomuseologia poderá vir a ser, sem dúvida, o diferencial desta tese.

partir da Sociomuseologia poderá vir a ser, sem dúvida, o diferencial desta tese.

Considerando as análises desenvolvidas com relação aos museus já existentes na

Considerando as análises desenvolvidas com relação aos museus já existentes na

cidade de São Paulo, chegando mesmo aos mais recentemente implantados (vide Capítulo

cidade de São Paulo, chegando mesmo aos mais recentemente implantados (vide Capítulo

3, Subítem 3.2.5), resta-nos agora perguntar:

3, Subítem 3.2.5), resta-nos agora perguntar:

•

Que museu falta a São Paulo?

•

Que museu falta a São Paulo?

•

Que modelo museológico poderia vir a ser, de fato, efetivamente

•

Que modelo museológico poderia vir a ser, de fato, efetivamente

inovador para a cidade?
•

Que desafios museológicos restam ainda a ser enfrentados em novas

inovador para a cidade?
•

plataformas patrimoniais na cidade?
•

Que acervos – tangíveis e intangíveis – estariam ainda em estado de

plataformas patrimoniais na cidade?
•

alerta à espera de musealização, de ressignificação?
•

Que histórias permanecem adormecidas, em latência, à espera de
Quais as amarras que não foram ainda dissolvidas nos planos

•

Por quais caminhos conceituais os museus paulistanos ainda não

•

O que impede os museus de abordarem temáticas de cunho social? O

•

•

•

O que nos liga, em alguns casos, tão atavicamente, a visões

•

O que impede os museus de abordarem temáticas de cunho social? O
que os impede de abordar nossa história recente?

•

O que nos liga, em alguns casos, tão atavicamente, a visões

oligárquicas, a modelos já existentes, a estruturas que não nos

oligárquicas, a modelos já existentes, a estruturas que não nos

referenciam?

referenciam?

O que impede um novo museu de cidade de dialogar em rede? O que o

•

O que impede um novo museu de cidade de dialogar em rede? O que o

impede de perfurar a malha simbólica, de interagir com diferentes

impede de perfurar a malha simbólica, de interagir com diferentes

centralidades? E com a escala da megacidade? E com suas múltiplas e

centralidades? E com a escala da megacidade? E com suas múltiplas e

híbridas margens periféricas?

híbridas margens periféricas?

O que o impede de expor a complexidade e a vulnerabilidade

•

contemporânea da metrópole?
•

Por quais caminhos conceituais os museus paulistanos ainda não
peregrinaram?

que os impede de abordar nossa história recente?
•

Quais as amarras que não foram ainda dissolvidas nos planos
museológicos até então vigentes?

peregrinaram?
•

Que histórias permanecem adormecidas, em latência, à espera de
novas interpretações?

museológicos até então vigentes?
•

Que acervos – tangíveis e intangíveis – estariam ainda em estado de
alerta à espera de musealização, de ressignificação?

novas interpretações?
•

Que desafios museológicos restam ainda a ser enfrentados em novas

O que o impede de assumir a inovação e a ousadia de dialogar em
plataformas colaborativas?
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•

Por que não se transformar num pólo de educação transitiva?

•

Por que não se transformar num pólo de educação transitiva?

•

O que o impede de ser emergente, relacional, inclusivo?

•

O que o impede de ser emergente, relacional, inclusivo?

•

Por que não é ele um fórum de interlocução sobre a megacidade?

•

Por que não é ele um fórum de interlocução sobre a megacidade?

•

O que o impede de dar voz ao cidadão paulistano?

•

O que o impede de dar voz ao cidadão paulistano?

•

Por que não ousa enunciar o futuro da megacidade?

•

Por que não ousa enunciar o futuro da megacidade?

Uma estratégia possível para responder a tais perguntas seria analisar os modelos

Uma estratégia possível para responder a tais perguntas seria analisar os modelos

que têm sido delineados, porém sistematicamente renegados, abortados pela lógica, talvez

que têm sido delineados, porém sistematicamente renegados, abortados pela lógica, talvez

ainda elitista, do poder público, considerando-se as tão pouco nítidas diferenças entre linhas

ainda elitista, do poder público, considerando-se as tão pouco nítidas diferenças entre linhas

do pensamento político partidário que se observam no Brasil contemporâneo. Quem sabe

do pensamento político partidário que se observam no Brasil contemporâneo. Quem sabe

pela análise da reincidência da repulsa possa-se compreender mais facilmente a

pela análise da reincidência da repulsa possa-se compreender mais facilmente a

profundidade da lacuna?

profundidade da lacuna?

Para compreender esta falta, este lapso – talvez até mesmo involuntário ou

Para compreender esta falta, este lapso – talvez até mesmo involuntário ou

inconsistente – podemos repertoriar a experiência de implantação do Museu do Imaginário

inconsistente – podemos repertoriar a experiência de implantação do Museu do Imaginário

do Povo Brasileiro, iniciativa empreendida pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2001,

do Povo Brasileiro, iniciativa empreendida pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2001,

cuja implantação estava integralmente planejada e em grande parte configurada quando foi

cuja implantação estava integralmente planejada e em grande parte configurada quando foi

abortada, no exato momento que se seguiu à substituição do titular da Secretaria de Cultura

abortada, no exato momento que se seguiu à substituição do titular da Secretaria de Cultura

do Estado de São Paulo (vide Apêndice I, Parte 1 – refere-se ao cancelamento da

do Estado de São Paulo (vide Apêndice I, Parte 1 – refere-se ao cancelamento da

implantação do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro). A seguir, podemos referenciar o

implantação do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro). A seguir, podemos referenciar o

processo vivido, entre 2003 e 2004, quando foi delineado o plano de implantação do Museu

processo vivido, entre 2003 e 2004, quando foi delineado o plano de implantação do Museu

da Cidade de São Paulo (vide Apêndice I, Parte 2 – refere-se ao cancelamento da

da Cidade de São Paulo (vide Apêndice I, Parte 2 – refere-se ao cancelamento da

implantação do Museu da Cidade de São Paulo), em que, apesar de idealizado por outra

implantação do Museu da Cidade de São Paulo), em que, apesar de idealizado por outra

esfera governamental – neste caso a Secretaria de Cultura do Município de São Paulo – o

esfera governamental – neste caso a Secretaria de Cultura do Município de São Paulo – o

processo vigente que já se encontrava em fase adiantada de desenvolvimento foi

processo vigente que já se encontrava em fase adiantada de desenvolvimento foi

igualmente cancelado, reiterando mais uma vez a saga de não concretização do esperado

igualmente cancelado, reiterando mais uma vez a saga de não concretização do esperado

Museu da Cidade de São Paulo, historicamente enunciada, porém seguidamente

Museu da Cidade de São Paulo, historicamente enunciada, porém seguidamente

fracassada.

fracassada.

É importante esclarecer ainda que o Museu da Cidade de São Paulo hoje existe

É importante esclarecer ainda que o Museu da Cidade de São Paulo hoje existe

oficialmente como órgão ligado ao Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria

oficialmente como órgão ligado ao Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria

Municipal de Cultura; em formato tímido e conceitualmente defasado em relação ao que

Municipal de Cultura; em formato tímido e conceitualmente defasado em relação ao que

seria desejável contemporaneamente e poderia ser considerado pertinente para uma

seria desejável contemporaneamente e poderia ser considerado pertinente para uma

megacidade grandiosa, cosmopolita e internacional como São Paulo. Mais perigoso do que

megacidade grandiosa, cosmopolita e internacional como São Paulo. Mais perigoso do que

o Museu de Cidade não existir, talvez seja existir em escala equivocada em relação à

o Museu de Cidade não existir, talvez seja existir em escala equivocada em relação à

própria cidade (Anexo II), talvez seja não dar conta de reinterpretá-la por inteiro, abrangendo

própria cidade (Anexo II), talvez seja não dar conta de reinterpretá-la por inteiro, abrangendo
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suas múltiplas margens, sua imensa periferia; talvez seja existir em frágeis fragmentos que

suas múltiplas margens, sua imensa periferia; talvez seja existir em frágeis fragmentos que

não se reconhecem, que não dialogam; talvez seja existir para corresponder a tímidos

não se reconhecem, que não dialogam; talvez seja existir para corresponder a tímidos

anseios culturais ou a receios políticos; ou ser representante de sonhos ainda focados no

anseios culturais ou a receios políticos; ou ser representante de sonhos ainda focados no

passado, de motivações que não se atualizam, de histórias que não acontecem.

passado, de motivações que não se atualizam, de histórias que não acontecem.

É importante ressaltar ainda que a implantação do Museu Afro Brasil, em São

É importante ressaltar ainda que a implantação do Museu Afro Brasil, em São

Paulo, ocorrida no ano de 2004, assinala um necessário alento para todos os que ainda

Paulo, ocorrida no ano de 2004, assinala um necessário alento para todos os que ainda

sonham em empreender novos museus de natureza sociomuseológica na cidade. Embora

sonham em empreender novos museus de natureza sociomuseológica na cidade. Embora

de forma atribulada, que as corridas do campo político impõem, este museu teve seu plano

de forma atribulada, que as corridas do campo político impõem, este museu teve seu plano

museológico desenvolvido e implantado de forma integral, chegando mesmo a estudos de

museológico desenvolvido e implantado de forma integral, chegando mesmo a estudos de

sustentabilidade, com programação ativa de atividades programáticas concebidas e

sustentabilidade, com programação ativa de atividades programáticas concebidas e

programadas para o período de um ano e meio, a partir de sua inauguração. O titubeio de

programadas para o período de um ano e meio, a partir de sua inauguração. O titubeio de

patrocinadores em apoiar um museu de face negra, as incertezas institucionais que se

patrocinadores em apoiar um museu de face negra, as incertezas institucionais que se

seguiram no momento de transição política em que se assistiu a uma alternância de

seguiram no momento de transição política em que se assistiu a uma alternância de

vinculação institucional do museu entre Estado e município, sem precedentes, por pouco

vinculação institucional do museu entre Estado e município, sem precedentes, por pouco

não põem a pico também este ousado programa de recuperação, salvaguarda e

não põem a pico também este ousado programa de recuperação, salvaguarda e

comunicação dos processos patrimoniais de resgate da memória afro-brasileira em nosso

comunicação dos processos patrimoniais de resgate da memória afro-brasileira em nosso

país.

país.
Poderíamos nós afirmar que ainda há um lapso de oportunidade para a implantação

Poderíamos nós afirmar que ainda há um lapso de oportunidade para a implantação

de museus ligados a memórias afirmativas em São Paulo? As bem-sucedidas implantações

de museus ligados a memórias afirmativas em São Paulo? As bem-sucedidas implantações

do Museu Afro Brasil e do Memorial da Resistência na cidade indicam que sim.

do Museu Afro Brasil e do Memorial da Resistência na cidade indicam que sim.

O que faltaria então, historicamente, a nossos dirigentes, nos momentos cruciais de

O que faltaria então, historicamente, a nossos dirigentes, nos momentos cruciais de

implantação de museus ditados pela Sociomuseologia: visão institucional, coragem para

implantação de museus ditados pela Sociomuseologia: visão institucional, coragem para

ousar, formação política, anseio de mudança, recursos para investir? Tudo indica que não;

ousar, formação política, anseio de mudança, recursos para investir? Tudo indica que não;

resta-lhes talvez o medo de conhecer profundamente a realidade e, mais ainda, o medo de

resta-lhes talvez o medo de conhecer profundamente a realidade e, mais ainda, o medo de

que ela seja revelada, conhecida por muitos, que ela venha à tona, contraditória, complexa,

que ela seja revelada, conhecida por muitos, que ela venha à tona, contraditória, complexa,

e talvez irreparavelmente nítida; que seja ela lida, reinterpretada, questionada, discutida,

e talvez irreparavelmente nítida; que seja ela lida, reinterpretada, questionada, discutida,

corrigida, ressignificada por muitos, e para todos, no Museu da Cidade de São Paulo.

corrigida, ressignificada por muitos, e para todos, no Museu da Cidade de São Paulo.

Resta-nos, portanto, a desalentadora sensação de que se a gênese do Museu do

Resta-nos, portanto, a desalentadora sensação de que se a gênese do Museu do

Imaginário do Povo Brasileiro e do Museu da Cidade de São Paulo aqui citados, que foram

Imaginário do Povo Brasileiro e do Museu da Cidade de São Paulo aqui citados, que foram

literalmente abortados em fase já adiantada de implantação, houvera sido um modelo

literalmente abortados em fase já adiantada de implantação, houvera sido um modelo

menos arriscado, mais voltado a uma visão histórica já consagrada, sem proposições

menos arriscado, mais voltado a uma visão histórica já consagrada, sem proposições

inclusivas exacerbadas, ou seja, sem beber tão amplamente da fonte conceitual da

inclusivas exacerbadas, ou seja, sem beber tão amplamente da fonte conceitual da

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 211

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Departamento de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Artes Plásticas 211

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Maria Ignez Mantovani Franco – Museu da Cidade de São Paulo: Um Novo Olhar da Sociomuseologia para uma Megacidade

Sociomuseologia, talvez tivessem eles vingado e estariam hoje repletos de vontade política,

Sociomuseologia, talvez tivessem eles vingado e estariam hoje repletos de vontade política,

recursos midiáticos e de público, como o estão os mais bem sucedidos museus

recursos midiáticos e de público, como o estão os mais bem sucedidos museus

recentemente implantados em São Paulo; no entanto, certamente, pouco esse modelo de

recentemente implantados em São Paulo; no entanto, certamente, pouco esse modelo de

museu de cidade teria contribuído para modificar a vida dos cidadãos paulistanos e nem

museu de cidade teria contribuído para modificar a vida dos cidadãos paulistanos e nem

tampouco qualquer risco teria sido enfrentado com relação à discussão pública sobre a frágil

tampouco qualquer risco teria sido enfrentado com relação à discussão pública sobre a frágil

sustentabilidade dessa metrópole mundial que é São Paulo.

sustentabilidade dessa metrópole mundial que é São Paulo.

Os tropeços vividos por São Paulo desde a década de 1930 recomendam que, em

Os tropeços vividos por São Paulo desde a década de 1930 recomendam que, em

próximas tentativas de se enunciar o Museu da Cidade de São Paulo, seja mantida a

próximas tentativas de se enunciar o Museu da Cidade de São Paulo, seja mantida a

coesão das associações comunitárias, das redes sociais, das organizações não

coesão das associações comunitárias, das redes sociais, das organizações não

governamentais, das competências envolvidas, de forma ainda mais intensa; tais forças

governamentais, das competências envolvidas, de forma ainda mais intensa; tais forças

poderão potencializar ações revolucionárias neste século do conhecimento, que dialoga em

poderão potencializar ações revolucionárias neste século do conhecimento, que dialoga em

rede, em tempo real.

rede, em tempo real.

Perguntado por uma antropóloga como conseguem hoje defender as suas terras da

Perguntado por uma antropóloga como conseguem hoje defender as suas terras da

invasão dos grupos armados de madeireiros, um índio do Estado brasileiro do Acre

invasão dos grupos armados de madeireiros, um índio do Estado brasileiro do Acre

94

respondeu serenamente :

respondeu serenamente94:

“agora nós somos um Ponto de Cultura, temos o vídeo e a internet; quando

“agora nós somos um Ponto de Cultura, temos o vídeo e a internet; quando

sabemos que os madeireiros estão por perto, não precisamos mais chamar mais
95
gente para proteger a nossa floresta; é só mandar um email para a Regina Casé
e logo a armação sai na Globo; os madeireiros fogem correndo sem ser preciso
disparar uma flecha.“

sabemos que os madeireiros estão por perto, não precisamos mais chamar mais
95
gente para proteger a nossa floresta; é só mandar um email para a Regina Casé
e logo a armação sai na Globo; os madeireiros fogem correndo sem ser preciso
disparar uma flecha.“

Esse índio brasileiro acredita na era da informação e do conhecimento, na força da

Esse índio brasileiro acredita na era da informação e do conhecimento, na força da

organização em rede, dos sistemas de auto-ajuda, das trocas compartilhadas, nas suas

organização em rede, dos sistemas de auto-ajuda, das trocas compartilhadas, nas suas

próprias redes de memórias que, sem perder o vigor, podem ser compartilhadas e

próprias redes de memórias que, sem perder o vigor, podem ser compartilhadas e

permanentemente atualizadas. Mais do que isto, acredita no poder da cultura como

permanentemente atualizadas. Mais do que isto, acredita no poder da cultura como

plataforma de transformação social. Acredita no poder coletivo de preservar os destinos de

plataforma de transformação social. Acredita no poder coletivo de preservar os destinos de

sua gente, de suas terras e de sua floresta.

sua gente, de suas terras e de sua floresta.

O Brasil é, em sua essência, um país emergente96, que assume hoje papel de

O Brasil é, em sua essência, um país emergente96, que assume hoje papel de

relevância no cenário global. Existem mundialmente alguns países que se encontram no

relevância no cenário global. Existem mundialmente alguns países que se encontram no

94

Relato de Maria Lucia Montes, 2009.

94

Relato de Maria Lucia Montes, 2009.

Regina Casé é uma comediante brasileira; atua também como atriz, e como autora e diretora de TV.

95

Regina Casé é uma comediante brasileira; atua também como atriz, e como autora e diretora de TV.

95

96

O termo país em desenvolvimento ou país emergente descreve um país que possui um padrão de vida
relativamente baixo, uma base industrial em desenvolvimento e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
variando entre médio e elevado. A classificação de países é difícil, visto que não existe uma única definição
internacionalmente reconhecida de país desenvolvido e os níveis de desenvolvimento, econômico e social,
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limite dessa definição de emergência, notadamente o grupo conhecido como BRIC (Brasil,

limite dessa definição de emergência, notadamente o grupo conhecido como BRIC (Brasil,

Rússia, Índia e China), com eventual inclusão do México e da África do Sul. Esses países

Rússia, Índia e China), com eventual inclusão do México e da África do Sul. Esses países

geralmente são industrializados e têm um grande peso econômico no cenário global, porém

geralmente são industrializados e têm um grande peso econômico no cenário global, porém

falham na distribuição eqüitativa de renda, fazendo com que haja pobreza e problemas

falham na distribuição eqüitativa de renda, fazendo com que haja pobreza e problemas

estruturais (Figuras 39 e 40).

estruturais (Figuras 39 e 40).

Figura 39. Classificação da economia dos países pelo Banco Mundial.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial)

Figura 39. Classificação da economia dos países pelo Banco Mundial.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial)

podem variar muito dentro do grupo dos países em desenvolvimento, sendo que alguns desses países possuem
alto padrão de vida médio.

podem variar muito dentro do grupo dos países em desenvolvimento, sendo que alguns desses países possuem
alto padrão de vida médio.
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Figura 40. Os países em desenvolvimento excluindo os PMDs – países menos desenvolvidos.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesenvolvidos)

Figura 40. Os países em desenvolvimento excluindo os PMDs – países menos desenvolvidos.
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesenvolvidos)

Podemos considerar que São Paulo, enquanto uma das mais complexas

Podemos considerar que São Paulo, enquanto uma das mais complexas

megalópoles mundiais, é também uma cidade emergente, repleta de desafios, de

megalópoles mundiais, é também uma cidade emergente, repleta de desafios, de

contradições, de hibridações e de contrastes. Enuncia também riquezas, potencialidades,

contradições, de hibridações e de contrastes. Enuncia também riquezas, potencialidades,

força de trabalho, disposição de organização social, índices de tolerância invulgar e

força de trabalho, disposição de organização social, índices de tolerância invulgar e

múltiplas centralidades urbanas, onde o amálgama de diferentes populações produz

múltiplas centralidades urbanas, onde o amálgama de diferentes populações produz

engenho, criatividade e solidariedade; tais forças têm florescido de forma exponencial nas

engenho, criatividade e solidariedade; tais forças têm florescido de forma exponencial nas

últimas décadas, como tão bem nos revelaram a Expedição São Paulo 450 anos e o projeto

últimas décadas, como tão bem nos revelaram a Expedição São Paulo 450 anos e o projeto

Meu Bairro, Minha Cidade.

Meu Bairro, Minha Cidade.

Temos hoje indicadores globais que revelam que, em futuro não tão distante, serão

Temos hoje indicadores globais que revelam que, em futuro não tão distante, serão

os países emergentes as incubadoras de megalópoles. São Paulo já há muito transformou

os países emergentes as incubadoras de megalópoles. São Paulo já há muito transformou

esta previsão futura em presente. Para o bem e para o mal. O século XX lhe imprimiu uma

esta previsão futura em presente. Para o bem e para o mal. O século XX lhe imprimiu uma

velocidade tal que não foi possível frear o crescimento, o desenvolvimento econômico

velocidade tal que não foi possível frear o crescimento, o desenvolvimento econômico

acelerado e tampouco a proliferação de dilemas sociais. Somos, portanto, um belo campo

acelerado e tampouco a proliferação de dilemas sociais. Somos, portanto, um belo campo

de experimentação, um campo de provas, latente e presente. Este campo poderá ser

de experimentação, um campo de provas, latente e presente. Este campo poderá ser

generoso, poderá se transformar em um laboratório de experimentação que venha a

generoso, poderá se transformar em um laboratório de experimentação que venha a

reorientar os caminhos de outros países e cidades em desenvolvimento, também em

reorientar os caminhos de outros países e cidades em desenvolvimento, também em

processo de emergência.

processo de emergência.
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É hora, portanto, de criar, de gerar novos modelos que possam ser socialmente

É hora, portanto, de criar, de gerar novos modelos que possam ser socialmente

apropriados, globalmente confrontados e que possam despertar o interesse mundial para a

apropriados, globalmente confrontados e que possam despertar o interesse mundial para a

complexa realidade das megacidades, notadamente na América do Sul. Neste sentido, o

complexa realidade das megacidades, notadamente na América do Sul. Neste sentido, o

diálogo entre a Cidade do México e São Paulo é algo premente e inevitável. Porém,

diálogo entre a Cidade do México e São Paulo é algo premente e inevitável. Porém,

necessita ser bilateralmente desejado, planejado e consumado. Estas são megacidades

necessita ser bilateralmente desejado, planejado e consumado. Estas são megacidades

gêmeas, primeiros exemplares de um gigantismo exacerbado que já ameaça também outras

gêmeas, primeiros exemplares de um gigantismo exacerbado que já ameaça também outras

tantas cidades latino-americanas; é, então, preciso expor os modelos vencedores, as

tantas cidades latino-americanas; é, então, preciso expor os modelos vencedores, as

expectativas frustradas, os erros e acertos, para gerar novos conhecimentos e iluminar

expectativas frustradas, os erros e acertos, para gerar novos conhecimentos e iluminar

diferentes destinos urbanos. Poderão ser estas megacidades arautas de cenários

diferentes destinos urbanos. Poderão ser estas megacidades arautas de cenários

indicadores de nova tessitura urbana e social na América Latina? Resta-nos saber se

indicadores de nova tessitura urbana e social na América Latina? Resta-nos saber se

porosas e justas, ou estáticas e paralizantes.

porosas e justas, ou estáticas e paralizantes.

É, portanto, momento de:

•

•

•

É, portanto, momento de:

desenvolver plataformas humanísticas que possam se contrapor às análises

•

exclusivamente desenvolvimentistas que venham a negligenciar o ser

exclusivamente desenvolvimentistas que venham a negligenciar o ser

humano na macroescala de prioridades;

humano na macroescala de prioridades;

reconhecer o território da cidade como um objeto de estudo e intepretação,

•

legitimando as diferenças, os processos díspares e suas inevitáveis

contradições. Fracionar simbolicamente este território de forma a permitir a

contradições. Fracionar simbolicamente este território de forma a permitir a

análise e a compreensão dos processos; dissolver linhas demarcatórias e

análise e a compreensão dos processos; dissolver linhas demarcatórias e

integrar regiões de acordo com as relações identitárias e simbólicas de seus

integrar regiões de acordo com as relações identitárias e simbólicas de seus

cidadãos;

cidadãos;

dialogar em redes convergentes, promovendo o acesso integral, livre de
passível de contínuas

interligações;

rever

•

processos de

•

promover o necessário entrelaçamento das diferentes disciplinas para a

dialogar em redes convergentes, promovendo o acesso integral, livre de
exclusões, passível de contínuas interligações; rever processos de

comunicação, bem como renovar objetivos colaborativos e associativos;

•

reconhecer o território da cidade como um objeto de estudo e intepretação,

legitimando as diferenças, os processos díspares e suas inevitáveis

exclusões,

•

desenvolver plataformas humanísticas que possam se contrapor às análises

comunicação, bem como renovar objetivos colaborativos e associativos;
•

promover o necessário entrelaçamento das diferentes disciplinas para a

construção de um conhecimento mais amplo, centrado na recuperação, na

construção de um conhecimento mais amplo, centrado na recuperação, na

qualificação e no apreço à salvaguarda da vida das populações e na

qualificação e no apreço à salvaguarda da vida das populações e na

sustentabilidade do território da megacidade;

sustentabilidade do território da megacidade;

priorizar a educação e a cultura como elementos catalisadores de

•

priorizar a educação e a cultura como elementos catalisadores de

transformação social. Acreditar na força inclusiva que a cidade educadora

transformação social. Acreditar na força inclusiva que a cidade educadora

pode representar na dinâmica social;

pode representar na dinâmica social;

despertar a compreensão dos cidadãos para o fato de que os recursos

•

despertar a compreensão dos cidadãos para o fato de que os recursos

naturais são finitos e devem ser sistematicamente renovados para garantir a

naturais são finitos e devem ser sistematicamente renovados para garantir a
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possibilidade de vida no território; apontar para o fato de que o ser humano é

possibilidade de vida no território; apontar para o fato de que o ser humano é

um elemento agente de transformações socioambientais, mas também parte

um elemento agente de transformações socioambientais, mas também parte

dos dilemas urbanos;

dos dilemas urbanos;

acreditar na inovação como elo de transposição para um mundo mais justo e

•

equilibrado;

acreditar na inovação como elo de transposição para um mundo mais justo e
equilibrado;

•

capacitar o cidadão a decidir sobre os seus destinos futuros e de sua cidade;

•

capacitar o cidadão a decidir sobre os seus destinos futuros e de sua cidade;

•

evidenciar a premência de tais mudanças, no cenário latino-americano, já

•

evidenciar a premência de tais mudanças, no cenário latino-americano, já

repleto de emergências.

repleto de emergências.

Só um museu inovador, flexível, sensível ao seu tempo, vinculado à cidade e

Só um museu inovador, flexível, sensível ao seu tempo, vinculado à cidade e

à população que o referenciam, conectado a redes colaborativas, poderá sobreviver a

à população que o referenciam, conectado a redes colaborativas, poderá sobreviver a

futuros momentos insanos de ruptura e instabilidade política. Se a cidade de São

futuros momentos insanos de ruptura e instabilidade política. Se a cidade de São

Paulo um dia lograr ultrapassar tais impasses político-institucionais e desenvolver o

Paulo um dia lograr ultrapassar tais impasses político-institucionais e desenvolver o

seu Museu da Cidade – balizado nos fundamentos da Sociomuseologia – certamente

seu Museu da Cidade – balizado nos fundamentos da Sociomuseologia – certamente

serão trilhados novos caminhos plenos de hibridações e de experimentos; o Museu

serão trilhados novos caminhos plenos de hibridações e de experimentos; o Museu

propiciará então aos seus habitantes a tomada de consciência e a percepção sobre a

propiciará então aos seus habitantes a tomada de consciência e a percepção sobre a

própria cidade; nesse processo mutuamente colaborativo e transitivo, a lúcida

própria cidade; nesse processo mutuamente colaborativo e transitivo, a lúcida

atuação do Museu no presente poderá contribuir para enunciar um futuro socialmente

atuação do Museu no presente poderá contribuir para enunciar um futuro socialmente

mais justo para todos os que então viverão na megacidade.

mais justo para todos os que então viverão na megacidade.

Considerando que a emergência é o processo de formação de modelos complexos

Considerando que a emergência é o processo de formação de modelos complexos

a partir de regras simples, num processo dinâmico (ocorrendo no tempo), como a evolução

a partir de regras simples, num processo dinâmico (ocorrendo no tempo), como a evolução

do cérebro humano por milhares de gerações sucessivas; e que a emergência pode ocorrer

do cérebro humano por milhares de gerações sucessivas; e que a emergência pode ocorrer

em escalas de tamanhos diversos, como as interações entre um número macroscópico de

em escalas de tamanhos diversos, como as interações entre um número macroscópico de

neurônios produzindo um cérebro humano capaz de pensar (mesmo pensando que

neurônios produzindo um cérebro humano capaz de pensar (mesmo pensando que

neurônios individuais não têm consciência própria), pode-se propôr uma analogia com o

neurônios individuais não têm consciência própria), pode-se propôr uma analogia com o

Museu da Cidade. Tomemos, portanto, São Paulo como um grande cérebro pensante,

Museu da Cidade. Tomemos, portanto, São Paulo como um grande cérebro pensante,

emergente, latente, exposto, em contínuo processo de transformação; o Museu como um

emergente, latente, exposto, em contínuo processo de transformação; o Museu como um

macroscópio, uma tomografia gigante capaz de evidenciar e socializar o território e a vida na

macroscópio, uma tomografia gigante capaz de evidenciar e socializar o território e a vida na

cidade; os habitantes como neurônios que interagem continuamente, promovendo sinapses

cidade; os habitantes como neurônios que interagem continuamente, promovendo sinapses

de conhecimento, interligando redes interpretativas sobre a realidade, adquirindo

de conhecimento, interligando redes interpretativas sobre a realidade, adquirindo

consciência própria sobre a cidade. Este é o modelo orgânico de Museu que poderá estar

consciência própria sobre a cidade. Este é o modelo orgânico de Museu que poderá estar

presente, latente, emergente, a ser assumido como desejo coletivo de se organizar o hoje e

presente, latente, emergente, a ser assumido como desejo coletivo de se organizar o hoje e

planejar o amanhã no território da megacidade.

planejar o amanhã no território da megacidade.
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vindos do continente africano. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades

relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração,

relacionadas à agricultura – com destaque para a atividade açucareira – e na mineração,

sendo assim essenciais para a manutenção da economia.

sendo assim essenciais para a manutenção da economia.

Foca – em jargão jornalístico, significa o jornalista iniciante ou aprendiz.

Foca – em jargão jornalístico, significa o jornalista iniciante ou aprendiz.

Informacionalismo – a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa

Informacionalismo – a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa

economia dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma

economia dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma

eficiente a informação baseada em conhecimentos.

eficiente a informação baseada em conhecimentos.

Laje – pavimento superior de uma moradia, que habitualmente apresenta diferentes formas

Laje – pavimento superior de uma moradia, que habitualmente apresenta diferentes formas

de apropriação: uso doméstico como lugar de lavar e secar roupas ao sol, espaço de brincar

de apropriação: uso doméstico como lugar de lavar e secar roupas ao sol, espaço de brincar
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para crianças e lazer para a família e agregados. O ‘batimento’ ou ‘enchimento’ da laje é

para crianças e lazer para a família e agregados. O ‘batimento’ ou ‘enchimento’ da laje é

momento símbolo de conquista de status social; a laje é edificada, em geral, em sistema de

momento símbolo de conquista de status social; a laje é edificada, em geral, em sistema de

auto-ajuda entre moradores, em ação de ‘mutirão’, não remunerada pelo proprietário da

auto-ajuda entre moradores, em ação de ‘mutirão’, não remunerada pelo proprietário da

casa em processo de construção. Em geral é a etapa da obra mais esperada, programada,

casa em processo de construção. Em geral é a etapa da obra mais esperada, programada,

como um objetivo a ser atingido.

como um objetivo a ser atingido.

Macrometrópole – extensas regiões urbanizadas, pluri-polarizadas por metrópoles

Macrometrópole – extensas regiões urbanizadas, pluri-polarizadas por metrópoles

conurbadas. O conceito foi definido no início do século XX pelo escocês Patrick Geddes, em

conurbadas. O conceito foi definido no início do século XX pelo escocês Patrick Geddes, em

seus estudos para definir o planejamento urbano do noroeste dos Estados Unidos. Neste

seus estudos para definir o planejamento urbano do noroeste dos Estados Unidos. Neste

período, cunhou-se ainda o conceito apocalíptico de ‘necropóles’, considerando que estas

período, cunhou-se ainda o conceito apocalíptico de ‘necropóles’, considerando que estas

megacidades estavam fadadas à morte.

megacidades estavam fadadas à morte.

Marreteiro – termo utilizado em São Paulo para designar o vendedor ambulante, o camelô.

Marreteiro – termo utilizado em São Paulo para designar o vendedor ambulante, o camelô.

Melbourne – cidade australiana conhecida pelas suas ‘quatro estações em um dia’. Esta

Melbourne – cidade australiana conhecida pelas suas ‘quatro estações em um dia’. Esta

mudança climática pode ser vista como um problema, mas no caso do CH2 era vista como

mudança climática pode ser vista como um problema, mas no caso do CH2 era vista como

uma oportunidade para projetar o edifício em torno do conceito de armazenamento de

uma oportunidade para projetar o edifício em torno do conceito de armazenamento de

energia. O edifício leva em conta estas mudanças, por isso, funciona em dois modos

energia. O edifício leva em conta estas mudanças, por isso, funciona em dois modos

sazonais (Inverno e Verão), bem como no modo dia e noite.

sazonais (Inverno e Verão), bem como no modo dia e noite.

Nóia – denominação utilizada na periferia de São Paulo para definir pessoa viciada em drogas.

Nóia – denominação utilizada na periferia de São Paulo para definir pessoa viciada em drogas.

Observação participante – instrumento de pesquisa que tem como principal agente o

Observação participante – instrumento de pesquisa que tem como principal agente o

investigador, num contacto direto com os atores sociais e os seus contextos; as diversas

investigador, num contacto direto com os atores sociais e os seus contextos; as diversas

técnicas reforçam-se mutuamente, sendo comum obterem-se bons resultados com

técnicas reforçam-se mutuamente, sendo comum obterem-se bons resultados com

hibridações metodológicas.

hibridações metodológicas.

OS - Organizações Sociais – são um novo modelo de gestão, previsto na Lei Complementar

OS - Organizações Sociais – são um novo modelo de gestão, previsto na Lei Complementar

Estadual n° 846/98, instituída pelo Governo do Estado de São Paulo. Essa Lei qualifica

Estadual n° 846/98, instituída pelo Governo do Estado de São Paulo. Essa Lei qualifica

instituições sem fins lucrativos, que já atuem na área cultural, em Organizações Sociais,

instituições sem fins lucrativos, que já atuem na área cultural, em Organizações Sociais,

transferindo-lhes a gestão de espaços públicos, antes geridos diretamente pela Secretaria

transferindo-lhes a gestão de espaços públicos, antes geridos diretamente pela Secretaria

de Estado da Cultura.

de Estado da Cultura.

Oscip - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – título fornecido pelo

Oscip - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – título fornecido pelo

Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e

Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e

convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal)

convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal)

e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de

e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de

renda. OSCIPs são ONGs criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido

renda. OSCIPs são ONGs criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido

pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente

pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente

aqueles derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, podem

aqueles derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, podem

celebrar com o poder público os chamados termos de parceria, que são uma alternativa

celebrar com o poder público os chamados termos de parceria, que são uma alternativa

interessante aos convênios para ter maior agilidade e razoabilidade em prestar contas.

interessante aos convênios para ter maior agilidade e razoabilidade em prestar contas.
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País em desenvolvimento ou país emergente – país que possui um padrão de vida

País em desenvolvimento ou país emergente – país que possui um padrão de vida

relativamente baixo, uma base industrial em desenvolvimento e um Índice de

relativamente baixo, uma base industrial em desenvolvimento e um Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) variando entre médio e elevado. A classificação de países

Desenvolvimento Humano (IDH) variando entre médio e elevado. A classificação de países

é difícil, visto que não existe uma única definição internacionalmente reconhecida de país

é difícil, visto que não existe uma única definição internacionalmente reconhecida de país

desenvolvido e os níveis de desenvolvimento, econômico e social, podem variar muito

desenvolvido e os níveis de desenvolvimento, econômico e social, podem variar muito

dentro do grupo dos países em desenvolvimento, sendo que alguns desses países possuem

dentro do grupo dos países em desenvolvimento, sendo que alguns desses países possuem

alto padrão de vida médio

alto padrão de vida médio

Pipa – denominação de um brinquedo infantil que voa baseado na oposição entre a força do

Pipa – denominação de um brinquedo infantil que voa baseado na oposição entre a força do

vento e a da corda segurada pelo operador. A pipa foi eleita como um dos símbolos mais

vento e a da corda segurada pelo operador. A pipa foi eleita como um dos símbolos mais

marcantes da Expedição São Paulo, por ser uma das grandes permanências nos bairros da

marcantes da Expedição São Paulo, por ser uma das grandes permanências nos bairros da

periferia da metrópole. Em algumas regiões brasileiras e em Portugal o mesmo brinquedo é

periferia da metrópole. Em algumas regiões brasileiras e em Portugal o mesmo brinquedo é

denominado papagaio. Também designada no Brasil como cafifa, quadrado, piposa,

denominado papagaio. Também designada no Brasil como cafifa, quadrado, piposa,

pandorga (no Rio Grande do Sul), arraia ou pepeta (em Estados como Acre e Amazonas).

pandorga (no Rio Grande do Sul), arraia ou pepeta (em Estados como Acre e Amazonas).

Pontões – organizações da sociedade civil articuladoras dos Pontos de Cultura de suas

Pontões – organizações da sociedade civil articuladoras dos Pontos de Cultura de suas

áreas de especialização. Programa Cultura Viva / Ministério da Cultura.

áreas de especialização. Programa Cultura Viva / Ministério da Cultura.

Quilombolas – designação comum aos escravos refugiados em quilombos, ou

Quilombolas – designação comum aos escravos refugiados em quilombos, ou

descendentes de escravos negros cujos antepassados no período da escravidão fugiram

descendentes de escravos negros cujos antepassados no período da escravidão fugiram

dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenas propriedades onde executavam

dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenas propriedades onde executavam

diversos trabalhos braçais para formar pequenos vilarejos chamados de quilombos. Mais de

diversos trabalhos braçais para formar pequenos vilarejos chamados de quilombos. Mais de

2 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro mantêm-se vivas e

2 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro mantêm-se vivas e

atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição

atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição

Federal desde 1988.

Federal desde 1988.

SPTuris – São Paulo Turismo S/A – tem como missão posicionar e promover a cidade de

SPTuris – São Paulo Turismo S/A – tem como missão posicionar e promover a cidade de

São Paulo como a capital dos negócios, conhecimento e entretenimento da América Latina,

São Paulo como a capital dos negócios, conhecimento e entretenimento da América Latina,

destacando seu caráter vanguardista e cultural, buscando sua consolidação como destino

destacando seu caráter vanguardista e cultural, buscando sua consolidação como destino

turístico, visando a ampliar a movimentação dos diversos setores da economia e a

turístico, visando a ampliar a movimentação dos diversos setores da economia e a

qualidade de vida dos cidadãos.

qualidade de vida dos cidadãos.

Volos – cidade situada no centro da Grécia, a cerca de 326km ao norte de Atenas.

Volos – cidade situada no centro da Grécia, a cerca de 326km ao norte de Atenas.
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Parte 1: Cancelamento de Implantação do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro

Parte 1: Cancelamento de Implantação do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro

É preciso remontar a 2002, quando houve, por parte da Secretaria de Cultura do Estado de

É preciso remontar a 2002, quando houve, por parte da Secretaria de Cultura do Estado de

São Paulo, a iniciativa de se criar e instalar, em São Paulo, o Museu do Imaginário do Povo

São Paulo, a iniciativa de se criar e instalar, em São Paulo, o Museu do Imaginário do Povo

Brasileiro, no antigo edifício que abrigara o DEOPS, hoje Pinacoteca Estação, que mantém,

Brasileiro, no antigo edifício que abrigara o DEOPS, hoje Pinacoteca Estação, que mantém,

entre outras obras da própria Coleção do Museu, a Coleção Paulina Nemirovsky e o

entre outras obras da própria Coleção do Museu, a Coleção Paulina Nemirovsky e o

Memorial da Resistência, recém-constituído. O projeto do Museu do Imaginário do Povo

Memorial da Resistência, recém-constituído. O projeto do Museu do Imaginário do Povo

Brasileiro foi liderado pelo artista e curador Emanoel Araújo, anteriormente à concepção e

Brasileiro foi liderado pelo artista e curador Emanoel Araújo, anteriormente à concepção e

desenvolvimento do projeto do Museu Afro Brasil, por ele comandado atualmente. Nasceu

desenvolvimento do projeto do Museu Afro Brasil, por ele comandado atualmente. Nasceu

da idéia de manter em São Paulo um projeto de interface permanente com as diferentes

da idéia de manter em São Paulo um projeto de interface permanente com as diferentes

correntes migratórias que aqui vivem, repertoriando, num esforço interdisciplinar, as

correntes migratórias que aqui vivem, repertoriando, num esforço interdisciplinar, as

múltiplas manifestações do imaginário popular do povo brasileiro. Um grupo interdisciplinar

múltiplas manifestações do imaginário popular do povo brasileiro. Um grupo interdisciplinar

de

de

consultores

de

alta

qualificação

empenhou-se

num

programa

coordenado

consultores

de

alta

qualificação

empenhou-se

num

programa

coordenado

metodologicamente pela Expomus – Exposições, Museus, Projetos Culturais, para o

metodologicamente pela Expomus – Exposições, Museus, Projetos Culturais, para o

desenvolvimento de um plano museológico integrado, que culminou no desenvolvimento do

desenvolvimento de um plano museológico integrado, que culminou no desenvolvimento do

roteiro conceitual da Exposição de Longa Duração para o futuro Museu; paralelamente, a

roteiro conceitual da Exposição de Longa Duração para o futuro Museu; paralelamente, a

edificação teve sua restauração finalizada, já considerando a instalação dos equipamentos

edificação teve sua restauração finalizada, já considerando a instalação dos equipamentos

complementares – de climatização, iluminação, segurança e rede lógica – necessários à

complementares – de climatização, iluminação, segurança e rede lógica – necessários à

adequada instalação do Museu, conforme indicação dos consultores de museologia do

adequada instalação do Museu, conforme indicação dos consultores de museologia do

projeto. Neste estágio de desenvolvimento do Museu, deu-se a substituição do Secretário de

projeto. Neste estágio de desenvolvimento do Museu, deu-se a substituição do Secretário de

Estado da Cultura, e a nova Secretária recém-empossada, Claudia Costin, optou por

Estado da Cultura, e a nova Secretária recém-empossada, Claudia Costin, optou por

cancelar a implantação do Museu. Pelas reuniões conjuntas realizadas no período,

cancelar a implantação do Museu. Pelas reuniões conjuntas realizadas no período,

percebeu-se claramente que havia algum desconforto em relação ao caráter inclusivo e

percebeu-se claramente que havia algum desconforto em relação ao caráter inclusivo e

popular que o programa museológico via como prioritário atender. Assim sendo, a Secretaria

popular que o programa museológico via como prioritário atender. Assim sendo, a Secretaria

de Estado da Cultura cancelou definitivamente o projeto e o Museu não chegou a ser

de Estado da Cultura cancelou definitivamente o projeto e o Museu não chegou a ser

implantado.

implantado.
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Parte 2 - Cancelamento de Implantação do Museu da Cidade de São Paulo:

Parte 2 - Cancelamento de Implantação do Museu da Cidade de São Paulo:

Como preparativo para as comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo, ocorridas

Como preparativo para as comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo, ocorridas

efetivamente em 2004, a Prefeitura do Município de São Paulo, em 2003, por intermédio de

efetivamente em 2004, a Prefeitura do Município de São Paulo, em 2003, por intermédio de

sua Secretaria de Cultura, houve por bem definir uma nova utilização para o Palácio das

sua Secretaria de Cultura, houve por bem definir uma nova utilização para o Palácio das

Indústrias, situado no Parque Dom Pedro I, no centro histórico de São Paulo. A edificação,

Indústrias, situado no Parque Dom Pedro I, no centro histórico de São Paulo. A edificação,

já tombada e restaurada sob a tutela do Condephaat97 e do DPH98, acolheria o Museu da

já tombada e restaurada sob a tutela do Condephaat97 e do DPH98, acolheria o Museu da

Cidade de São Paulo, a ser então oficialmente criado. Por iniciativa do Secretário da Cultura

Cidade de São Paulo, a ser então oficialmente criado. Por iniciativa do Secretário da Cultura

do Município de São Paulo, Celso Frateschi, foi solicitado à direção da Expomus –

do Município de São Paulo, Celso Frateschi, foi solicitado à direção da Expomus –

Exposições, Museus, Projetos Culturais que concebesse um programa museológico

Exposições, Museus, Projetos Culturais que concebesse um programa museológico

inovador, que dotasse a cidade de um museu de cidade à altura de sua complexidade

inovador, que dotasse a cidade de um museu de cidade à altura de sua complexidade

territorial e humana. Havia, já desde os primeiros contatos que nortearam a concepção do

territorial e humana. Havia, já desde os primeiros contatos que nortearam a concepção do

projeto, um entendimento de que o Museu deveria se responsabilizar pela musealização da

projeto, um entendimento de que o Museu deveria se responsabilizar pela musealização da

cidade como um todo, atentando para as áreas periféricas, em especial, e suas respectivas

cidade como um todo, atentando para as áreas periféricas, em especial, e suas respectivas

populações, habitualmente marginalizadas dos processos culturais e decisórios.

populações, habitualmente marginalizadas dos processos culturais e decisórios.

Poderia ter sido esta uma oportunidade única de implantação do Museu da Cidade de São

Poderia ter sido esta uma oportunidade única de implantação do Museu da Cidade de São

Paulo, permitindo finalmente que sua população se apropriasse de um complexo

Paulo, permitindo finalmente que sua população se apropriasse de um complexo

museológico de largo alcance, palco de reflexões sobre a história contemporânea da cidade.

museológico de largo alcance, palco de reflexões sobre a história contemporânea da cidade.

Os programas convergentes já amplamente descritos nesta tese – Expedição São Paulo

Os programas convergentes já amplamente descritos nesta tese – Expedição São Paulo

450 Anos e o projeto Meu Bairro, Minha Cidade foram idealizados e desenvolvidos ao longo

450 Anos e o projeto Meu Bairro, Minha Cidade foram idealizados e desenvolvidos ao longo

dos anos de 2003 e 2004, como partes do projeto de implantação do Museu da Cidade de

dos anos de 2003 e 2004, como partes do projeto de implantação do Museu da Cidade de

São Paulo. Para garantir esta operação de implantação do Museu, o Governo Municipal

São Paulo. Para garantir esta operação de implantação do Museu, o Governo Municipal

negociou duas parcerias estruturadoras para o projeto: o aporte financeiro do Banco

negociou duas parcerias estruturadoras para o projeto: o aporte financeiro do Banco

Interamericano de Desenvolvimento – BID, para garantir as obras de adaptação

Interamericano de Desenvolvimento – BID, para garantir as obras de adaptação

museológica do imóvel, atendendo às recomendações patrimoniais dos organismos de

museológica do imóvel, atendendo às recomendações patrimoniais dos organismos de

tutela – Condephaat e DPH; e o patrocínio integral da Petrobrás para a instalação e futura

tutela – Condephaat e DPH; e o patrocínio integral da Petrobrás para a instalação e futura

manutenção do novo Museu, contando com recursos de renúncia fiscal, previstos pela Lei

manutenção do novo Museu, contando com recursos de renúncia fiscal, previstos pela Lei

Rouanet de incentivo à cultura, já então devidamente autorizados pelo Ministério da Cultura.

Rouanet de incentivo à cultura, já então devidamente autorizados pelo Ministério da Cultura.

Por circunstâncias políticas de âmbito federativo, o aporte de recursos do BID ao projeto foi

Por circunstâncias políticas de âmbito federativo, o aporte de recursos do BID ao projeto foi

retardado, por falta de autorização conclusiva do Senado Federal para todos os

retardado, por falta de autorização conclusiva do Senado Federal para todos os

97

97

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São
Paulo
98
Departamento do Patrimônio Histórico do Município de São Paulo.
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investimentos do referido banco, previstos para a cidade de São Paulo; esta pendência

investimentos do referido banco, previstos para a cidade de São Paulo; esta pendência

atrasou e comprometeu o início e o desenvolvimento das obras inicialmente planejadas de

atrasou e comprometeu o início e o desenvolvimento das obras inicialmente planejadas de

adaptação do imóvel, com relação aos cronogramas desenvolvidos pela Emurb – Empresa

adaptação do imóvel, com relação aos cronogramas desenvolvidos pela Emurb – Empresa

Municipal de Urbanização, para 2004.

Municipal de Urbanização, para 2004.

No mesmo período, foram compiladas, catalogadas e inventariadas todas as informações,

No mesmo período, foram compiladas, catalogadas e inventariadas todas as informações,

imagens e objetos coletados durante a Expedição, e produzidos todos os documentos de

imagens e objetos coletados durante a Expedição, e produzidos todos os documentos de

registro da experiência: livro, exposição, CD-ROM e videodocumentário. Foram igualmente

registro da experiência: livro, exposição, CD-ROM e videodocumentário. Foram igualmente

realizadas as 21 exposições, coincidindo com a inauguração dos respectivos Centros

realizadas as 21 exposições, coincidindo com a inauguração dos respectivos Centros

Educacionais Unificados – CEUs nos bairros periféricos de São Paulo, bem como todas as

Educacionais Unificados – CEUs nos bairros periféricos de São Paulo, bem como todas as

publicações educacionais que integraram o projeto.

publicações educacionais que integraram o projeto.

Um grupo de consultores selecionados entre os viajantes que haviam participado da

Um grupo de consultores selecionados entre os viajantes que haviam participado da

Exposição, de composição interdisciplinar, trabalhou sistematicamente durante o ano de

Exposição, de composição interdisciplinar, trabalhou sistematicamente durante o ano de

2004, sob coordenação museológica da Direção da Divisão de Iconografia e Museus da

2004, sob coordenação museológica da Direção da Divisão de Iconografia e Museus da

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e da Expomus, culminando no

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e da Expomus, culminando no

desenvolvimento do conceito gerador da exposição de longa duração e também da

desenvolvimento do conceito gerador da exposição de longa duração e também da

exposição temporária do Museu, que teria como tema central a própria Expedição.

exposição temporária do Museu, que teria como tema central a própria Expedição.

Em governos democráticos espera-se que as mudanças de governo não modifiquem os

Em governos democráticos espera-se que as mudanças de governo não modifiquem os

planos de implantação dos projetos em andamento; foi, no entanto, com surpresa, que se

planos de implantação dos projetos em andamento; foi, no entanto, com surpresa, que se

constatou, pela segunda vez, o cancelamento de implantação de mais um museu voltado a

constatou, pela segunda vez, o cancelamento de implantação de mais um museu voltado a

um plano de democratização e participação da sociedade paulistana. Ao assumir a

um plano de democratização e participação da sociedade paulistana. Ao assumir a

Prefeitura de São Paulo, no início de 2005, o então Prefeito de São Paulo decidiu por

Prefeitura de São Paulo, no início de 2005, o então Prefeito de São Paulo decidiu por

interromper o projeto, sem que fosse necessário investir qualquer recurso do erário público

interromper o projeto, sem que fosse necessário investir qualquer recurso do erário público

municipal para a implantação do Museu. O Palácio das Indústrias teve seu uso proposto

municipal para a implantação do Museu. O Palácio das Indústrias teve seu uso proposto

modificado e foi disponibilizado para outra função até mesmo museológica. Os recursos

modificado e foi disponibilizado para outra função até mesmo museológica. Os recursos

financeiros já então captados foram realocados pela Secretaria Municipal de Cultura, já sob

financeiros já então captados foram realocados pela Secretaria Municipal de Cultura, já sob

nova administração, para atividades museológicas de responsabilidade da Divisão de

nova administração, para atividades museológicas de responsabilidade da Divisão de

Iconografia e Museus do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do

Iconografia e Museus do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do

Município de São Paulo.

Município de São Paulo.

Assim sendo, em 2005, em mais um momento de transição política, o projeto do Museu da

Assim sendo, em 2005, em mais um momento de transição política, o projeto do Museu da

Cidade de São Paulo foi cancelado por decisão da Prefeitura Municipal de São Paulo, por

Cidade de São Paulo foi cancelado por decisão da Prefeitura Municipal de São Paulo, por

intermédio de sua Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.

intermédio de sua Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.
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A prefeita Marta Suplicy apresentou neste domingo (11) o projeto do
Museu da Cidade de São Paulo, que será instalado no Palácio das
Indústrias e inaugurado ainda este ano, em comemoração aos 450 anos
da cidade.
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No evento, foi dada a partida à Expedição São Paulo 450 Anos, que
recolherá materiais de Norte a Sul e Leste a Oeste nas ruas do município
para o futuro acervo do museu.
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O Museu da Cidade será um espaço de reflexão comprometido com a
contemporaneidade, cujo objeto de estudo será o município de São
Paulo e sua gente.
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“É um dos momentos fundamentais da política cultural desta
administração e um presente à altura dos nossos 450 anos da cidade”,
disse a prefeita em seu discurso.
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Ela também afirmou que o museu será interativo o tempo inteiro e que
vai requalificar o Palácio das Indústrias. “Vamos ter um verdadeiro
complexo cultural nessa região”, disse Marta Suplicy
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“O museu vai mostrar desde a formação geomorfológica da cidade até
todos os estágios pelos quais a cidade passou. Hoje, a criança que nasce
em São Paulo não tem um lugar único onde ela possa ir e saber o que é
a sua cidade. Vai passar a ter. Um pouco semelhante nós já fizemos nos
CEUs. Cada CEU tem 20 painéis gigantescos que contam a história do
bairro, da região. Isso é raiz de um povo, e o museu vai poder resgatar
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Segundo ela, o museu "vai ser uma inovação em termos de
funcionamento museológico". "É um museu vivo, contemporâneo e que
vai lidar com o cotidiano da cidade. É um lugar para estudantes,
crianças. E a área toda do Palácio das Indústrias, que nunca conseguiu
ser recuperada vai ser integrada ao Parque D. Pedro, ao Mercado
Municipal e vai se transformar num grande complexo cultural para a
cidade. Isso é realmente uma bandeira importante para a criação do
Museu."
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Sobre a expedição a prefeita desejou "a cada um dos viajantes muito
boa sorte e que cada um possa trazer observações colhidas com
perspicácia e coração”.
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Marta afirmou ainda que vai visitar os viajantes durante a semana para
ver o que eles já recolheram de informação e como vive a população em
2004. "Daqui a 50 anos, nos festejos dos 500 anos, poderemos retomar
tudo isso e ver o que a população pensava, sonhava 50 anos atrás”,
disse.
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Museu da Cidade é uma realização da Prefeitura de São Paulo, da
Anhembi Turismo e Eventos e da Empresa Municipal de Urbanização
(Emurb). O projeto conceitual e a coordenação de implantação estão a
cargo da EXPOMUS - Exposições, Museus, Projetos Culturais. Os
arquitetos responsáveis pela requalificação do Palácio das Indústrias
para instalação do museu são: André Vainer, Marcelo Carvalho Ferraz e
Marcelo Suzuki, mesma equipe que fez o projeto de revitalização do
Palácio em 1989-1991.
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Dentre os objetivos principais do Museu da Cidade, propostos em seu
projeto, estão dar a São Paulo seu primeiro Museu de História
Contemporânea (primeiro também no Brasil e na América do Sul); criar
um equipamento cultural inovador que se transforme no grande ícone da
cidade, articulando as bases para o desenvolvimento do Sistema
Municipal de Museus; atuar como pólo de formação e educação em
sentido transversal e complementar aos currículos escolares; restaurar a
auto-estima do paulistano e integrá-lo como agente da história
contemporânea de São Paulo; requalificar o Palácio das Indústrias para
uso museológico, integrado ao Parque Dom Pedro II, transformando-o
num espaço aberto à população; desenvolver ações integradas com o
Centro de Eventos, gerenciado pela Anhembi Turismo e Eventos, a ser
instalado no Palácio das Indústrias.
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Conteúdo

Conteúdo

O Museu da Cidade de São Paulo está comprometido com a
contemporaneidade, com forte vocação para a formação cultural e
fruição da população da Grande São Paulo e de seus visitantes. Para
isso, a futura unidade se propõe a estabelecer elos de sentido entre os
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acervos patrimoniais pertencentes ao Município e outros a serem
disponibilizados continuamente, como acervos públicos, particulares e
acervos montados a partir da participação da população e de expedições
pela cidade - como a Expedição São Paulo 450 Anos.
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O programa de exposições do Museu abrangerá duas temporalidades
distintas: Exposição Histórica de Longa Duração e Exposições
Temporárias. A primeira tratará da trajetória histórica de São Paulo,
desde as mais remotas formações geomorfológicas da paisagem e
configurações pré-históricas que, posteriormente, comporiam a cidade,
até as mais contemporâneas expressões da metrópole. Já as exposições
temporárias tratarão de conteúdos temáticos diversificados, priorizando
olhares multidisciplinares sobre São Paulo.
Projetos sócioculturais e ações historicamente desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Cultura, como as Expedições Científicas e o
programa de Memória de Bairros, serão programas estáveis do Museu.
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Informação, interatividade e formação
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O projeto de implantação da nova unidade prevê um Museu Virtual, que
vai disponibilizar, via Internet, os acervos museológicos municipais e o
banco de imagens da cidade de São Paulo (Acervo Iconográfico atual da
Divisão de Iconografia e Museus do DPH). Haverá ainda um banco de
teses sobre a Grande São Paulo para a consulta de interessados, jogos
lúdicos interativos com objetivo educativo, área de links com projetos
desenvolvidos por ONGs, além de coleta de depoimentos gravados ou
escritos por meio da rede virtual.
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O público também poderá interagir com o acervo do Museu da Cidade no
Laboratório de História Oral - espaço destinado ao desenvolvimento de
um programa de história oral a partir do acervo de memória oral já
disponível no DPH e Arquivo Histórico Municipal, que será implantado no
Palácio das Indústrias.
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O Laboratório de História Oral conterá cabines de captação de
depoimentos fixos (nos espaços expositivos) e volantes (percorrendo os
bairros da cidade), equipamentos de gravação digital e em vídeo e
central de transcrição. Os usuários deverão ter acesso aos conteúdos
gravados e transcritos em áreas específicas de consulta. O Museu Virtual
poderá ser um canal de coleta de material para o Laboratório, com a
captação de depoimentos espontâneos de internautas.
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O Programa educacional “EXPLORA SÃO PAULO” será um dos eixos
prioritários do Museu da Cidade de São Paulo. Para a implantação de
seus programas serão utilizadas salas multiuso e auditórios reversíveis
de pequeno porte. Um de seus objetivos é desenvolver a interação e a
sedimentação dos conteúdos abordados nos circuitos expositivos do
Museu. Esse núcleo educacional do museu contará com Sala de
Descoberta, voltado para grupos de no máximo 50 pessoas, com livre
escolha dos conjuntos experimentais disponíveis; área para interação
dos visitantes com materiais ludo-pedagógicos ( cd, vídeos, cd-rom,
jogos interativos e Internet); jogos e materiais didáticos volantes,
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indicados para uso complementar em atividades "extra-muros"
(programas de extensão do Museu junto a hospitais, creches, asilos,
penitenciárias), entre outros itens.
Na parte pedagógica do Museu da Cidade, os visitantes poderão, por
exemplo, participar de experimentos a partir dos processos de
urbanização da cidade, de jogos da memória a partir de conjuntos
iconográficos de pontos patrimoniais da cidade, de torneios virtuais
sobre a história de bairros, e de atividades ligadas à teatralização da
memória, como recriação de cenas do cotidiano da cidade, simulação de
roteiros culturais, lúdicos e de lazer.
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sobre a história de bairros, e de atividades ligadas à teatralização da
memória, como recriação de cenas do cotidiano da cidade, simulação de
roteiros culturais, lúdicos e de lazer.
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Um hall de acolhimento temático, no lugar do saguão do atual Palácio
das Indústrias, será a área para o controle do acesso público e um
espaço de orientação aos visitantes. Os destaques presentes nessa área
de entrada do museu serão: uma grande maquete da metrópole; um
Centro de Informações sobre o município para atendimento ao público;
um mapa referencial sobre os marcos patrimoniais relevantes; e um
painel eletrônico de realimentação contínua que anunciará a
programação cultural da cidade.
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As obras de reforma do Palácio das Indústrias para adequação ao uso
museológico devem terminar no segundo semestre de 2004. A previsão
é de que a Prefeitura entregue em setembro a primeira etapa de
implantação do museu, que prioriza as áreas de exposição permanente e
temporárias. Até o final do ano, está prevista a inauguração integral do
museu, com a conclusão da segunda fase, compreendida pelos
auditórios e demais programas permanentes do Museu, com ênfase para
o núcleo e ações educacionais.
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A Expedição tem por objetivo comemorar os 450 anos da Cidade por
meio de um olhar multidisciplinar de trinta pesquisadores - das áreas
das ciências ambientais, arquitetura, urbanismo, antropologia,
sociologia, história, museologia, medicina, música -, que vão fazer uma
incursão pela Cidade, registrando como vive a população, quais suas
redes sociais, arranjos coletivos, sistemas de troca, projetos em
parcerias, pontos de encontro, formas de autoproteção, de
representação e de associação.
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“O princípio mais geral que irá nortear esse olhar é uma orientação
afirmativa sobre a cidade e seus moradores”, diz o antropólogo José
Guilherme Cantor Magnani, um dos coordenadores da Expedição. “A
conhecida ‘dura realidade’ que se manifesta de forma mais evidente no
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crescimento da violência, nas carências urbanas, nos índices de
exclusão, etc. estará sem dúvida em pauta, mas não para se repisar o
que já é sabido. O que se quer flagrar são as respostas criativas,
imprevistas e pouco divulgadas da população a esse quadro, no
horizonte do seu cotidiano.”
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A Expedição São Paulo 450 Anos se tornará um programa estável e seus
resultados constituirão a exposição temporária inaugural e acervo do
Museu da Cidade de São Paulo, que deve ser inaugurado no segundo
semestre deste ano.
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A Expedição São Paulo 450 Anos evoca experiências anteriores como a
que foi realizada em 1985, também pela Secretaria Municipal de Cultura
em parceria com o grupo O Estado de S. Paulo. A viagem explorou
novas possibilidades museológicas a partir da divulgação de impressões
colhidas pelos viajantes, em uma semana ininterrupta de caminhada,
então publicadas pelo Jornal da Tarde.
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Esta nova Expedição difere da anterior na medida em que está vinculada
ao Museu da Cidade de São Paulo e propõe uma metodologia inovadora,
que articula fontes de informações já organizadas pelo poder público
municipal, além da participação ativa de agentes comunitários das
diferentes regiões da cidade. “Para definirmos o roteiro da Expedição e
irmos a campo de forma bem fundamentada, utilizamos informações do
Plano Diretor da Cidade e dos próprios pesquisadores e conversamos
com os representantes das subprefeituras, das secretarias municipais,
das instituições da sociedade civil e de casas de cultura”, diz a
coordenadora geral do projeto, Jupira Cauhy, do IFF.
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A partir dessas informações, os trinta pesquisadores da Expedição São
Paulo 450 Anos foram divididos em duas equipes, que percorrerão rotas
urbanas distintas: de Parelheiros a Perus, no sentido Sul-Norte, e de São
Mateus a M’ Boi Mirim, no percurso Leste-Oeste. Os bairros a serem
percorridos pela Expedição São Paulo 450 Anos, no sentido Sul/Norte,
são Parelheiros, Socorro, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Cerqueira
César (Av. Paulista), Bela Vista, Casa Verde, Tucuruvi, Vila Maria,
Freguesia do Ó, Brasilândia, Cachoeirinha, Perus e Jaraguá. No sentido
Leste/Oeste, a Expedição vai passar pelos bairros de Cidade Tiradentes,
São Mateus, Guaianazes, São Miguel, Brás, Tatuapé, Penha, Centro,
Lapa, Pompéia, Pinheiros, Butantã, Campo Limpo e M’ Boi-Mirim.
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Cada uma das duas equipes de pesquisadores será acompanhada por
seis assistentes, encarregados de fazer o registro de acervo
contemporâneo, indicado pelos especialistas, que vai integrar a
exposição relativa à Expedição e Museu da Cidade. As equipes também
serão acompanhadas por desenhistas, cinegrafistas, fotógrafos e
jornalistas do grupo Estado que vão transmitir as impressões sobre a
Cidade colhidas durante a Expedição, seus habitantes, trajetos, locais de
moradia e sociabilidade, trabalho e lazer.
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Os relatos da viagem e a síntese de toda a Expedição serão publicados
em edição especial de O Estado de S. Paulo, em circulação nacional, no
dia 25 de janeiro, aniversário da cidade.
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LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES
O Museu da Cidade de São Paulo é uma rede de casas históricas formada por 12 exemplares
arquitetônicos administrados pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Criado em
1993, por meio do Decreto nº 33.400, sua conceituação e concretização vêm sendo feita
progressivamente, ao longo de sucessivas administrações.
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O núcleo conceitual e administrativo da rede situa-se no conjunto formado pelo Solar da
Marquesa de Santos, Beco do Pinto e Casa nº 1, futura sede da Casa da Imagem de São
Paulo. Integram também o Museu os seguintes espaços históricos: Casa do Bandeirante,
Casa do Sertanista, Capela do Morumbi, Sítio Morrinhos, Casa do Tatuapé, Sítio da Ressaca,
Monumento à Independência, Casa do Grito e, em 2008, foi agregada ao Museu a Casa
Modernista.
A vocação de cada espaço foi definida a partir da identificação de suas características
arquitetônicas, localização e valor histórico, social e antropológico.
Localizada no Centro da cidade, a sede do Museu é formada por um conjunto de imóveis que
remontam ao século 18: Solar da Marquesa de Santos, Beco do Pinto e Casa da Imagem de
São Paulo. Atualmente em obras de conservação e restauro, esses espaços museológicos
têm entrega ao público programada para final de 2009.
A Casa do Bandeirante, no Butantã, é um imóvel remanescente do final do século 18 e
representa um encontro entre as culturas caipira e urbana. A construção cumpre também a
função de rever a figura do bandeirante, destacando seu desempenho na configuração
geográfica da cidade com a abertura de novos caminhos.
A Capela do Morumbi foi construída no século 20 e seu principal objetivo é abrigar
exposições que estabeleçam relação entre a arte contemporânea e o patrimônio histórico.
A Casa do Sertanista, no Butantã (Caxingui), é um representante arquitetônico do século 18,
cuja função é dar visibilidade à presença da cultura indígena na cidade. Sua reabertura está
programada para final de 2009, após conclusão das obras de restauro, conservação e
acessibilidade da sede e do anexo.
O Sítio Morrinhos, na Casa Verde (Jardim São Bento), engloba elementos dos séculos 18, 19
e 20 e abriga também a sede do Centro Arqueologia de São Paulo. Sua função será
disseminar conteúdos científicos e históricos correspondentes à memória da arqueologia
urbana paulistana. Ao final da adaptação do local ao projeto de paisagismo, a área externa
também poderá ser usufruída pelo público.
A Casa do Sítio da Ressaca, construção do início do século 18, tem suas raízes vinculadas ao
surgimento do bairro do Jabaquara. Atualmente, abriga atividades e iniciativas voltadas à
promoção de fazeres artísticos e artesanais.
O Monumento à Independência e a Casa do Grito, ambos localizados no bairro do Ipiranga,
retratam o contexto histórico do país nas duas primeiras décadas do século 19: o primeiro,
de 1922, celebra o centenário da emancipação do Brasil; e a Casa do Grito, remanescente de
técnicas construtivas do pau-a-pique simboliza o momento em que o país declarou-se
independente de Portugal.
A Casa Modernista da Rua Santa Cruz, de autoria do arquiteto de origem russa Gregori
Warchavchik (1896–1972), projetada em 1927 e construída em 1928, é considerada a
primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil. Pertence ao Museu da Cidade de
São Paulo desde setembro de 2008.
O imóvel mais antigo de toda a rede é a Casa do Tatuapé, construída no século 17. Foi
residência de imigrantes, no início do século 20 e, alguns anos mais tarde, sede de uma
tecelagem – que fez do seu entorno uma vila. Dessa forma, a construção configura um
registro do processo de expansão metropolitana que abrange o período industrial até a
recente reestruturação econômica da cidade.
Além dos imóveis, o projeto inclui, também, atividades culturais e educativas permanentes,
realização de exposições e eventos, implantação de projetos de uso especializado e
qualificado nos espaços.
Em 2007, como parte do trabalho de implantação e consolidação do Museu da Cidade de São
Paulo, a Petrobras patrocinou um conjunto de ações administrativas e culturais que
possibilitaram a publicação do livro B.J. Duarte: Caçador de Imagens, assim como a
aquisição de novos equipamentos e terminais de consulta para as casas históricas que
formam o Museu da Cidade de São Paulo. Ações de conservação também foram subsidiadas
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AC

316

Pública:
Estadual.

Vitória da Pública:
Conquista Estadual.

Museu Regional de BA
Vitória da
Conquista

Museu Último
Quilombo

Museu de Santa
Quitéria

Museu Histórico do CE
Crato

211

305

689

761

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

AC

316

Pública:
Estadual.

Barreiras Pública:
Municipal.

Vitória da Pública:
Conquista Estadual.

BA
1083 Museu Municipal
Napoleão de Mattos
Macêdo

Museu Regional de BA
Vitória da
Conquista

Museu Último
Quilombo

Museu de Santa
Quitéria

Museu Histórico do CE
Crato

211

305

689

761

CE

Crato

Santa
Quitéria

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Boa Vista Pública:
do Tupim Municipal.

Privada:
Associação.

Ibicuí

Privada:
Associação.

Pública:
Estadual.

2414 Museu José Veiga
BA
de Preservação da
Memória Ibicuiense

Xapuri

Sena
Pública:
Madureira Estadual.

Cruzeiro
do Sul

Araci

BA

-

www.crato.ce.gov. 1958
br

2006

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Conservar e mostrar o
desenvolvimento da história local.

1992

www.uesb.br/muse 1991
u

1997

2001

Resgatar, registrar, preservar e expor a história do município de Boa Vista
do Tupim com a finalidade de divulgar
e valorizar a sua identidade.

Preservar o acervo e a memória
cultural e social da região.

2005

-

http://araci.phlnet. com.br

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Preservar a memória sócio-cultural e
valorizar a arte e a produção de
conhecimentos sobre Ibicuí e região.

Preservar e divulgar a história da
cidade, promovendo a interação da
comunidade com a memória local.

1.3 Site

1.4 Ano de
criação

-

-

2006

1992

www.crato.ce.gov. 1958
br

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Conservar e mostrar o
desenvolvimento da história local.

1997

2001

www.uesb.br/muse 1991
u

Resgatar, registrar, preservar e expor a história do município de Boa Vista
do Tupim com a finalidade de divulgar
e valorizar a sua identidade.

Preservar o acervo e a memória
cultural e social da região.

2005

-

http://araci.phlnet. com.br

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Preservar a memória sócio-cultural e
valorizar a arte e a produção de
conhecimentos sobre Ibicuí e região.

Preservar e divulgar a história da
cidade, promovendo a interação da
comunidade com a memória local.

Registrar, preservar, expor e divulgar a história da cidade de Xapuri.

Resgatar e preservar a história do
município, estendendo à sociedade o
conhecimento desta história.

Expor e preservar a história da cidade www.ac.gov.br/ho 2006
me/memorialjosea
de Cruzeiro do Sul.
ugusto.html

Município 1.1 Natureza
1.2 Missão
Administrativa

1040 Museu Histórico da BA
Cidade

Museu do Xapury

AC

1215 Museu de Sena
Madureira

UF

AC

Nome do Museu

2431 Museu de Cruzeiro
do Sul

Nº
ISIS

-

Registrar, preservar, expor e divulgar a história da cidade de Xapuri.

Resgatar e preservar a história do
município, estendendo à sociedade o
conhecimento desta história.

Expor e preservar a história da cidade www.ac.gov.br/ho 2006
de Cruzeiro do Sul.
me/memorialjosea
ugusto.html

1.4 Ano de
criação

4.478

900

Museu de Santa Quitéria 956
/ Sistema Estadual de
Museus do Ceará /
Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará /
Prefeitura Municipal de
Santa
Museu Quitéria.
Histórico do
221
Crato / Fundação
Cultural J. de Figueredo
Filho / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal do Crato.

619
Vitória da Conquista /
Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia –
UESB / Governo do
Estado
da Bahia.
Museu Último
Quilombo 552
/ Centro Cultural Prof.
Carlos Gomes Santos /
Prefeitura Municipal de
Boa Vista do Tupim.

Museu Municipal
Napoleão de Mattos
Macêdo / Secretaria de
Educação, Cultura,
Esporte e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Barreiras.
Museu Regional de

-

Museu de Sena
51
Madureira
/Departamento Estadual
de Patrimônio Histórico
Cultural / Fundação de
Cultura e Comunicação
Elias Mansour / Governo
do
Estado
do Acre./
Museu
do Xapury
1.158
Departamento de
Patrimônio Histórico e
Cultural / Fundação
Elias Mansour / Governo
do Estado do Acre.
Museu Histórico da
313
Cidade / Centro Cultural
de Araci.

Museu de Cruzeiro do
3.200
Sul / Fundação de
Cultura e Comunicação
Elias Mansour - FEM /
Governo do Estado Acre.

Unidades subordinadas

2.1 Nº total de
bens culturais
que compõem o
acervo:

0

167

1

300

07

0

0

970

0

1.500

Antropologia e
Etnografia

2.2 Tipologia
do Acervo

0

05

0

4

31

0

0

13

05

15

Arqueologia

0

29

1

38

07

18

15

8

11

10

Artes
Visuais

0

0

4

22

175

0

0

0

0

1.000

0

30

61

10

38

0

0

0

0

0

Ciências
Ciência e
Naturais e Tecnologia
História
Natural

4.478

900

Museu de Santa Quitéria 956
/ Sistema Estadual de
Museus do Ceará /
Secretaria da Cultura do
Estado do Ceará /
Prefeitura Municipal de
Santa
Museu Quitéria.
Histórico do
221
Crato / Fundação
Cultural J. de Figueredo
Filho / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal do Crato.

619
Vitória da Conquista /
Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia –
UESB / Governo do
Estado
da Bahia.
Museu Último
Quilombo 552
/ Centro Cultural Prof.
Carlos Gomes Santos /
Prefeitura Municipal de
Boa Vista do Tupim.

Museu Municipal
Napoleão de Mattos
Macêdo / Secretaria de
Educação, Cultura,
Esporte e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Barreiras.
Museu Regional de

-

51
Museu de Sena
Madureira
/Departamento Estadual
de Patrimônio Histórico
Cultural / Fundação de
Cultura e Comunicação
Elias Mansour / Governo
do
Estado
do Acre./
Museu
do Xapury
1.158
Departamento de
Patrimônio Histórico e
Cultural / Fundação
Elias Mansour / Governo
do Estado do Acre.
Museu Histórico da
313
Cidade / Centro Cultural
de Araci.

Museu de Cruzeiro do
3.200
Sul / Fundação de
Cultura e Comunicação
Elias Mansour - FEM /
Governo do Estado Acre.

Unidades subordinadas

2.1 Nº total de
bens culturais
que compõem o
acervo:

0

167

1

300

07

0

0

970

0

1.500

Antropologia e
Etnografia

2.2 Tipologia
do Acervo

0

05

0

4

31

0

0

13

05

15

Arqueologia

0

29

1

38

07

18

15

8

11

10

Artes
Visuais

0

0

4

22

175

0

0

0

0

1.000

0

30

61

10

38

0

0

0

0

0

Ciências
Ciência e
Naturais e Tecnologia
História
Natural

Museus cadastrados que possuem os termos "cidade" ou "município" nos campos 1.1 NOME DO MUSEU, 1.3 MISSÃO e 1.19 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Crato

Santa
Quitéria

Boa Vista Pública:
do Tupim Municipal.

Pesquisa realizada em 15 de dezembro de 2008

CE

BA

Barreiras Pública:
Municipal.

BA
1083 Museu Municipal
Napoleão de Mattos
Macêdo

Privada:
Associação.

Ibicuí

2414 Museu José Veiga
BA
de Preservação da
Memória Ibicuiense

Privada:
Associação.

Pública:
Estadual.

Araci

Xapuri

Sena
Pública:
Madureira Estadual.

Cruzeiro
do Sul

Município 1.1 Natureza
1.2 Missão
Administrativa

1040 Museu Histórico da BA
Cidade

Museu do Xapury

AC

1215 Museu de Sena
Madureira

UF

AC

Nome do Museu

2431 Museu de Cruzeiro
do Sul

Nº
ISIS

1.3 Site

Museus cadastrados que possuem os termos "cidade" ou "município" nos campos 1.1 NOME DO MUSEU, 1.3 MISSÃO e 1.19 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Pesquisa realizada em 15 de dezembro de 2008

221

650

255

67

3.724

461

198

280

34

700

História

221

650

255

67

3.724

461

198

280

34

700

História

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

1

178

21

321

100

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Imagem e Virtual
Som

0

59

1

178

21

321

100

0

0

0

Imagem e Virtual
Som

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arquivístico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arquivístico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteconô Documental
mico

0

0

0

0

458

0

0

0

0

0

Biblioteconô Documental
mico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Outros

Museu Maria Adélia CE
Saboya

Museu Memorial da CE
Liberdade

Museu Mestre
Egídio Santos

506

175

567

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Regional dos CE
Inhamuns

531

Museu Regional dos CE
Inhamuns

531

Anápolis

Museu Histórico
Alderico Borges de
Carvalho

415

GO

Iconha

Museu Histórico
ES
Municipal de Iconha

173

Muqui

Linhares

ES

Tauá

1121 Museu Histórico de ES
Regência

2512 Museu Dr. Dirceu
Cardoso, Muqui e
Sua História

Museu Professor
Cícero Pinto do
Nascimento

736

Boa
Viagem

Pedra
Branca

CE
Museu Municipal
Padre Geraldo de
Pedra Branca

388

CE

Bela Cruz Pública:
Municipal.

CE

Museu Municipal
Emílio Fonteles

943

Outra: Mista.
Prefeitura
Municipal de
Iconha e
Associação da
Cultura
Portuguesa de
Iconha.
Pública:
Municipal.

Privada:
Fundação.

Privada:
Associação.

Privada:
Fundação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Capistran Pública:
Municipal.
o

1039 Museu Municipal de CE
Capistrano

Pública:
Municipal.

Museu Mestre
Egídio Santos

567

Apuiarés

Redenção Pública:
Municipal.

Museu Memorial da CE
Liberdade
175

CE

Independ Privada:
Fundação.
ência

Museu Maria Adélia CE
Saboya

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

506

Iguatu

Quixadá

Museu Iguatuense CE
da Imagem e do
Som Francisco
Alcântara Nogueira

CE

Outra: Mista.
Prefeitura
Municipal de
Iconha e
Associação da
Cultura
Portuguesa de
Iconha.
Pública:
Municipal.

Privada:
Fundação.

Privada:
Associação.

Privada:
Fundação.

Pública:
Municipal.

272

1063 Museu Histórico
Jacinto de Sousa

Anápolis

Museu Histórico
Alderico Borges de
Carvalho

415
GO

Iconha

Museu Histórico
ES
Municipal de Iconha

173

Muqui

Tauá

Boa
Viagem

Linhares

ES

CE

1121 Museu Histórico de ES
Regência

2512 Museu Dr. Dirceu
Cardoso, Muqui e
Sua História

Museu Professor
Cícero Pinto do
Nascimento

736

CE

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
Padre Geraldo de
Pedra Branca

388

Pedra
Branca

Bela Cruz Pública:
Municipal.

CE

Museu Municipal
Emílio Fonteles

943

Pública:
Municipal.

Capistran Pública:
o
Municipal.

Apuiarés

Redenção Pública:
Municipal.

Independ Privada:
ência
Fundação.

Iguatu

Quixadá

1039 Museu Municipal de CE
Capistrano

CE

Museu Iguatuense CE
da Imagem e do
Som Francisco
Alcântara Nogueira

CE

272

1063 Museu Histórico
Jacinto de Sousa

-

-

1971

Não Possui

www.projetotamar. 2000
org.br

-

1971

Registrar, preservar e expor a história www.culturaiconha 1998
da cidade de Iconha com a finalidade @yahoo.com.br
de promover e valorizar a sua
identidade.

-

Museu Municipal Emílio 700
Fonteles / Prefeitura
Municipal de Bela Cruz /
Governo do Estado do
Ceará

400

1.050

350

3.000

Museu Histórico
120
Municipal de Iconha /
Espaço Cultural Zoé
Rodrigues Misságia /
Departamento Municipal
de Cultura / Secretaria
Municipal de Educação
Cultura e Esporte /
Museu Histórico Alderico 5.000
Borges de Carvalho /
Diretoria de Cultura /
Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e
Tecnologia / Prefeitura
Municipal de Anápolis.

Museu Histórico de
153
Regência / Fundação
Centro Brasileiro de
Proteção e Pesquisa das
Tartarugas Marinhas.

Museu Dr. Dirceu
391
Cardoso, Muqui e Sua
História / Associação de
Ex-Alunos do Colégio de
Muqui.

Museu Regional dos
Inhamuns / Fundação
Bernardo Feitosa.

Maio de 2000 Museu Municipal de
150
Pedra Branca /
Secretaria de Educação
/ Prefeitura Municipal de
Pedra Branca.
2004
Museu Professor Cícero 150
Pinto do Nascimento /
Prefeitura Municipal de
Boa Viagem.

www.camaramuqui 1983
.es.gov.br/museu_
virtual.asp

-

Propiciar à comunidade boa-viagense e aos demais visitantes o
conhecimento acerca da história deste
município, através do seu acervo.
Coletar, preservar e estudar material
pertencente ao patrimônio cultural,
material e imaterial da região e
disponibilizá-lo para visitas e
exposições.
Registrar e preservar a história de
Muqui, a fim de reverenciar os áureos
tempos do café, que levaram Muqui
não apenas a ser o mais importante
sítio histórico, como também a sediar
o mais famoso educandário do
estado, na época, sob a batuta do Dr.
Resgatar, guardar, preservar e
difundir os valores históricos e
culturais da comunidade de Regência.

Museu Mestre Egídio
Santos / Prefeitura
Municipal de Apuiarés.

2002

Museu Municipal de
Capistrano / Secretaria
Municipal de Cultura,
Turismo e Esporte /
Prefeitura Municipal de
Capistrano.

Museu Memorial da
Liberdade / Prefeitura
Municipal de Redenção.

2005

1.272

604
Museu Iguatuense da
Imagem e do Som
Francisco Alcântara
Nogueira / Secretaria da
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Iguatu.
Museu Maria Adélia
1.245
Saboya / Fundação
Senhor Pires.
28/12/1997

1997

1989

www.portalmetralh 23/2/1999
a.com.br/belacruz

Nossa missão é de registrar, preservar e expor a história do município, como
forma de promover a identidade e a
valorização.

Resgatar e valorizar a cultura e a
história de Bela Cruz desde a sua
origem.

Registrar, preservar, promover a
aproprição e re-apropriação do
patrimônio cultural através das ações
museológicas de pesquisa,
preservação e comunicação.
Resgatar e preservar a história da
cidade de Apuiarés, expondo-a com a
finalidade de exprimir informações da
nossa história, valorizando sua
identidade.
Perpetuar a memória local e regional através de imagens, documentos e
objetos.

-

Registrar, preservar e divulgar o
patrimônio histórico da cidade de
Iguatu, com a finalidade de promover
e valorizar a identidade.

Museu Histórico Jacinto
de Sousa / Fundação
Cultural de Quixadá /
Prefeitura Municipal de
Quixadá.

Museu Histórico
120
Municipal de Iconha /
Espaço Cultural Zoé
Rodrigues Misságia /
Departamento Municipal
de Cultura / Secretaria
Municipal de Educação
Cultura e Esporte /
Museu Histórico Alderico 5.000
Borges de Carvalho /
Diretoria de Cultura /
Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e
Tecnologia / Prefeitura
Municipal de Anápolis.

Museu Histórico de
153
Regência / Fundação
Centro Brasileiro de
Proteção e Pesquisa das
Tartarugas Marinhas.

3.000

www.projetotamar. 2000
org.br

Museu Regional dos
Inhamuns / Fundação
Bernardo Feitosa.
Museu Dr. Dirceu
391
Cardoso, Muqui e Sua
História / Associação de
Ex-Alunos do Colégio de
Muqui.

Não Possui

Registrar, preservar e expor a história www.quixada.ce.go 1984
do município de Quixadá, com a
v.br
finalidade de promover e valorizar a
identidade.

Promover e realizar trabalhos de
pesquisa, elaboração e divulgação de
fatos históricos do município.

400

1.050

350

Museu Municipal Emílio 700
Fonteles / Prefeitura
Municipal de Bela Cruz /
Governo do Estado do
Ceará

Museu Municipal de
Capistrano / Secretaria
Municipal de Cultura,
Turismo e Esporte /
Prefeitura Municipal de
Capistrano.

Museu Mestre Egídio
Santos / Prefeitura
Municipal de Apuiarés.

Museu Memorial da
Liberdade / Prefeitura
Municipal de Redenção.

Maio de 2000 Museu Municipal de
150
Pedra Branca /
Secretaria de Educação
/ Prefeitura Municipal de
Pedra Branca.
2004
Museu Professor Cícero 150
Pinto do Nascimento /
Prefeitura Municipal de
Boa Viagem.

Registrar, preservar e expor a história www.culturaiconha 1998
da cidade de Iconha com a finalidade @yahoo.com.br
de promover e valorizar a sua
identidade.

-

1.272

Museu Iguatuense da
604
Imagem e do Som
Francisco Alcântara
Nogueira / Secretaria da
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Iguatu.
Museu Maria Adélia
1.245
Saboya / Fundação
Senhor Pires.

Museu Histórico Jacinto
de Sousa / Fundação
Cultural de Quixadá /
Prefeitura Municipal de
Quixadá.

www.camaramuqui 1983
.es.gov.br/museu_
virtual.asp

-

Propiciar à comunidade boa-viagense e aos demais visitantes o
conhecimento acerca da história deste
município, através do seu acervo.
Coletar, preservar e estudar material
pertencente ao patrimônio cultural,
material e imaterial da região e
disponibilizá-lo para visitas e
exposições.
Registrar e preservar a história de
Muqui, a fim de reverenciar os áureos
tempos do café, que levaram Muqui
não apenas a ser o mais importante
sítio histórico, como também a sediar
o mais famoso educandário do
estado, na época, sob a batuta do Dr.
Resgatar, guardar, preservar e
difundir os valores históricos e
culturais da comunidade de Regência.

2005

2002

28/12/1997

1997

1989

www.portalmetralh 23/2/1999
a.com.br/belacruz

Nossa missão é de registrar, preservar e expor a história do município, como
forma de promover a identidade e a
valorização.

Resgatar e valorizar a cultura e a
história de Bela Cruz desde a sua
origem.

Registrar, preservar, promover a
aproprição e re-apropriação do
patrimônio cultural através das ações
museológicas de pesquisa,
preservação e comunicação.
Resgatar e preservar a história da
cidade de Apuiarés, expondo-a com a
finalidade de exprimir informações da
nossa história, valorizando sua
identidade.
Perpetuar a memória local e regional através de imagens, documentos e
objetos.

Promover e realizar trabalhos de
pesquisa, elaboração e divulgação de
fatos históricos do município.

Registrar, preservar e divulgar o
patrimônio histórico da cidade de
Iguatu, com a finalidade de promover
e valorizar a identidade.

Registrar, preservar e expor a história www.quixada.ce.go 1984
do município de Quixadá, com a
v.br
finalidade de promover e valorizar a
identidade.
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Museu Histórico de GO
Nova Veneza
Museu Histórico de GO
Quirinópolis

912

609

Museu da Cidade

Museu da Cidade
de Patos de Minas

Museu e Arquivo
MG Catas
Histórico de Catas
Altas da
Altas da Noruega –
Noruega
Memorial Pe. Luiz
Gonzaga Pinheiro
Museu Histórico
MG Belo
Abílio Barreto
Horizonte

Museu Histórico
Aurélio Dolabella
Museu Histórico
Chico Ribeiro

635

772

666

786

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Privada:
Associação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Histórico de MG Araxá
Araxá – Dona Beja

Museu Histórico de MG Perdizes
Perdizes “Ubaldino
Alvarenga de
Resende”

478

230

Museu Histórico de GO
Nova Veneza
Museu Histórico de GO
Quirinópolis

912

609

Museu da Cidade

Museu da Cidade
de Patos de Minas

MG Catas
Museu e Arquivo
Histórico de Catas
Altas da
Altas da Noruega –
Noruega
Memorial Pe. Luiz
Gonzaga
Pinheiro
Museu Histórico
MG Belo
Horizonte
Abílio Barreto

Museu Histórico
Aurélio Dolabella
Museu Histórico
Chico Ribeiro

577

635

772

666

786

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Privada:
Associação.

Pública:
Municipal.

Museu Histórico de MG Perdizes
Perdizes “Ubaldino
Alvarenga de
Resende”

230

2617 Museu Histórico de MG Rio
Pomba
Rio Pomba

Pública:
Municipal.

Museu Histórico de MG Araxá
Araxá – Dona Beja

478

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Tupacigua Pública:
Municipal.
ra

MG Santa
Luzia

MG Patos de
Minas

MG Governad Pública:
or
Municipal.
Valadares

Privada:
MG Bom
Despacho Associação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

1162 Museu Histórico de MG Aimorés
Aimorés

640

468

Catalão

Museu Histórico
Municipal Cornélio
Ramos
Museu da Cidade

901

GO

São
Simão

1018 Museu Histórico de GO
São Simão

Quirinópol Pública:
Municipal.
is

Nova
Veneza

Pública:
Municipal.

Outra:

Museu Histórico de GO
Itaberaí - Casa
Coronel João
Caldas

827

Itaberaí

Pública:
Municipal.

2617 Museu Histórico de MG Rio
Rio Pomba
Pomba

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Tupacigua Pública:
ra
Municipal.

MG Santa
Luzia

MG Patos de
Minas

MG Governad Pública:
or
Municipal.
Valadares

1162 Museu Histórico de MG Aimorés
Aimorés

640

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Bom
Privada:
Despacho Associação.

577

Catalão

São
Simão

Museu Histórico
Municipal Cornélio
Ramos
Museu da Cidade

468

Pública:
Municipal.

Outra:

Quirinópol Pública:
is
Municipal.

Nova
Veneza

Itaberaí

901

GO

1018 Museu Histórico de GO
São Simão

Museu Histórico de GO
Itaberaí - Casa
Coronel João
Caldas

827

-

-

-

-

-

Resgatar, preservar e divulgar a
história de Aimorés, bem como
oferecer ao cidadão a oportunidade de
entrar em contato com a sua história
e
cultura. o patrimônio cultural
Preservar
dimanizando o acervo para real fonte
de conhecimento e divulgação de
nossas tradições e cultura.

Preservar e expor a história da cidade com o intuito de valorizar e preservar
a identidade do município.

Expor e preservar o patrimônio
cultural e histórico.

4/4/1999

2004

-

2005

1965

2002

1987

1972.

www.pbh.gov.br;
1941
www.amigosdomab
.org.br

Preservar, restaurar e valorizar o
patrimônio histórico-cultural da cidade
de Santa Luzia.

Identificar, recolher, pesquisar,
preservar, dinamizar e difundir
objetos/documentos relativos à
dinâmica social e histórica da cidade
de Belo Horizonte.

-

2006

1981

2003

www.senhoradosol. 1998
com.br (link Museu
da Cidade)
1982

social e turística da cidade de Patos de
Minas, instituindo espaços adequados
para a proteção da memória social e
urbana, com a salvaguarda do acervo
público de interesse de preservação,
estabelecendo ambientes apropriados
para sua proteção, conservação,
guarda, pesquisa e acesso,
constituindo assim, equipamento
cultural aberto à toda comunidade,
capaz de desenvolver e consolidar
Registrar, preservar e expor a história do município de Catas Altas da
Noruega, com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

Resgatar e preservar, principalmente
o acervo histórico, arqueológico e
artístico de Bom Despacho.
Preservar e divulgar a história de
Governador Valadares através de
peças, fotos, documentos, mobiliário e
de tudo que fez parte do passado e
que faz parte da história das primeiras
famílias
nossa cidade.
Lugar dede
referência
cultural, histórica,

-

2005

1965

2002

1987

www.itaberai.go.go 1997
v.br;
www.itaberai.net

-

-

Registrar, preservar e expor a história de Quirinópolis (GO) com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.
Resgatar, preservar e expor a história do município de São Simão, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade cultural.
Manter e preservar a memória da
cidade de Catalão.

história da cidade de Nova Veneza.

Zelar pela preservação de peças e
objetos de valor histórico de Itaberaí e
região, disponibilizando-os para a
visitação e pesquisa; contribuir para a
recuperação e construção da
cidadania e identidade de Itaberaí e
região.
Resgatar, preservar e valorizar a

-

Expor e preservar o patrimônio
cultural e histórico.

Resgatar, preservar e divulgar a
história de Aimorés, bem como
oferecer ao cidadão a oportunidade de
entrar em contato com a sua história
e
cultura. o patrimônio cultural
Preservar
dimanizando o acervo para real fonte
de conhecimento e divulgação de
nossas tradições e cultura.

Preservar e expor a história da cidade com o intuito de valorizar e preservar
a identidade do município.

1972.

www.pbh.gov.br;
1941
www.amigosdomab
.org.br

Preservar, restaurar e valorizar o
patrimônio histórico-cultural da cidade
de Santa Luzia.

Identificar, recolher, pesquisar,
preservar, dinamizar e difundir
objetos/documentos relativos à
dinâmica social e histórica da cidade
de Belo Horizonte.

4/4/1999

2004

www.senhoradosol. 1998
com.br (link Museu
da Cidade)
1982

social e turística da cidade de Patos de
Minas, instituindo espaços adequados
para a proteção da memória social e
urbana, com a salvaguarda do acervo
público de interesse de preservação,
estabelecendo ambientes apropriados
para sua proteção, conservação,
guarda, pesquisa e acesso,
constituindo assim, equipamento
cultural aberto à toda comunidade,
capaz de desenvolver e consolidar
Registrar, preservar e expor a história do município de Catas Altas da
Noruega, com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

Resgatar e preservar, principalmente
o acervo histórico, arqueológico e
artístico de Bom Despacho.
Preservar e divulgar a história de
Governador Valadares através de
peças, fotos, documentos, mobiliário e
de tudo que fez parte do passado e
que faz parte da história das primeiras
famílias
nossa cidade.
Lugar dede
referência
cultural, histórica,

-

2006

1981

2003

www.itaberai.go.go 1997
v.br;
www.itaberai.net

Registrar, preservar e expor a história de Quirinópolis (GO) com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.
Resgatar, preservar e expor a história do município de São Simão, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade cultural.
Manter e preservar a memória da
cidade de Catalão.

história da cidade de Nova Veneza.

Zelar pela preservação de peças e
objetos de valor histórico de Itaberaí e
região, disponibilizando-os para a
visitação e pesquisa; contribuir para a
recuperação e construção da
cidadania e identidade de Itaberaí e
região.
Resgatar, preservar e valorizar a
138

480

1.100

501

50.000

900

25.478

5.081

820

5.000

138

Museu Histórico de
Araxá – Dona Beja /
Fundação Cultural
Calmon Barreto (FCCB)
/ Prefeitura Municipal de
Museu Histórico de
Perdizes “Ubaldino
Alvarenga de Resende” /
Prefeitura Municipal de
Perdizes.
-

Museu Histórico de
Aimorés / Prefeitura
Municipal de Aimorés.

Museu Histórico Aurélio
Dolabella / Prefeitura
Municipal de Santa
Luzia.
Museu Histórico Chico
Ribeiro / Prefeitura
Municipal de
Tupaciguara.

Prefeitura de Belo
Horizonte / Fundação
Municipal de Cultura.

-

Museu da Cidade de
Patos de Minas /
Prefeitura Municipal de
Patos de Minas.

0

200

1.450

480

1.100

501

50.000

900

25.478

820

5.081

-

5.000

Museu da Cidade /
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Governador Valadares.

-

Museu Histórico de
495
Quirinópolis / Prefeitura
Municipal de
Quirinópolis.
Museu Histórico de São 272
Simão / Prefeitura
Municipal de São Simão.

-

Museu Histórico de
600
Itaberaí - Casa Coronel
João Caldas / Academia
Itaberina de Letras e
Artes - AILA.

Museu Histórico de
1.450
Araxá – Dona Beja /
Fundação Cultural
Calmon Barreto (FCCB)
/ Prefeitura Municipal de
Museu Histórico de
200
Perdizes “Ubaldino
Alvarenga de Resende” /
Prefeitura Municipal de
Perdizes.
0

Museu Histórico de
Aimorés / Prefeitura
Municipal de Aimorés.

Museu Histórico Aurélio
Dolabella / Prefeitura
Municipal de Santa
Luzia.
Museu Histórico Chico
Ribeiro / Prefeitura
Municipal de
Tupaciguara.

Prefeitura de Belo
Horizonte / Fundação
Municipal de Cultura.

-

Museu da Cidade de
Patos de Minas /
Prefeitura Municipal de
Patos de Minas.

Museu da Cidade /
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Governador Valadares.

-

-

Museu Histórico de
495
Quirinópolis / Prefeitura
Municipal de
Quirinópolis.
Museu Histórico de São 272
Simão / Prefeitura
Municipal de São Simão.

-

Museu Histórico de
600
Itaberaí - Casa Coronel
João Caldas / Academia
Itaberina de Letras e
Artes - AILA.
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Museu Histórico
Francisco Fonseca

Museu Histórico
Geográfico
Municipal

578

774

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
Alferes Belisário

Museu Municipal de MG Minas
Minas Novas
Novas

Museu Histórico e MG Claúdio
Artístico de Cláudio

Museu Histórico e
Cultural de Caraí

Museu Histórico e
Geográfico de
Poços de Caldas

Museu Histórico
Francisco Fonseca

Museu Histórico
Geográfico
Municipal

835

729

825

386

0

578

774

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
Alferes Belisário

Museu Municipal de MG Minas
Novas
Minas Novas

835

729

Pública:
Municipal.

MG Paraguaç Pública:
Municipal.
u

Pública:
Municipal.

MG Santa
Museu Municipal
Rita do
“Dr. Delfim Moreira
Sapucaí
da Costa Ribeiro”

581

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Pará de
Minas

1427 Museu Histórico,
Documental,
Fotográfico e do
Som de Pará de
Minas

Pública:
Municipal.

2558 Museu
MG Botelhos
Histórico–Geográfic
o de Botelhos e do
Café

MG Pouso
Alegre

1097 Museu Histórico
Municipal Tuany
Toledo

MG São
1096 Museu Histórico
Pública:
Sebastião Municipal.
Municipal Napoleão
do
Joele
Paraíso

2595 Museu Histórico
MG Paracatu
Municipal de
Paracatu Pedro
Salazar Moscoso da
Veiga

MG Carangola Pública:
Municipal.

MG Formiga

MG Poços de
Caldas

MG Caraí

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Paraguaç Pública:
u
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
MG Santa
“Dr. Delfim Moreira
Rita do
da Costa Ribeiro”
Sapucaí

581

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

MG Pará de
Minas

1427 Museu Histórico,
Documental,
Fotográfico e do
Som de Pará de
Minas

Pública:
Municipal.

2558 Museu
MG Botelhos
Histórico–Geográfic
o de Botelhos e do
Café

MG Pouso
Alegre

1097 Museu Histórico
Municipal Tuany
Toledo

1096 Museu Histórico
MG São
Pública:
Sebastião Municipal.
Municipal Napoleão
Joele
do
Paraíso

2595 Museu Histórico
MG Paracatu
Municipal de
Paracatu Pedro
Salazar Moscoso da
Veiga

MG Carangola Pública:
Municipal.

MG Formiga

Pública:
Municipal.

MG Poços de
Caldas

Museu Histórico e
Geográfico de
Poços de Caldas

0

Pública:
Municipal.

Museu Histórico e
Cultural de Caraí

386

Pública:
Municipal.

MG Caraí

Museu Histórico e MG Claúdio
Artístico de Cláudio

825

-

-

-

-

1990

1959

1994

1959

1999

2002

25/8/1997

-

-

Preservar e expor a história de Minas Novas e de cidades vizinhas que
perteceram ao município no passado.

2005

5/11/1976

1982

2007

www.parademinas. 4/12/1987
mg.gov.br/Cultura_
Museu_Historico.ht
ml

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Paraguaçu, suas origens
e famílias com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Preservar e administrar a memória
histórica da cidade em suas
manifestações documentais,
fotográficas e do som; recolher,
registrar, pesquisar e expor objetos e
documentos que constituam dados
expressivos da formação histórica da
cidade, constituindo um núcleo de
Preservar a história do município de
Botelhos e do Café, através de
pesquisas e visitas monitoradas,
visando o desenvolvimento cultural de
crianças e adolescentes. Trabalha
também para a recuperação e
preservação dos bens materiais e
imateriais de valor histórico-cultural e
Contribuir para a preservação do
patrimônio cultural da cidade e
promover a reflexão sobre a história
social e urbana da região.

Registrar, promover, divulgar e expor a história da cidade de Pouso Alegre,
objetivando a preservação da
identidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Carangola, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
Preservar a identidade histórica do
município e desenvolver ações de
resgate, preservação e divulgação do
patrimônio cultural, procurando tornar
visível a trajetória histórica de sua
sociedade.
Sensibilizar a população, visando a
preservação da memória comunitária
e a formação do acervo cultural
representado por objetos
considerados de valor histórico para a
comunidade.

-

Agir como instrumento de educação
patrimonial. Coletar, preservar e expor
objetos, servindo como instituição de
cultura, lazer e turismo.

Conservar e preservar a história de
Formiga.

2005

5/11/1976

1982

2007

www.prefeituradecl 2000
audio.com.br

Preservar e expor a história de Minas Novas e de cidades vizinhas que
perteceram ao município no passado.

Preservar, proteger, promover e
divulgar a trajetória histórica do
Município, reconhecendo a
legitimidade do patrimônio cultural de
todos os grupos sociais e utilizando a
memória coletiva como instrumento
de educação, desenvolvimento e
referencial básico para o
Registrar, preservar e expor a história
da cidade e até do país, com o
objetivo de desenvolver a cultura
nacional. Valorizar a cultura regional,
dando apoio aos artesãos e artistas.

1990

1959

1994

1959

1999

2002

www.parademinas. 4/12/1987
mg.gov.br/Cultura_
Museu_Historico.ht
ml

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Paraguaçu, suas origens
e famílias com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Preservar e administrar a memória
histórica da cidade em suas
manifestações documentais,
fotográficas e do som; recolher,
registrar, pesquisar e expor objetos e
documentos que constituam dados
expressivos da formação histórica da
cidade, constituindo um núcleo de
Preservar a história do município de
Botelhos e do Café, através de
pesquisas e visitas monitoradas,
visando o desenvolvimento cultural de
crianças e adolescentes. Trabalha
também para a recuperação e
preservação dos bens materiais e
imateriais de valor histórico-cultural e
Contribuir para a preservação do
patrimônio cultural da cidade e
promover a reflexão sobre a história
social e urbana da região.

Registrar, promover, divulgar e expor a história da cidade de Pouso Alegre,
objetivando a preservação da
identidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Carangola, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
Preservar a identidade histórica do
município e desenvolver ações de
resgate, preservação e divulgação do
patrimônio cultural, procurando tornar
visível a trajetória histórica de sua
sociedade.
Sensibilizar a população, visando a
preservação da memória comunitária
e a formação do acervo cultural
representado por objetos
considerados de valor histórico para a
comunidade.

Conservar e preservar a história de
Formiga.

Agir como instrumento de educação
patrimonial. Coletar, preservar e expor
objetos, servindo como instituição de
cultura, lazer e turismo.

Preservar, proteger, promover e
www.prefeituradecl 2000
divulgar a trajetória histórica do
audio.com.br
Município, reconhecendo a
legitimidade do patrimônio cultural de
todos os grupos sociais e utilizando a
memória coletiva como instrumento
de educação, desenvolvimento e
referencial básico para o
Registrar, preservar e expor a história 25/8/1997
da cidade e até do país, com o
objetivo de desenvolver a cultura
nacional. Valorizar a cultura regional,
dando apoio aos artesãos e artistas.

5.503

320

12.000

4.000

1.522

976

1.278

5.503

320

12.000

Museu Municipal de
354
Minas Novas / Prefeitura
Municipal de Minas
Novas.

0

0

0

0

39

0

1.522

4.000

42

104

500

230

0

0

0

0

0

0

39

0

42

104

500

230

0

0

976

1.278

Museu Municipal “Dr.
200
Delfim Moreira da Costa
Ribeiro” / Prefeitura
Municipal de Santa Rita
do Sapucaí.
Museu Municipal Alferes 996
Belisário / Prefeitura
Municipal de Paraguaçu
/ Governo do Estado de
Minas Gerais.

Museu Histórico
Geográfico Municipal /
Museu Histórico
Geográfico Municipal.
Museu Histórico
Municipal de Paracatu
Pedro Salazar Moscoso
da Veiga / Fundação
Casa de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Museu Histórico
Municipal Napoleão Joele
/ Departamento de
Cultura da Diretoria de
Educação, Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de São
Sebastião
do Paraíso.
Museu Histórico
Tuany
Toledo / Câmara
Municipal de Pouso
Alegre / Prefeitura
Municipal de Pouso
Museu Histórico,
Documental, Fotográfico
e do Som de Pará de
Minas / Secretaria
Municipal de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Pará de
Minas.
Museu
Histórico–Geográfico de
Botelhos e do Café /
Prefeitura Municipal de
Botelhos.

Museu Histórico e
11.973
Geográfico de Poços de
Caldas / Divisão de
Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Poços de
Museu Histórico
1.500
Francisco Fonseca /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Formiga.

Museu Histórico Cultural 330
/ Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura, Lazer e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Caraí.

Unidade subordinada.

Museu Municipal de
354
Minas Novas / Prefeitura
Municipal de Minas
Novas.

Museu Municipal “Dr.
200
Delfim Moreira da Costa
Ribeiro” / Prefeitura
Municipal de Santa Rita
do Sapucaí.
Museu Municipal Alferes 996
Belisário / Prefeitura
Municipal de Paraguaçu
/ Governo do Estado de
Minas Gerais.

Museu Histórico
Geográfico Municipal /
Museu Histórico
Geográfico Municipal.
Museu Histórico
Municipal de Paracatu
Pedro Salazar Moscoso
da Veiga / Fundação
Casa de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Museu Histórico
Municipal Napoleão Joele
/ Departamento de
Cultura da Diretoria de
Educação, Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de São
Sebastião do Paraíso.
Museu Histórico Tuany
Toledo / Câmara
Municipal de Pouso
Alegre / Prefeitura
Municipal de Pouso
Museu Histórico,
Documental, Fotográfico
e do Som de Pará de
Minas / Secretaria
Municipal de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Pará de
Minas.
Museu
Histórico–Geográfico de
Botelhos e do Café /
Prefeitura Municipal de
Botelhos.

Museu Histórico e
11.973
Geográfico de Poços de
Caldas / Divisão de
Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Poços de
Museu Histórico
1.500
Francisco Fonseca /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Formiga.

Museu Histórico Cultural 330
/ Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura, Lazer e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Caraí.

Unidade subordinada.
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0
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0
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100

30

77
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0

0

0

0

0

0

0

0

164

100

30

77

60

0

0

51

0

220

0

0

0

167

40

86

0

0

0

51

0

220

0

0

0

167

40

86

0

0

318

880

213

0

0

288

471

639

800

1.529

30

798

318

880

213

0

0

288

471

639

800

1.529

30

798

14

19

25

6.500

0

57

154

0

40

9.903

0

2.665

14

19

25

6.500

0

57

154

0

40

9.903

0

2.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.171

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

1.171

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.010

Museu Municipal de MG Uberlândi Pública:
Uberlândia
a
Municipal.

Museu Municipal
MG Muzambin Pública:
Francisco Leonardo
ho
Municipal.
Cerávolo

321

Museu Municipal de MG Uberlândi Pública:
Uberlândia
a
Municipal.

34

MS

MG Muzambin Pública:
Museu Municipal
ho
Francisco Leonardo
Municipal.
Cerávolo

321

Museu Histórico
Municipal Dico
Quirino

385

MS

Paranaíba Pública:
Municipal.

Nova
Pública:
Andradina Municipal.

MS

Museu Histórico e
Cultural Antonio
Joaquim de Moura
Andrade

919

Pública:
Municipal.

Dourados Pública:
Municipal.

Porto
Murtinho

1080 Museu Histórico de MS
Dourados

MS

Museu Tomé Portes MG São João Pública:
Del Rei
Del Rei
Municipal.

708

1389 Museu Dom Jaime
Aníbal Barreira

MG Santo
Pública:
Antônio
Municipal.
do Monte

Museu Teresa
Adami Bernard de
Carvalho

339

Pública:
Federal.

MG Serro

1399 Museu Regional
Casa dos Ottoni

Pública:
Municipal.

MG Perdões

2420 Museu Municipal
Joaquim Bastos
Bandeira

Pública:
Municipal.

MG Bom
Museu Municipal
Ferreira Guimarães
Sucesso

Pública:
Municipal.

910

MG Santo
Antônio
do
Amparo

Museu Municipal
Dr. Helio Carvalho
Garcia

550

Museu Municipal de MG Varginha Outra: Mista.
Prefeitura
Varginha
Municipal de
Varginha e
Fundação
Cultural do
1125 Museu Municipal de MG Visconde Município
Pública: de
Visconde do Rio
do Rio
Municipal.
Branco
Branco

285

Museu Histórico
Municipal Dico
Quirino

385

Paranaíba Pública:
Municipal.

Nova
Pública:
Andradina Municipal.

MS

Museu Histórico e
Cultural Antonio
Joaquim de Moura
Andrade

919

Pública:
Municipal.

Dourados Pública:
Municipal.

Porto
Murtinho

1080 Museu Histórico de MS
Dourados

MS

Museu Tomé Portes MG São João Pública:
Del Rei
Del Rei
Municipal.

708

1389 Museu Dom Jaime
Aníbal Barreira

MG Santo
Pública:
Antônio
Municipal.
do Monte

Museu Teresa
Adami Bernard de
Carvalho

339

Pública:
Federal.

MG Serro

1399 Museu Regional
Casa dos Ottoni

Pública:
Municipal.

MG Perdões

2420 Museu Municipal
Joaquim Bastos
Bandeira

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
MG Bom
Ferreira Guimarães
Sucesso

910

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
Dr. Helio Carvalho
Garcia

550

MG Santo
Antônio
do
Amparo

Museu Municipal de MG Varginha Outra: Mista.
Varginha
Prefeitura
Municipal de
Varginha e
Fundação
Cultural do
1125 Museu Municipal de MG Visconde Município
Pública: de
Visconde do Rio
do Rio
Municipal.
Branco
Branco

285

34

-

-

-

-

Preservar a memória histórica,
política, educacional, cultural, religiosa
e desportiva de nosso município.

Resgatar, preservar a história e
possibilitar a pesquisa.

da cidade de Dourados, com a
finalidade de promover e valorizar a
identidade local.

2000

2003

1977

300

480

258
Museu Histórico e
Cultural Antonio
Joaquim de Moura
Andrade / Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura e Desporto /
Prefeitura Municipal de
Nova Andradina /
Governo do Estado de
Museu Histórico
2.407
Municipal Dico Quirino /
Prefeitura Municipal de
Paranaíba.

Museu Histórico de
3.680
Dourados / Fundação de
Cultura e Esporte de
Dourados / Prefeitura
Municipal de Dourados.

Museu Dom Jaime
Anibal Barreira /
Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho.

www.portomurtinh 2005
oms.com.br/detalh
e_turismo_cultura.
php?cod=7&cat=3

Promover à população do município de
Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul,
bem como aos seus visitantes o
conhecimento da história e bravura
dos cidadãos, que ajudaram na
construção
e progresso
da cidade.
Registrar, preservar
e expor
a história

1978

Museu Tomé Portes Del
Rei / Secretaria de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São João del-Rei.

-

1949

1983

21/12/2001

1998

Reunir peças que contem a história da www.saojoaodelrei. 1965.
Comarca do Rio das Mortes.
mg.gov.br

Preservar o patrimônio históricocultural da comunidade de Santo
Antônio do Monte.

Registrar, preservar e expor a história da cidade do Serro e da Família
Ottoni, com a finalidade de promover
e valorizar as identidades da cidade e
da família.

Preservar a história do município e da região.

-

Registrar, preservar e expor a história de Bom Sucesso.

www.santoantoniod 17/11/2005
oamparo.mg.gov.b
r

Reunir, catalogar, conservar e
preservar o acervo histórico do
município de Santo Antônio do
Amparo.

569
Museu Municipal Dr.
Helio Carvalho Garcia /
Casa da Cultura Antônio
Carlos de Carvalho /
Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do
Amparo.
Museu Municipal Ferreira 746
Guimarães / Prefeitura
Municipal de Bom
Sucesso.
Museu Municipal
1.982
Francisco Leonardo
Cerávolo / Prefeitura
Municipal de
Muzambinho - MG.
Museu Municipal
1.258
Joaquim Bastos
Bandeira / Prefeitura
Municipal de Perdões.
Museu Regional Casa
424
dos Ottoni /
Departamento de
Museus e Centros
Culturais / Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional /
Ministério
da Cultura.
Museu Teresa
Adami de 265
Carvalho / Prefeitura
Municipal de Santo
Antônio do Monte.

Museu Municipal de
871
Visconde do Rio Branco
/ Prefeitura Municipal de
Visconde do Rio Branco.

www.viscondedorio 1989
branco.mg.gov.br

Fornecer à comunidade meios para o
conhecimento da história, com
enfoque especial na história oral.

258
Museu Histórico e
Cultural Antonio
Joaquim de Moura
Andrade / Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura e Desporto /
Prefeitura Municipal de
Nova Andradina /
Governo do Estado de
Museu Histórico
2.407
Municipal Dico Quirino /
Prefeitura Municipal de
Paranaíba.

Museu Histórico de
3.680
Dourados / Fundação de
Cultura e Esporte de
Dourados / Prefeitura
Municipal de Dourados.

Museu Municipal de
1.491
Uberlândia / Divisão de
Memória e Patrimônio
Histórico / Secretaria
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Uberlândia.
Museu Municipal de
9.193
Varginha / Prefeitura
Municipal de Varginha /
Fundação Cultural do
Município de Varginha.

2000

2003

1977

300

480

Sua conceituação museológica é
1965
histórica/antropológica e tem como
objetivo tornar-se agente catalisador e
socializador do conhecimento
enquanto espaço referencial de
memória dos grupos, através do
resgate da pluralidade cultural de
Registrar, preservar, educar e expor www.museu.vargin 2000
objetos, documentos e fotografias da ha.com.br
cidade de Varginha e região.

Preservar a memória histórica,
política, educacional, cultural, religiosa
e desportiva de nosso município.

Resgatar, preservar a história e
possibilitar a pesquisa.

da cidade de Dourados, com a
finalidade de promover e valorizar a
identidade local.

Museu Dom Jaime
Anibal Barreira /
Prefeitura Municipal de
Porto Murtinho.

www.portomurtinh 2005
oms.com.br/detalh
e_turismo_cultura.
php?cod=7&cat=3

Promover à população do município de
Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul,
bem como aos seus visitantes o
conhecimento da história e bravura
dos cidadãos, que ajudaram na
construção
e progresso
da cidade.
Registrar, preservar
e expor
a história

1978

Museu Tomé Portes Del
Rei / Secretaria de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São João del-Rei.

-

1949

1983

21/12/2001

Reunir peças que contem a história da www.saojoaodelrei. 1965.
Comarca do Rio das Mortes.
mg.gov.br

Preservar o patrimônio históricocultural da comunidade de Santo
Antônio do Monte.

Registrar, preservar e expor a história da cidade do Serro e da Família
Ottoni, com a finalidade de promover
e valorizar as identidades da cidade e
da família.

Preservar a história do município e da região.

-

Registrar, preservar e expor a história de Bom Sucesso.

Carvalho / Prefeitura
Municipal de Santo
Antônio do Monte.

Museu Municipal Dr.
569
Helio Carvalho Garcia /
Casa da Cultura Antônio
Carlos de Carvalho /
Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do
Amparo.
Museu Municipal Ferreira 746
Guimarães / Prefeitura
Municipal de Bom
Sucesso.
Museu Municipal
1.982
Francisco Leonardo
Cerávolo / Prefeitura
Municipal de
Muzambinho - MG.
1.258
Museu Municipal
Joaquim Bastos
Bandeira / Prefeitura
Municipal de Perdões.
Museu Regional Casa
424
dos Ottoni /
Departamento de
Museus e Centros
Culturais / Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional /
Ministério
da Cultura.
Museu Teresa
Adami de 265

www.santoantoniod 17/11/2005
oamparo.mg.gov.b
r

1998

Museu Municipal de
871
Visconde do Rio Branco
/ Prefeitura Municipal de
Visconde do Rio Branco.

www.viscondedorio 1989
branco.mg.gov.br

Fornecer à comunidade meios para o
conhecimento da história, com
enfoque especial na história oral.
Reunir, catalogar, conservar e
preservar o acervo histórico do
município de Santo Antônio do
Amparo.

Museu Municipal de
1.491
Uberlândia / Divisão de
Memória e Patrimônio
Histórico / Secretaria
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Uberlândia.
Museu Municipal de
9.193
Varginha / Prefeitura
Municipal de Varginha /
Fundação Cultural do
Município de Varginha.

Sua conceituação museológica é
1965
histórica/antropológica e tem como
objetivo tornar-se agente catalisador e
socializador do conhecimento
enquanto espaço referencial de
memória dos grupos, através do
resgate da pluralidade cultural de
Registrar, preservar, educar e expor www.museu.vargin 2000
objetos, documentos e fotografias da ha.com.br
cidade de Varginha e região.
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Museu Histórico de PA
Cametá

Museu Municipal de PA
Itaituba Aracy
Paraguaçu

Museu Municipal de PA
Marabá

587

631

740

Recife

Museu Ozildo
Albano

Museu Público
Municipal de
Antônio Almeida

71

505

Rondonóp Pública:
olis
Municipal.

Vigia de
Nazaré

2444 Museu Rosa Bororo MT

Museu da Cidade
PA
de Vigia de Nazaré

Museu Histórico de PA
Cametá

Museu Municipal de PA
Itaituba Aracy
Paraguaçu

Museu Municipal de PA
Marabá

823

587

631

740

Recife

Museu Ozildo
Albano

Museu Público
Municipal de
Antônio Almeida

71

505

PI

Antônio
Almeida

Picos

São
Caitano

Museu Histórico de PE
São Caetano

244

PI

Igarassu

1642 Museu Histórico de PE
Igarassu

PE

397

Museu da Cidade
do Recife

Areia

2519 Museu Regional de PB
Areia

1984

-

2006

1968

1995

1954

-

-

-

1984

2006

1987

2004

1988

www.museudomar 1981
Preservar a cultura marajoara, sua
riqueza e pecularidades. Atuar como ajo.com.br
fomentador cultural, buscando ajudar
no desenvolvimento local e na
salvaguarda do patrimônio históricoarqueológico
de Marajó.
1980
Registrar, preservar
e expor a história da cidade de Campina Grande, com a
finalidade de promover e valorizar a
memória do município.

Registrar, preservar e difundir a
memória da cidade, bem como sua
diversidade cultural, natural e
humana.

Conservar, preservar o patrimônio
material do município de Cametá e
desenvolver ações que visem o acesso
à educação e informação em busca
por disseminar a conscientização da
comunidade. Essa é a sua missão,
entretanto, atualmente, o museu não
possui estrutura nenhuma para
cumprir com seus objetivos, pois
necessita, urgentemente, de apoio
financeiro para criar instrumentos
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Itaituba com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

Preservar a cultura do povo do
município de Vigia, através da
conservação e divulgação do seu
patrimônio histórico.

Registrar, salvaguardar, preservar,
conservar e disseminar a história do
município de Rondonópolis.

Registrar, preservar, expor e estimular www.rosariooeste. 1980
a arte, a cultura e a história de
mt.gov.br
Rosário Oeste, com a finalidade de
promover e valorizar a identidade
artística, cultural e histórica.

Manter viva a memória histórica de
Picos, bem como expor e divulgar o
seu acervo, contribuindo assim para a
valorização das raízes e tradições
culturais que marcaram a história do
povo picoense.
Preservação do patrimônio histórico
municipal de Antônio Almeida.

Contar e mostrar tudo sobre o
município de São Caitano, estado de
Pernambuco, região nordeste e, em
especial, os sertões nordestinos.

Catalogar, identificar, restaurar e
expor objetos e documentos ligados à
história de Igarassu, Pernambuco e do
Brasil.

Pública:
Municipal.

Outra:
Particular.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

-

Manter viva a memória histórica de
Picos, bem como expor e divulgar o
seu acervo, contribuindo assim para a
valorização das raízes e tradições
culturais que marcaram a história do
povo picoense.
Preservação do patrimônio histórico
municipal de Antônio Almeida.

Contar e mostrar tudo sobre o
município de São Caitano, estado de
Pernambuco, região nordeste e, em
especial, os sertões nordestinos.

Catalogar, identificar, restaurar e
expor objetos e documentos ligados à
história de Igarassu, Pernambuco e do
Brasil.

2006

1968

1995

1954

1972
Outra:
Resgatar, preservar a memória e
Propriedade da promover atividades científicas e
culturais, visando à compreensão e ao
Paróquia /
desenvolvimento da sociedade
Diocese de
brasileira, prioritariamente, a da
Guarabira.
região
da cidade
de Areia,
naaParaíba.
Pública:
Registrar,
preservar
e expor
história www.recife.pe.gov. 1982
Municipal.
da cidade do Recife com a finalidade br
de promover e valorizar sua
identidade.

Pública:
Municipal.

Campina
Grande

PB

624

Museu Histórico

Cachoeira Privada:
do Arari Associação.

Pública:
Municipal.

Outra: Mista.

1147 O Museu de Marajó PA
- Padre Giovanni
Gallo

Marabá

Itaituba

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Rosário
Oeste

1155 Museu Municipal
MT
Histórico e Indígena
de Rosário Oeste

Pública:
Municipal.

Outra:
Particular.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Antônio
Almeida

Cametá

-

www.museudomar 1981
Preservar a cultura marajoara, sua
riqueza e pecularidades. Atuar como ajo.com.br
fomentador cultural, buscando ajudar
no desenvolvimento local e na
salvaguarda do patrimônio históricoarqueológico
de Marajó.
Registrar, preservar
e expor a história 1980
da cidade de Campina Grande, com a
finalidade de promover e valorizar a
memória do município.

Registrar, preservar e difundir a
memória da cidade, bem como sua
diversidade cultural, natural e
humana.

2006

1987

Conservar, preservar o patrimônio
material do município de Cametá e
desenvolver ações que visem o acesso
à educação e informação em busca
por disseminar a conscientização da
comunidade. Essa é a sua missão,
entretanto, atualmente, o museu não
possui estrutura nenhuma para
cumprir com seus objetivos, pois
necessita, urgentemente, de apoio
financeiro para criar instrumentos
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Itaituba com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

1988

2004

-

-

Preservar a cultura do povo do
município de Vigia, através da
conservação e divulgação do seu
patrimônio histórico.

Registrar, salvaguardar, preservar,
conservar e disseminar a história do
município de Rondonópolis.

Registrar, preservar, expor e estimular www.rosariooeste. 1980
a arte, a cultura e a história de
mt.gov.br
Rosário Oeste, com a finalidade de
promover e valorizar a identidade
artística, cultural e histórica.

Outra:
Resgatar, preservar a memória e
1972
Propriedade da promover atividades científicas e
culturais, visando à compreensão e ao
Paróquia /
desenvolvimento da sociedade
Diocese de
brasileira, prioritariamente, a da
Guarabira.
região
da cidade
de Areia,
naaParaíba.
Pública:
Registrar,
preservar
e expor
história www.recife.pe.gov. 1982
Municipal.
da cidade do Recife com a finalidade br
de promover e valorizar sua
identidade.

PI

Picos

São
Caitano

Museu Histórico de PE
São Caetano

244

PI

Igarassu

1642 Museu Histórico de PE
Igarassu

PE

397

Museu da Cidade
do Recife

Areia

2519 Museu Regional de PB
Areia

Pública:
Municipal.

Campina
Grande

PB

624

Museu Histórico

Cachoeira Privada:
do Arari Associação.

Pública:
Municipal.

Outra: Mista.

Pública:
Municipal.

1147 O Museu de Marajó PA
- Padre Giovanni
Gallo

Marabá

Itaituba

Cametá

Vigia de
Nazaré

Museu da Cidade
PA
de Vigia de Nazaré

823

Pública:
Municipal.

Rondonóp Pública:
olis
Municipal.

2444 Museu Rosa Bororo MT

Pública:
Municipal.

Rosário
Oeste

1155 Museu Municipal
MT
Histórico e Indígena
de Rosário Oeste

1.412

303.860

1.412

1.800

193.239

2.376

303.860

Museu Público Municipal 94
de Antônio Almeida /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura,
Esportes e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Antônio Almeida.

1.582
Museu Histórico de
Igarassu / Secretaria de
Turismo e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Igarassu.
Museu Histórico de São 2.058
Caetano / Secretaria de
Educação / Prefeitura
Municipal de São
Caitano.
6.774
-

Museu da Cidade do
Recife / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Recife.

Museu Regional de Areia 1.050
/ Diocese de Guarabira.

Museu Histórico /
Prefeitura Municipal de
Campina Grande.

Museu Aracy Paraguaçu
/ Centro Pedagógico de
Apoio ao
Desenvolvimento
Científico / Associação
dos Filhos de Itaituba /
Prefeitura Municipal de
Museu Municipal de
Marabá / Fundação Casa
da Cultura de Marabá /
Prefeitura Municipal de
Marabá.
O Museu de Marajó Padre Giovanni Gallo /
Associação de Amigos
do Museu de Marajó.

301
Museu da Cidade de
Vigia de Nazaré /
Secretaria de Educação
/ Prefeitura Municipal de
Vigia / Governo do
Estado
de Pará. de
Museu Histórico
329
Cametá / Prefeitura
Municipal de Cametá.

Museu Municipal
280
Histórico e Indígena de
Rosário Oeste /
Fundação de Cultura e
Turismo de Rosário
Oeste / Secretaria
Municipal de Educação /
Museu Rosa Bororo /
7.330
Prefeitura Municipal de
Rondonópolis.

Museu Público Municipal 94
de Antônio Almeida /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura,
Esportes e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Antônio Almeida.

1.582
Museu Histórico de
Igarassu / Secretaria de
Turismo e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Igarassu.
Museu Histórico de São 2.058
Caetano / Secretaria de
Educação / Prefeitura
Municipal de São
Caitano.
6.774

Museu da Cidade do
Recife / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Recife.

Museu Regional de Areia 1.050
/ Diocese de Guarabira.

Museu Histórico /
Prefeitura Municipal de
Campina Grande.

Museu Aracy Paraguaçu 2.376
/ Centro Pedagógico de
Apoio ao
Desenvolvimento
Científico / Associação
dos Filhos de Itaituba /
Prefeitura Municipal de
Museu Municipal de
193.239
Marabá / Fundação Casa
da Cultura de Marabá /
Prefeitura Municipal de
Marabá.
O Museu de Marajó 1.800
Padre Giovanni Gallo /
Associação de Amigos
do Museu de Marajó.

Museu da Cidade de
301
Vigia de Nazaré /
Secretaria de Educação
/ Prefeitura Municipal de
Vigia / Governo do
Estado
de Pará. de
Museu Histórico
329
Cametá / Prefeitura
Municipal de Cametá.

280
Museu Municipal
Histórico e Indígena de
Rosário Oeste /
Fundação de Cultura e
Turismo de Rosário
Oeste / Secretaria
Municipal de Educação /
Museu Rosa Bororo /
7.330
Prefeitura Municipal de
Rondonópolis.
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Palmeira

Sertanóp Pública:
olis
Municipal.

1130 Museu Histórico de PR
Palmeira – Dr.
Astrogildo de
Freitas
Museu Histórico de PR
Sertanópolis

Museu Histórico de PR
Siqueira Campos

Museu Histórico do PR
Município de
Ribeirão Claro

Museu Histórico e PR
de Artes de Ibiporã

Museu Histórico
José Alexandre
Vieira
Museu Histórico
José Zanella
Museu Histórico
Municipal

Museu Histórico
Municipal

Museu Histórico
Municipal

81

291

767

864

26

412

11

311

745

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Palmeira

Sertanóp Pública:
Municipal.
olis

1130 Museu Histórico de PR
Palmeira – Dr.
Astrogildo de
Freitas
Museu Histórico de PR
Sertanópolis

Museu Histórico de PR
Siqueira Campos

Museu Histórico do PR
Município de
Ribeirão Claro

Museu Histórico e PR
de Artes de Ibiporã

Museu Histórico
José Alexandre
Vieira
Museu Histórico
José Zanella
Museu Histórico
Municipal

Museu Histórico
Municipal

Museu Histórico
Municipal

81

291

767

864

26

412

11

311

745

PR

PR

PR

PR

PR

Londrina

Museu Histórico de PR
Londrina Pe. Carlos
Weiss

936

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Estadual.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

São
Pública:
Jerônimo Municipal.
da Serra

Cornélio
Procópio

Telêmaco Pública:
Municipal.
Borba

Pato
Branco

Palmas

Ibiporã

Ribeirão
Claro

Siqueira
Campos

Campo
Largo

Museu Histórico de PR
Campo Largo

837

Pública:
Municipal.

Cambé

Museu Histórico de PR
Cambé

104

Pública:
Municipal.

Lapa

São
Pública:
Jerônimo Municipal.
da Serra

Cornélio
Procópio

Telêmaco Pública:
Borba
Municipal.

Pato
Branco

Palmas

Ibiporã

Ribeirão
Claro

Siqueira
Campos

Pública:
Municipal.

Pública:
Estadual.

Pública:
Municipal.

1021 Museu Histórico da PR
Lapa

PR

PR

PR

PR

PR

Londrina

Museu Histórico de PR
Londrina Pe. Carlos
Weiss

936

Campo
Largo

Museu Histórico de PR
Campo Largo

837

Pública:
Municipal.

Cambé

Museu Histórico de PR
Cambé

104

Pública:
Municipal.

Lapa

1021 Museu Histórico da PR
Lapa

-

2004

www.cambe.pr.gov 1985
.br

www.lapa.pr.gov.br 2002

-

1980

1985

2004

3/12/2002

29/6/2000

2004

-

-

1991

1977

www.uel.br/museu 18/9/1970

-

www.cambe.pr.gov 1985
.br

www.lapa.pr.gov.br 2002

-

-

-

1980

1985

2004

Difundir de forma organizada a
cultura, a história do município e
valorizar sua identidade.

Tornar viva a memória dos que nos
procederam, seu modo de vida, usos
e costumes, neste município.

-

-

3/12/2002

29/6/2000

Registrar, preservar e expor a história www.patobranco.pr 20/11/1996
da cidade de Pato Branco com a
.gov.br
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
29/7/1975
Preservar e expor os valores que
deram origem a esta cidade. Valorizar
o desempenho e a atuação dos
pioneiros da nossa história.

Resgatar a história do município,
através da coleta de peças históricas e
preservação das mesmas.

Resgatar, preservar e divulgar a
história do município de Ibiporã.

Valorizar a história, destinando-se à
aquisição, recepção, guarda,
preservação de objetos, documentos e
outros itens que, de qualquer forma,
representem a história e a cultura do
cidadão ribeirão-clarense.

Manter a memória do cotidiano de sua www.siqueiracamp 5/5/1992
os.pr.gov.br
gente na ocupação das terras e nas
lutas ou dificuldades para defendê-las,
na construção da cidade.

Sertanópolis e a memória dos
pioneiros promovendo exposições
abertas ao público.

A missão do museu é desenvolver
ações de resgate, preservação e
divulgação do patrimônio cultural de
Londrina e região, procurando tornar
visível a trajetória histórica de sua
sociedade; dar suporte ao ensino,
pesquisa e extensão e promover a
reflexão crítica da realidade histórica,
contribuindo para a renovação e
Registrar, preservar e expor a história
do município de Palmeira, com os
ícones que liguem o presente e o
passado, estabelecendo bases da
formação da vida eminentemente
local.
Registrar e preservar a história de

Divulgar a história do município, em
especial o Cerco da Lapa, fato
ocorrido durante a Revolução
Federalista, um dos marcos históricos
da Lapa.
Resgatar, preservar e divulgar a
história de Cambé, levando o cidadão
a compreender o museu como um
espaço dinâmico que possibilite
conhecer o passado e formar uma
consciência crítica do presente. Nesse
contexto, as ações do museu visam
ocupar um lugar de destaque na
comunidade como centro de
educação, como guardião de parte do
Registrar, preservar e expor a história
da cidade de Campo Largo com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

Difundir de forma organizada a
cultura, a história do município e
valorizar sua identidade.

Tornar viva a memória dos que nos
procederam, seu modo de vida, usos
e costumes, neste município.

Registrar, preservar e expor a história www.patobranco.pr 20/11/1996
da cidade de Pato Branco com a
.gov.br
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
Preservar e expor os valores que
29/7/1975
deram origem a esta cidade. Valorizar
o desempenho e a atuação dos
pioneiros da nossa história.

Resgatar a história do município,
através da coleta de peças históricas e
preservação das mesmas.

Resgatar, preservar e divulgar a
história do município de Ibiporã.

Valorizar a história, destinando-se à
aquisição, recepção, guarda,
preservação de objetos, documentos e
outros itens que, de qualquer forma,
representem a história e a cultura do
cidadão ribeirão-clarense.

Manter a memória do cotidiano de sua www.siqueiracamp 5/5/1992
gente na ocupação das terras e nas
os.pr.gov.br
lutas ou dificuldades para defendê-las,
na construção da cidade.

A missão do museu é desenvolver
www.uel.br/museu 18/9/1970
ações de resgate, preservação e
divulgação do patrimônio cultural de
Londrina e região, procurando tornar
visível a trajetória histórica de sua
sociedade; dar suporte ao ensino,
pesquisa e extensão e promover a
reflexão crítica da realidade histórica,
contribuindo para a renovação e
Registrar, preservar e expor a história 1977
do município de Palmeira, com os
ícones que liguem o presente e o
passado, estabelecendo bases da
formação da vida eminentemente
local.
Registrar e preservar a história de
1991
Sertanópolis e a memória dos
pioneiros promovendo exposições
abertas ao público.

Divulgar a história do município, em
especial o Cerco da Lapa, fato
ocorrido durante a Revolução
Federalista, um dos marcos históricos
da Lapa.
Resgatar, preservar e divulgar a
história de Cambé, levando o cidadão
a compreender o museu como um
espaço dinâmico que possibilite
conhecer o passado e formar uma
consciência crítica do presente. Nesse
contexto, as ações do museu visam
ocupar um lugar de destaque na
comunidade como centro de
educação, como guardião de parte do
Registrar, preservar e expor a história
da cidade de Campo Largo com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
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0

04

0

0
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0

0

1.000

55

350

260.000

0

0

112.005

Museu Histórico
350
Municipal / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal de Cornélio
Procópio.
412
Museu Histórico
Municipal / Prefeitura
Municipal de São
Jerônimo da Serra.

Município de Ribeirão
Claro / Departamento
Municipal de Cultura /
Secretaria Municipal de
Educação Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de Ribeirão
Museu Histórico e de
Artes de Ibiporã /
Fundação Cultural de
Ibiporã / Prefeitura
Municipal de Ibiporã.
Museu Histórico José
Alexandre Vieira /
Prefeitura Municipal de
Palmas.
Museu Histórico José
Zanella / Prefeitura
Municipal de Pato
Branco.
Museu Histórico
Municipal / Secretaria
Municipal da Cultura,
Esporte e Recreação /
Prefeitura Municipal de
Telêmaco Borba.

Sertanópolis /
Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de
Museu Histórico de
Siqueira Campos /
Departamento de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Siqueira
Campos.
Museu
Histórico
do

Museu Histórico de
Palmeira – Dr.
Astrogildo de Freitas /
Departamento de
Cultura Municipal /
Prefeitura
Municipal
Museu Histórico
de de

Londrina Pe. Carlos
Weiss / Universidade
Estadual de Londrina UEL / Governo do
Estado do Paraná.

Museu Histórico de
Campo Largo / Prédio
Público Municipal /
Prefeitura Municipal /
Governo do Estado do
Paraná.
Museu Histórico de

Museu Histórico de
Cambé / Fundação
Cultural e Artística de
Cambé / Prefeitura
Municipal de Cambé.

Museu Histórico da Lapa 150
/ Prefeitura Municipal da
Lapa.

41

0

04

0

0

100

800

0

0

1.000

55

350

260.000

0

0

112.005

Museu Histórico
350
Municipal / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal de Cornélio
Procópio.
Museu Histórico
412
Municipal / Prefeitura
Municipal de São
Jerônimo da Serra.

Município de Ribeirão
Claro / Departamento
Municipal de Cultura /
Secretaria Municipal de
Educação Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de Ribeirão
Museu Histórico e de
Artes de Ibiporã /
Fundação Cultural de
Ibiporã / Prefeitura
Municipal de Ibiporã.
Museu Histórico José
Alexandre Vieira /
Prefeitura Municipal de
Palmas.
Museu Histórico José
Zanella / Prefeitura
Municipal de Pato
Branco.
Museu Histórico
Municipal / Secretaria
Municipal da Cultura,
Esporte e Recreação /
Prefeitura Municipal de
Telêmaco Borba.

Sertanópolis /
Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de
Museu Histórico de
Siqueira Campos /
Departamento de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Siqueira
Campos.
Museu
Histórico
do

Museu Histórico de
Palmeira – Dr.
Astrogildo de Freitas /
Departamento de
Cultura Municipal /
Prefeitura
Municipal
Museu Histórico
de de

Londrina Pe. Carlos
Weiss / Universidade
Estadual de Londrina UEL / Governo do
Estado do Paraná.

Museu Histórico de
Campo Largo / Prédio
Público Municipal /
Prefeitura Municipal /
Governo do Estado do
Paraná.
Museu Histórico de

Museu Histórico de
Cambé / Fundação
Cultural e Artística de
Cambé / Prefeitura
Municipal de Cambé.

Museu Histórico da Lapa 150
/ Prefeitura Municipal da
Lapa.
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Museu Municipal
Baptista Pellizzari

Museu Municipal de PR
Irati

Museu Municipal de PR
Missal

Museu Municipal de PR
Piraí do Sul
Museu Municipal de PR
Porecatu
Museu Municipal de PR
Rolândia

Museu Municipal de PR
São Jorge do Ivaí

PR

Museu Histórico
Willy Barth

Museu Municipal de PR
Colorado

PR

Museu Histórico
Professora Maria
José França Foohs

Museu Magarancho PR

PR

1117 Museu Histórico
Padre José
Gaertner

Museu Municipal
Deolindo Mendes
Pereira

Museu Histórico
Municipal de
Guaraniaçu

Museu Histórico
Municipal João
Rissatti

Museu Histórico
Willy Barth

Museu Magarancho PR

Museu Municipal
Baptista Pellizzari

Museu Municipal de PR
Colorado

Museu Municipal de PR
Irati

Museu Municipal de PR
Missal

Museu Municipal de PR
Piraí do Sul
Museu Municipal de PR
Porecatu
Museu Municipal de PR
Rolândia

Museu Municipal de PR
São Jorge do Ivaí

Museu Municipal
Deolindo Mendes
Pereira
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1117 Museu Histórico
Padre José
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Museu Histórico
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Rissatti
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Museu Histórico
Municipal de
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Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Campo
Mourão

Pública:
Municipal.

São Jorge Pública:
Municipal.
do Ivaí

Rolândia

Porecatu

Piraí do
Sul

Missal

Irati

Colorado

Balsa
Nova

Capanem Outra: outra.
a
Particular.

Toledo

Rio Negro Pública:
Municipal.

Marechal Pública:
Cândido Municipal.
Rondon

Cafeara

Guaraniaç Pública:
u
Municipal.

Campo
Mourão

São Jorge Pública:
do Ivaí
Municipal.

Rolândia

Porecatu

Piraí do
Sul

Missal

Irati

Colorado

Balsa
Nova

Capanem Outra: outra.
a
Particular.

Toledo

Rio Negro Pública:
Municipal.

Marechal Pública:
Cândido Municipal.
Rondon

Cafeara

Guaraniaç Pública:
u
Municipal.

2004

4/7/1996

-

1996

2004

4/7/1996

1984

8/12/2002

1989

1986

-

1989

-

1996

Registrar, preservar, expor e divulgar a história da cidade, valorizando
aqueles que ajudaram na sua
construção.

Reunir documentos, objetos,
depoimentos de pioneiros e fotos que
contam a história do município,
criando alicerces firmes para proteger
a nossa memória.
Registrar, preservar e resguardar a
história da origem da municipalização.

Registrar, preservar e expor a história da cidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade e de sua colonização, com a
finalidade de valorizar a história e sua
identidade.
Preservar e expor a história da cidade de Piraí do Sul com o intuito de
promover e valorizar a sua identidade.

1984

8/12/2002

1989

1986

-

1989

www.colorado.pr.g 1998
Retratar e resgatar os fatos
memoráveis da história de Colorado, ov.br
por seu excepcional valor arquelógico,
etnográfico, bibliográfico e artístico,
através de seu acervo constituído de
objetos, peças, equipamentos,
fotografias, utensílios documentação e
1980
Preservar a história de Irati através da recepção, guarda e conservação de
peças ou coleções científicas, objetos
antigos, publicações e manuscritos.

Preservar a cultura e a história do
município.

Registrar, preservar e expor a história, www.mcr.pr.gov.br 1981
desde a fase indígena (século XVI), a
história do Porto Mendes Gonçalves
(século XIX), bem como a história da
colonização de Marechal Cândido
Rondon, (século XX), com a finalidade
de
promover
e valorizar
a identidade.
O Museu
Histórico
Cultural
Professora www.rionegro.pr.go 2002
Maria José França Foohs é uma
v.br
instituição de caráter permanente,
sem fins lucrativos, aberta ao público,
a serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento. É um espaço
cultural de destaque no processo de
educação alternativa e de valorização
da história local, destinada à
aquisição, recepção, guarda e
conservação, a fim de irradiar o bem
patrimonial a ele destinado e confiado.
Efetua investigações sobre os
testemunhos materiais da evidência
do Homem e do seu meio ambiente,
Resgatar, registrar, preservar e
www.toledo.pr.gov. 1976
divulgar a história da cidade para
br
compreensão do processo histórico de
sua formação, a fim de promover e
valorizar uma identidade local e
regional.
Registrar, preservar e expor a história 2000
da cidade e de seus colonizadores.

Registrar, preservar e expor a história do município, promovendo e
valorizando sua identidade cultural.

Registrar, preservar e expor a história de Guaraniaçu com a finalidade de
promover e valorizar a identidade
local.

Registrar, preservar, expor e divulgar a história da cidade, valorizando
aqueles que ajudaram na sua
construção.

Reunir documentos, objetos,
depoimentos de pioneiros e fotos que
contam a história do município,
criando alicerces firmes para proteger
a nossa memória.
Registrar, preservar e resguardar a
história da origem da municipalização.

Registrar, preservar e expor a história da cidade.

Preservar e expor a história da cidade de Piraí do Sul com o intuito de
promover e valorizar a sua identidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade e de sua colonização, com a
finalidade de valorizar a história e sua
identidade.

Retratar e resgatar os fatos
www.colorado.pr.g 1998
memoráveis da história de Colorado, ov.br
por seu excepcional valor arquelógico,
etnográfico, bibliográfico e artístico,
através de seu acervo constituído de
objetos, peças, equipamentos,
fotografias, utensílios documentação e
Preservar a história de Irati através da 1980
recepção, guarda e conservação de
peças ou coleções científicas, objetos
antigos, publicações e manuscritos.

Preservar a cultura e a história do
município.

Maria José França Foohs é uma
v.br
instituição de caráter permanente,
sem fins lucrativos, aberta ao público,
a serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento. É um espaço
cultural de destaque no processo de
educação alternativa e de valorização
da história local, destinada à
aquisição, recepção, guarda e
conservação, a fim de irradiar o bem
patrimonial a ele destinado e confiado.
Efetua investigações sobre os
testemunhos materiais da evidência
do Homem e do seu meio ambiente,
www.toledo.pr.gov. 1976
Resgatar, registrar, preservar e
br
divulgar a história da cidade para
compreensão do processo histórico de
sua formação, a fim de promover e
valorizar uma identidade local e
regional.
Registrar, preservar e expor a história 2000
da cidade e de seus colonizadores.

Registrar, preservar e expor a história, www.mcr.pr.gov.br 1981
desde a fase indígena (século XVI), a
história do Porto Mendes Gonçalves
(século XIX), bem como a história da
colonização de Marechal Cândido
Rondon, (século XX), com a finalidade
de
promover
e valorizar
a identidade.
O Museu
Histórico
Cultural
Professora www.rionegro.pr.go 2002

Registrar, preservar e expor a história do município, promovendo e
valorizando sua identidade cultural.

Registrar, preservar e expor a história de Guaraniaçu com a finalidade de
promover e valorizar a identidade
local.
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Museu Municipal
3.952
Deolindo Mendes Pereira
/ Secretaria Especial de
Cultura - FUNDACAM /
Prefeitura Municipal de
Campo Mourão.

Museu Municipal de São 150
Jorge do Ivaí / Prefeitura
Municipal de São Jorge
do Ivaí.

Museu Municipal de
2.000
Rolândia / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Rolândia.

Museu Municipal de
Porecatu / Prefeitura
Municipal de Porecatu.

Museu Municipal de
Missal / Departamento
de Cultura / Prefeitura
Municipal de Missal.
Subordinada.

Museu Municipal de Irati 5.500
/ Prefeitura Municipal de
Irati.

Museu Municipal
Baptista Pellizzari /
Prefeitura Municipal de
Balsa Nova.
Museu Municipal de
Colorado / Prefetura
Municipal de Colorado.

-

Museu Histórico Willy
Barth / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal de Toledo.

Museu Histórico
Professora Maria José
França Foohs /
Prefeitura Municipal de
Rio Negro.

Museu Histórico
600
Municipal de Guaraniaçu
/ Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de
Guaraniaçu.
Museu Histórico
252
Municipal João Rissatti /
Prefeitura Municipal de
Cafeara.
Museu Histórico Padre
1.158
José Gaertner /
Prefeitura Municipal de
Marechal Cândido
Rondon.

Museu Municipal
3.952
Deolindo Mendes Pereira
/ Secretaria Especial de
Cultura - FUNDACAM /
Prefeitura Municipal de
Campo Mourão.

Museu Municipal de São 150
Jorge do Ivaí / Prefeitura
Municipal de São Jorge
do Ivaí.

Museu Municipal de
2.000
Rolândia / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Rolândia.

Museu Municipal de
Porecatu / Prefeitura
Municipal de Porecatu.

Subordinada.

Museu Municipal de
Missal / Departamento
de Cultura / Prefeitura
Municipal de Missal.

Museu Municipal de Irati 5.500
/ Prefeitura Municipal de
Irati.

Museu Municipal
Baptista Pellizzari /
Prefeitura Municipal de
Balsa Nova.
Museu Municipal de
Colorado / Prefetura
Municipal de Colorado.

-

Museu Histórico Willy
Barth / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal de Toledo.

Museu Histórico
Professora Maria José
França Foohs /
Prefeitura Municipal de
Rio Negro.

Museu Histórico
600
Municipal de Guaraniaçu
/ Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de
Guaraniaçu.
Museu Histórico
252
Municipal João Rissatti /
Prefeitura Municipal de
Cafeara.
Museu Histórico Padre
1.158
José Gaertner /
Prefeitura Municipal de
Marechal Cândido
Rondon.
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Martins

Museu Municipal
Santo Antonio do
Sudoeste

Museu Municipal
Visconde de
Guarapuava

Museu Patrimônio PR
Histórico e Cultural
de Ubiratã

Museu da Cidade

Museu Histórico de RN
Acari

Museu Histórico de RN
Currais Novos

Museu Histórico de RN
Martins
Museu Histórico
RN
Lauro da Escóssia
Museu José Elviro
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Martins

Museu Municipal
Santo Antonio do
Sudoeste

Museu Municipal
Visconde de
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2570 Museu Municipal
Macaguá

2563 Museu Rondon

RN

RJ

Outra:
Particular.

Outra:
Particular.

Pública:
Municipal.
Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Ariqueme Pública:
s
Municipal.

Tenente Privada:
Laurentin Associação.
o Cruz

Martins

Macau

Mossoró

Acari

Rio de
Janeiro

Pública:
Municipal.

Guarapua Pública:
Municipal.
va

PR

Ubiratã

Santo
Pública:
Antonio
Municipal.
do
Sudoeste

Serranóp Pública:
olis do
Municipal.
Iguaçú
PR

PR

1060 Museu Júnior
Marcelino

529

Currais
Novos

Museu Municipal
Edson Bloemer

Pública:
Municipal.

Cruzeiro Pública:
do Oeste Municipal.

840

PR

Museu Municipal
Dr. Carlos dos
Anjos

Nova
Santa
Rosa

Ariqueme Pública:
s
Municipal.

897

RO

2563 Museu Rondon

Outra:
Particular.

Outra:
Particular.

Pública:
Municipal.
Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Tenente Privada:
Laurentin Associação.
o Cruz

Museu Municipal
PR
Dom Severino Kögl

RN

2570 Museu Municipal
Macaguá

Martins

Macau

Mossoró

Acari

Rio de
Janeiro

Ubiratã

Guarapua Pública:
va
Municipal.

Santo
Pública:
Antonio
Municipal.
do
Sudoeste

Serranóp Pública:
olis do
Municipal.
Iguaçú

814

RN

RN

RJ

PR

PR

PR

1060 Museu Júnior
Marcelino

529

Currais
Novos

Museu Municipal
Edson Bloemer

Pública:
Municipal.

Cruzeiro Pública:
do Oeste Municipal.

840

PR

Museu Municipal
Dr. Carlos dos
Anjos

897

Nova
Santa
Rosa

Museu Municipal
PR
Dom Severino Kögl
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23/12/1998
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23/12/1998

1992

1986

-

1979

-

2003

1952
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O Museu Municipal Macaguá tem por 2004
objetivo resgatar a cultura dos
habitantes do município de Tenente
Laurentino Cruz, situado na
microrregião da Serra de Santana do
Rio Grande do Norte. Este local foi
anteriormente habitado por povos
indígenas e é situado em uma região
da caatinga, própria do sertão
nordestino. O Museu Macaguá busca
valorizar a história, a cultura e a
Conhecimento e guarda da história do www.ariquemes.ro. 2006
município de Ariquemes e região,
gov.br
visando a consolidação de uma
comunidade consciente, crítica e
cidadã.

Captar, preservar e disponibilizar a
história da cidade de Macau e Região
Salineira Potiguar com o intuito de
expandir ao longo do tempo a
identidade de seu povo.
Registrar, preservar e expor a história www.martinsda cidade, através de fotografias e
rn.com.br
objetos oriundos de pesquisas
arqueológicas e paleontológicas para
resgatar e valorizar a identidade.

Registrar e preservar a história da
cidade.

Resgatar a história da cidade.

Recolher, inventariar, expor e
desenvolver estudos dos bens
culturais ligados à identidade do
município de Acari e da região do
Seridó.
Preservar e conservar o patrimônio
histórico-cultural da cidade de Currais
Novos.

Conservar, preservar, expor, divulgar www.rio.rj.gov.br/c 1934
e valorizar a história do país e
ulturas
diretamente a cidade do Rio de
Janeiro.

Resgatar, preservar e manter nossa
história viva.

Coletar, conservar e estudar objetos e www.santoantoniod 17/8/1981
coleções vinculadas ao campo das
osudoeste.com
ciências e disciplinas arqueológicas,
etnológicas, históricas, artísticas e
bibliográficas. Expor e divulgar,
através de exposições e outros
recursos de comunicação, o acervo
museológico. O Museu Municipal
atuará em regime de ampla
colaboração com as instituições
congêneres do Estado e do país,
buscando atingir as suas finalidades
18/01/1974
Registrar, preservar e expor a história de nossa cidade para promover e
(Patrimônio
Histórico e
valorizar sua identidade.
Cultural do
Paraná)

Coletar, conservar, pesquisar,
documentar e expor os objetos
relacionados à memória do município.

Registrar, preservar e resgatar a
história do município.

Registrar, preservar e expor a história do período da colonização da cidade,
através dos objetos de trabalho e
utensílios domésticos.

O Museu Municipal Macaguá tem por 2004
objetivo resgatar a cultura dos
habitantes do município de Tenente
Laurentino Cruz, situado na
microrregião da Serra de Santana do
Rio Grande do Norte. Este local foi
anteriormente habitado por povos
indígenas e é situado em uma região
da caatinga, própria do sertão
nordestino. O Museu Macaguá busca
valorizar a história, a cultura e a
Conhecimento e guarda da história do www.ariquemes.ro. 2006
município de Ariquemes e região,
gov.br
visando a consolidação de uma
comunidade consciente, crítica e
cidadã.

Captar, preservar e disponibilizar a
história da cidade de Macau e Região
Salineira Potiguar com o intuito de
expandir ao longo do tempo a
identidade de seu povo.
Registrar, preservar e expor a história www.martinsda cidade, através de fotografias e
rn.com.br
objetos oriundos de pesquisas
arqueológicas e paleontológicas para
resgatar e valorizar a identidade.

Registrar e preservar a história da
cidade.

Resgatar a história da cidade.

Recolher, inventariar, expor e
desenvolver estudos dos bens
culturais ligados à identidade do
município de Acari e da região do
Seridó.
Preservar e conservar o patrimônio
histórico-cultural da cidade de Currais
Novos.

Conservar, preservar, expor, divulgar www.rio.rj.gov.br/c 1934
e valorizar a história do país e
ulturas
diretamente a cidade do Rio de
Janeiro.

Resgatar, preservar e manter nossa
história viva.

Coletar, conservar e estudar objetos e www.santoantoniod 17/8/1981
coleções vinculadas ao campo das
osudoeste.com
ciências e disciplinas arqueológicas,
etnológicas, históricas, artísticas e
bibliográficas. Expor e divulgar,
através de exposições e outros
recursos de comunicação, o acervo
museológico. O Museu Municipal
atuará em regime de ampla
colaboração com as instituições
congêneres do Estado e do país,
buscando atingir as suas finalidades
Registrar, preservar e expor a história 18/01/1974
de nossa cidade para promover e
(Patrimônio
valorizar sua identidade.
Histórico e
Cultural do
Paraná)

Coletar, conservar, pesquisar,
documentar e expor os objetos
relacionados à memória do município.

Registrar, preservar e resgatar a
história do município.

Registrar, preservar e expor a história do período da colonização da cidade,
através dos objetos de trabalho e
utensílios domésticos.
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Museu Rondon /
165
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Ariquemes.

Museu Municipal
Macaguá / Associação
Laurentinense de
Desenvolvimento
Sustentável e Sócio
Cultural.

-

Museu Histórico Lauro
da Escóssia / Prefeitura
Municipal de Mossoró.
-

Museu Histórico de
Currais Novos /
Fundação Cultural José
Bezerra Gomes /
Prefeitura Municipal de
Currais
Novos.
-

19.598
Museu da Cidade /
Secretaria Municipal de
Culturas / Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro
/ Governo do Estado do
Rio
de Janeiro.
Museu
Histórico de Acari 2.015
/ Prefeitura Municipal de
Acari.

Museu Patrimônio
Histórico e Cultural de
Ubiratã / Prefeitura
Municipal de Ubiratã.

Museu Municipal
1.315
Visconde de Guarapuava
/ Prefeitura Municipal de
Guarapuava.

Museu Municipal Santo
Antonio do Sudoeste /
Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do
Sudoeste.

Museu Municipal Dr.
993
Carlos dos Anjos /
Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Oeste.
Museu Municipal Edson 119
Bloemer / Prefeitura
Municipal de
Serranópolis do Iguaçú.

-

Museu Rondon /
165
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Ariquemes.

Museu Municipal
Macaguá / Associação
Laurentinense de
Desenvolvimento
Sustentável e Sócio
Cultural.

-

Museu Histórico Lauro
da Escóssia / Prefeitura
Municipal de Mossoró.
-

Museu Histórico de
Currais Novos /
Fundação Cultural José
Bezerra Gomes /
Prefeitura Municipal de
Currais
Novos.
-

19.598
Museu da Cidade /
Secretaria Municipal de
Culturas / Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro
/ Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
Museu
Histórico de Acari 2.015
/ Prefeitura Municipal de
Acari.

Museu Patrimônio
Histórico e Cultural de
Ubiratã / Prefeitura
Municipal de Ubiratã.

Museu Municipal
1.315
Visconde de Guarapuava
/ Prefeitura Municipal de
Guarapuava.

Museu Municipal Santo
Antonio do Sudoeste /
Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do
Sudoeste.

Museu Municipal Dr.
993
Carlos dos Anjos /
Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Oeste.
Museu Municipal Edson 119
Bloemer / Prefeitura
Municipal de
Serranópolis do Iguaçú.
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Museu Dom Diogo
de Souza

Museu e Arquivo
Histórico de Bom
Jesus

226

647

1754 Museu e Arquivo
Histórico de
Panambi

Museu Histórico de RS
Nova Hartz

Museu Histórico e
Artístico

Museu Histórico e RS
Cultural Fermino
Gomercindo Grando
Museu Histórico
Fernando Ferrari

Museu Histórico
RS
Helena Assumpção
de Assumpção

Museu Histórico
Municipal
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802

849

295

373
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Museu Dom Diogo
de Souza

Museu e Arquivo
Histórico de Bom
Jesus
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Histórico Pedro
Rossi
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Nova Hartz
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Artístico

Museu Histórico e RS
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1095 Museu da Cidade
do Rio Grande
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Rossi
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do Rio Grande
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Fagundes Pública:
Varela
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São Pedro Pública:
Municipal.
do Sul

Erval
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Uruguaia Pública:
na
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Nova
Hartz

Flores da Pública:
Cunha
Municipal.

Guaporé

Panambi

Bom
Jesus

Bagé

Venâncio Privada:
Aires
Associação.

Rio
Grande

Fagundes Pública:
Varela
Municipal.

Pelotas

São Pedro Pública:
do Sul
Municipal.

Erval
Grande

Uruguaia Pública:
na
Municipal.

Nova
Hartz

Flores da Pública:
Cunha
Municipal.

Guaporé

Panambi

Bom
Jesus

Bagé

Venâncio Privada:
Aires
Associação.
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1984
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Incentivar e preservar a história da
imigração italiana, incentivando e
mantendo sempre viva a história do
município.

www.fagundesvarel 1996
a-rs.com.br

Reunir, classificar, preservar e expor www.saopedrodosu 1990
objetos, obras e documentos de
l.rs.cnm.org.br
interesse histórico-cultural, para servir
de fonte de pesquisa e instrumento de
divulgação da história e da cultura do
município de São Pedro do Sul e
região.
Resgatar e preservar, através do
www.museuhelena 2001
acervo exposto, a história da cidade
assumpcao.com.br
de Pelotas e, em especial, das famílias
Assumpção e Gertum.

município.

Pesquisar, coletar, expor,
guardar/preservar, registar, publicar e
contar a evolução histórico/cultural da
cidade, de modo a valorizar o ser
humano, em sua dimensão sóciocultural, buscando envolver e engajar
os moradores da cidade em suas
atividades. Ajudar a criar uma
identificação em comum entre os
Registrar, preservar e expor a história
da cidade de Uruguaiana,
curiosidades, pinturas e esculturas de
artistas moradores e/ou nascidos em
Uruguaiana e região com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.
Resgatar e divulgar a história do

Adquirir, conservar, pesquisar e expor coleções de objetos de caráter
cultural, referente ao município, para
fins de estudos, educação e
entretenimento.

Preservar, recolher, expor e guardar www.guaporepara fins de estudo, educação, cultura rs.com.br
e lazer o patrimônio histórico do
município.

-

2.300

450

702

Museu Histórico Helena 1.000
Assumpção de
Assumpção / Instituto
Nacional Brasileiro
Senador Joaquim
Augusto
de Assumpção. 700
Museu Histórico
Municipal / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Fagundes Varela.

Museu Histórico e
Cultural Fermino
Gomercindo Grando /
Prefeitura Municipal de
Erval Grande.
Museu Histórico
Fernando Ferrari /
Secretaria de Educação
e Cultura / Prefeitura
Municipal de São Pedro
do Sul.

Unidade subordinada.

Museu e Arquivo
1.536
Histórico Pedro Rossi /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e
Desportos / Prefeitura
Municipal de Flores da
Cunha.
Museu Histórico de Nova 930
Hartz / Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura, Esportes e
Lazer / Prefeitura
Municipal de Nova Hartz.

Museu e Arquivo
47.385
Histórico de Panambi
/Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Panambi.
Museu e Arquivo
720
Histórico Municipal /
Prefeitura Municipal de
Guaporé.

0

0

0

0

0

0

0

0

55

30

Museu Municipal de Bom 1.924
Jesus / Departamento
de Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Bom Jesus.

17/11/1992

0

Museu Dom Diogo de
39.500
Souza / Universidade da
Região da Campanha URCAMP.

1956

800

13

Museu de Venâncio
8.000
Aires / Departamento de
Museus / Núcleo de
Cultura de Venâncio
Aires.

Museu da Cidade do Rio 5.811
Grande / Fundação
Cidade do Rio Grande.

0

0

Museu Histórico Helena 1.000
Assumpção de
Assumpção / Instituto
Nacional Brasileiro
Senador Joaquim
Augusto
de Assumpção. 700
Museu Histórico
Municipal / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Fagundes Varela.

0

0

0

450

702

0

0

2.300

Museu Histórico e
Cultural Fermino
Gomercindo Grando /
Prefeitura Municipal de
Erval Grande.
Museu Histórico
Fernando Ferrari /
Secretaria de Educação
e Cultura / Prefeitura
Municipal de São Pedro
do Sul.

Unidade subordinada.

Museu e Arquivo
1.536
Histórico Pedro Rossi /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e
Desportos / Prefeitura
Municipal de Flores da
Cunha.
Museu Histórico de Nova 930
Hartz / Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura, Esportes e
Lazer / Prefeitura
Municipal de Nova Hartz.

0

55

30

Museu Municipal de Bom 1.924
Jesus / Departamento
de Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Bom Jesus.

Museu e Arquivo
47.385
Histórico de Panambi
/Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Panambi.
Museu e Arquivo
720
Histórico Municipal /
Prefeitura Municipal de
Guaporé.

0

800

13

Museu Dom Diogo de
39.500
Souza / Universidade da
Região da Campanha URCAMP.

8.000
Museu de Venâncio
Aires / Departamento de
Museus / Núcleo de
Cultura de Venâncio
Aires.

Museu da Cidade do Rio 5.811
Grande / Fundação
Cidade do Rio Grande.

-

1971

www.fagundesvarel 1996
a-rs.com.br

Coleção histórica: Trabalhar com a
história do município a partir da
pesquisa dos objetos doados. Coleção
sacra: Guardar, conservar e expor o
acervo referente às práticas religiosas
no município durante os séculos
XVIII,
XIX e
início do século
XX.
Pesquisar,
salvaguardar,
historicizar
e www.museuvaires.
divulgar a história da região do
com.br
município de Venâncio Aires, através
da preservação sistematizada do
acervo material e imaterial, buscando
promover, dessa forma, o
desenvolvimento educacional, cultural,
social e econômico, com o
subseqüente aumento da auto-estima
Recolher, adquirir, conservar e expor tudo o que se constituir em
testemunho dos fatos e vultos da
história de Bagé, assim como do Rio
Grande do Sul e do Brasil.
Registrar, preservar e expor a história de Bom Jesus e da Região dos
Campos de Lima da Serra, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

Incentivar e preservar a história da
imigração italiana, incentivando e
mantendo sempre viva a história do
município.

Reunir, classificar, preservar e expor www.saopedrodosu 1990
objetos, obras e documentos de
l.rs.cnm.org.br
interesse histórico-cultural, para servir
de fonte de pesquisa e instrumento de
divulgação da história e da cultura do
município de São Pedro do Sul e
região.
www.museuhelena 2001
Resgatar e preservar, através do
assumpcao.com.br
acervo exposto, a história da cidade
de Pelotas e, em especial, das famílias
Assumpção e Gertum.

Pesquisar, coletar, expor,
guardar/preservar, registar, publicar e
contar a evolução histórico/cultural da
cidade, de modo a valorizar o ser
humano, em sua dimensão sóciocultural, buscando envolver e engajar
os moradores da cidade em suas
atividades. Ajudar a criar uma
identificação em comum entre os
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Uruguaiana,
curiosidades, pinturas e esculturas de
artistas moradores e/ou nascidos em
Uruguaiana e região com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.
Resgatar e divulgar a história do
município.

Adquirir, conservar, pesquisar e expor coleções de objetos de caráter
cultural, referente ao município, para
fins de estudos, educação e
entretenimento.

Preservar, recolher, expor e guardar www.guaporepara fins de estudo, educação, cultura rs.com.br
e lazer o patrimônio histórico do
município.

-

Coleção histórica: Trabalhar com a
história do município a partir da
pesquisa dos objetos doados. Coleção
sacra: Guardar, conservar e expor o
acervo referente às práticas religiosas
no município durante os séculos
XVIII,
XIX e
início do século
XX.
Pesquisar,
salvaguardar,
historicizar
e www.museuvaires.
divulgar a história da região do
com.br
município de Venâncio Aires, através
da preservação sistematizada do
acervo material e imaterial, buscando
promover, dessa forma, o
desenvolvimento educacional, cultural,
social e econômico, com o
subseqüente aumento da auto-estima
Recolher, adquirir, conservar e expor tudo o que se constituir em
testemunho dos fatos e vultos da
história de Bagé, assim como do Rio
Grande do Sul e do Brasil.
Registrar, preservar e expor a história de Bom Jesus e da Região dos
Campos de Lima da Serra, com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.
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1123 Museu Histórico
Municipal

248

Museu Histórico
Municipal de
Chapada
Museu Histórico
Municipal de Dois
Irmãos

Museu Histórico
Municipal de Nova
Petrópolis
Museu Histórico
Municipal de
Salvador das
Missões

Museu Histórico
Municipal Estela
Maris Reinher
Museu Histórico
Municipal Nice
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Municipal Profa.
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Regional
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Nonoai

Porto
Alegre

233

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Tramanda Pública:
í
Municipal.

1738 Museu Honório
RS
Veloso de Linhares

RS

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Monteneg Pública:
ro
Municipal.

Três de
Maio

Salvador
das
Missões

Passo
Fundo

Museu Joaquim
José Felizardo

Pública:
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Pública:
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Pública:
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Pública:
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Pública:
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Nova
Pública:
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RS

RS

RS

RS

Dois
Irmãos

Chapada

RS
Museu Histórico
Municipal de
Chapada
Museu Histórico
Municipal de Dois
Irmãos
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Henrique José
Barbosa

126
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RS
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Pública:
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Pública:
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Trott

RS
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Pública:
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São
Pública:
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Museu Histórico
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Henrique José
Barbosa
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1968.
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Conservar, pesquisar e divulgar os
www.prefpoa.com. 1979
testemunhos materiais produzidos
br
pelos porto-alegrenses ao longo dos
anos, a fim de estimular a reflexão
sobre cada aspecto da diversidade da
história da cidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Nonoai com o objetivo
de promover e valorizar a identidade.

O MHR tem por objetivo a
www.upf.br/mhr
preservação, difusão da memória e do
acervo histórico-cultural da região.
Seu acervo é divulgado através de
exposições temáticas temporárias
centradas na história local e regional.

www.montenegro.r 1978
Coletar, documentar, divulgar e
s.gov.br
promover exposições referentes à
história local, tendo o objetivo
permanente da construção da
identidade e auto-estima da
10/12/1980
Registrar, preservar e expor a história do município com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Registrar, preservar, e expor o acervo à comunidade e ao público em geral e
sensibilizar as pessoas para a
importância histórica do Museu em
resgatar a identidade e a formação
que deu origem à comunidade
fundada em 1904, perfazendo 102
anos de fundação. Tem a finalidade de
promover a história cultural para
trabalhos e pesquisas da rede escolar,
Divulgar e preservar a história de
nosso município.

www.doisirmaos.rs. 1989
Resgatar a identidade cultural deste
município registrando, preservando e gov.br
valorizando os hábitos, valores,
crenças e visões produzidos pelos
colonizadores alemães no Rio Grande
do Sul, no início do século XIX, e no
desdobramento
destae colonização
no 24/7/2002
Registrar, preservar
expor a história
da cidade de Nova Petrópolis com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

-

Desenvolver ações educativas,
preservacionistas, de pesquisa e
divulgação do patrimônio históricocultural.
Envolver a comunidade no processo
de construção histórico-cultural do
município, estimulando a participação,
a curiosidade e a cidadania. Promover
o conhecimento da história do
município como um todo, aumentando
o grau de informação do passado e
com isso estimular o entendimento a
Preservação do patrimônio histórico
do município de Canguçu.

Conservar, registrar, expor e manter viva a história e a cultura.
Proporcionar e promover ações,
visando a interação entre a unidade
museológica e a comunidade.
Registrar, preservar e expor a história da cidade, valorizando a colonização
alemã e portuguesa.

Conservar, pesquisar e divulgar os
www.prefpoa.com. 1979
testemunhos materiais produzidos
br
pelos porto-alegrenses ao longo dos
anos, a fim de estimular a reflexão
sobre cada aspecto da diversidade da
história da cidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Nonoai com o objetivo
de promover e valorizar a identidade.

O MHR tem por objetivo a
www.upf.br/mhr
preservação, difusão da memória e do
acervo histórico-cultural da região.
Seu acervo é divulgado através de
exposições temáticas temporárias
centradas na história local e regional.

www.montenegro.r 1978
Coletar, documentar, divulgar e
s.gov.br
promover exposições referentes à
história local, tendo o objetivo
permanente da construção da
identidade e auto-estima da
Registrar, preservar e expor a história 10/12/1980
do município com a finalidade de
promover e valorizar a identidade.

Registrar, preservar, e expor o acervo à comunidade e ao público em geral e
sensibilizar as pessoas para a
importância histórica do Museu em
resgatar a identidade e a formação
que deu origem à comunidade
fundada em 1904, perfazendo 102
anos de fundação. Tem a finalidade de
promover a história cultural para
trabalhos e pesquisas da rede escolar,
Divulgar e preservar a história de
nosso município.

Resgatar a identidade cultural deste
www.doisirmaos.rs. 1989
município registrando, preservando e gov.br
valorizando os hábitos, valores,
crenças e visões produzidos pelos
colonizadores alemães no Rio Grande
do Sul, no início do século XIX, e no
desdobramento
destae colonização
no Registrar, preservar
expor a história
24/7/2002
da cidade de Nova Petrópolis com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

-

Desenvolver ações educativas,
preservacionistas, de pesquisa e
divulgação do patrimônio históricocultural.
Envolver a comunidade no processo
de construção histórico-cultural do
município, estimulando a participação,
a curiosidade e a cidadania. Promover
o conhecimento da história do
município como um todo, aumentando
o grau de informação do passado e
com isso estimular o entendimento a
Preservação do patrimônio histórico
do município de Canguçu.

Conservar, registrar, expor e manter viva a história e a cultura.
Proporcionar e promover ações,
visando a interação entre a unidade
museológica e a comunidade.
Registrar, preservar e expor a história da cidade, valorizando a colonização
alemã e portuguesa.

500

4.540

500

104.500

4.540

Museu Joaquim José
Felizardo / Secretaria
Municipal da Cultura /
Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.

104.500

Museu Honório Veloso
1.200
de Linhares / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Nonoai.

Museu Histórico
Regional / Secretaria
Municipal de Cultura
Turismo e Desporto /
Prefeitura Municipal de
Passo Fundo.

1.350
Museu Histórico
Municipal Estela Maris
Reinher / Prefeitura
Municipal de Três de
Maio.
Museu Histórico
7.000
Municipal Nice Antonieta
Schüller / Prefeitura
Municipal de
Montenegro.
Museu Histórico
1.200
Municipal Prof. Abrilina
Hoffmeister / Prefeitura
Municipal de Tramandaí
/ Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.

Museu Histórico
2.000
Municipal de Nova
Petrópolis / Prefeitura
Municipal de Nova
Petrópolis.
Museu Histórico
345
Municipal / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura, Desporto e
Lazer / Prefeitura
Municipal de Salvador
das Missões - RS.

1.550
Museu Histórico
Municipal Capitão
Henrique José Barbosa /
Secretaria de Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal
de Canguçu.
Museu
Histórico
458
Municipal de Chapada /
Prefeitura Municipal de
Museu Histórico
4.247
Municipal de Dois
Irmãos / Prefeitura
Municipal de Dois
Irmãos.

Museu Histórico
304
Municipal / Prefeitura
Municipal de São
Lourenço do Sul.
Museu Histórico
850
Municipal Adelmo Trott /
Prefeitura Municipal de
Taquara.
1.200
Museu Histórico
Municipal Bruno Born /
Prefeitura Municipal de
Lajeado.

Museu Histórico
Municipal / Prefeitura
Municipal de Muçum.

Museu Joaquim José
Felizardo / Secretaria
Municipal da Cultura /
Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.

1.200
Museu Honório Veloso
de Linhares / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Nonoai.

Museu Histórico
Regional / Secretaria
Municipal de Cultura
Turismo e Desporto /
Prefeitura Municipal de
Passo Fundo.

Museu Histórico
1.350
Municipal Estela Maris
Reinher / Prefeitura
Municipal de Três de
Maio.
Museu Histórico
7.000
Municipal Nice Antonieta
Schüller / Prefeitura
Municipal de
Montenegro.
Museu Histórico
1.200
Municipal Prof. Abrilina
Hoffmeister / Prefeitura
Municipal de Tramandaí
/ Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.

Museu Histórico
2.000
Municipal de Nova
Petrópolis / Prefeitura
Municipal de Nova
Petrópolis.
Museu Histórico
345
Municipal / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura, Desporto e
Lazer / Prefeitura
Municipal de Salvador
das Missões - RS.

Museu Histórico
1.550
Municipal Capitão
Henrique José Barbosa /
Secretaria de Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal
de Canguçu.
Museu
Histórico
458
Municipal de Chapada /
Prefeitura Municipal de
Museu Histórico
4.247
Municipal de Dois
Irmãos / Prefeitura
Municipal de Dois
Irmãos.

Museu Histórico
304
Municipal / Prefeitura
Municipal de São
Lourenço do Sul.
Museu Histórico
850
Municipal Adelmo Trott /
Prefeitura Municipal de
Taquara.
Museu Histórico
1.200
Municipal Bruno Born /
Prefeitura Municipal de
Lajeado.

Museu Histórico
Municipal / Prefeitura
Municipal de Muçum.
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RS

RS

Museu Municipal

Museu Municipal

Museu Municipal
“Pedro Palmeiro”

179

937

247

1708 Museu Municipal
Agostinho Martha

Guarani
das
Missões

Caçapava Pública:
do Sul
Municipal.

Museu Municipal
Carlos Nobre

Museu Municipal
David Canabarro

Museu Municipal de RS
Cachoeira do Sul Patrono Edyr Lima

Museu Municipal de RS
Caxias do Sul

Museu Municipal de RS
Encantado
Museu Municipal de RS
Giruá

Museu Municipal de RS
Guarani das
Missões

Museu Lanceiros do RS
Sul

649

51

741

396

896

152

212

67

RS

RS

RS

Museu Municipal

Museu Municipal

Museu Municipal
“Pedro Palmeiro”

179

937

247

1708 Museu Municipal
Agostinho Martha

Museu Municipal
RS
Apparício Silva Rillo
Museu Municipal
Armindo Lauffer

Museu Municipal
Carlos Nobre

Museu Municipal
David Canabarro

Museu Municipal de RS
Cachoeira do Sul Patrono Edyr Lima

Museu Municipal de RS
Caxias do Sul

Museu Municipal de RS
Encantado
Museu Municipal de RS
Giruá

Museu Municipal de RS
Guarani das
Missões

648

86

649

51

741

396

896

152

212

RS

RS

RS

Museu Municipal
RS
Angelina Zanonatto

31

RS

RS

1122 Museu Mário M.
Donato

RS

RS

RS

Museu Municipal
Armindo Lauffer

86

Preservar, difundir e dar acesso aos
bens culturais sob sua custódia,
promovendo e valorizando a
identidade do município de Caxias do
Sul.

Caxias do Pública:
Sul
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

1974

-

Guarani
das
Missões

Giruá

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Encantad Pública:
o
Municipal.

Preservar, difundir e dar acesso aos
bens culturais sob sua custódia,
promovendo e valorizando a
identidade do município de Caxias do
Sul.

Caxias do Pública:
Municipal.
Sul

1974

www.guaranidasmi 2002
ssoes.rs.cnm.org.b
r

www.pmgirua.com. 1992
br

Recordar, preservar e expor a história www.encantadors.com.br
da cidade.
Estar a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento. É aberto ao público
e tem as funções de conservar,
pesquisar, divulgar e expor a memória
da comunidade.
Reconstruir o passado e a história
para manter viva a memória de todos
aqueles, que trabalharam e
contribuíram para o desenvolvimento
do município. Contar, relatar a vida e
dar um novo sentido, valorizando o
patrimônio cultural.

1976

www.caxias.rs.gov. 1947
br

Oferecer pesquisa sistemática da
história de Cachoeira do Sul e divulgar
seus resultados através de exposições
permanentes e temporárias.

1952

www.guaiba.rs.gov 1991
.br/setudec/museu.
html

1960

1986

-

Cachoeira Pública:
Municipal.
do Sul

Preservar e expor objetos e
documentos relativos à história do
município de Três Coroas,
contribuindo para o seu
enriquecimento e para o patrimônio
Registrar, preservar e expor a história
da cidade de Guaíba com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

Desenvolver ações de resgate,
preservação e divulgação do
patrimônio histórico-cultural local.

Registrar, preservar e expor a história de nosso município.

1974

Pesquisar, preservar e expor a história da cidade de Gravataí.

1990

1993

1980

15/7/1970

1931

-

Preservar e expor a história da cidade de Santana do Livramento de maneira
integrada com todos os segmentos da
comunidade.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

-

www.guaranidasmi 2002
ssoes.rs.cnm.org.b
r

Se propõe a recolher, conservar e
expor para fins de estudo, fotografias,
documentos e peças que apresentem
origem, formação cultural e
documentário histórico.

Resgatar e preservar a história de
Canoas.

1974

www.pmgirua.com. 1992
br

Registrar, preservar e expor a história do município de Santa Vitória do
Pomar, com a finalidade de valorizar a
identidade local.
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Lagoa dos Três Cantos,
com a finalidade de promover e
valorizar a sua identidade.

Conscientizar a comunidade da
importância da cultura para o
desenvolvimento humanístico da
sociedade.

Estar a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento. É aberto ao público
e tem as funções de conservar,
pesquisar, divulgar e expor a memória
da comunidade.
Reconstruir o passado e a história
para manter viva a memória de todos
aqueles, que trabalharam e
contribuíram para o desenvolvimento
do município. Contar, relatar a vida e
dar um novo sentido, valorizando o
patrimônio cultural.

Recordar, preservar e expor a história www.encantadoda cidade.
rs.com.br

Santana Pública:
do
Municipal.
Livrament
o

Guaíba

Três
Coroas

São Borja Pública:
Municipal.

Sarandi

Gravataí

Santiago

Canoas

Lagoa dos Pública:
Três
Municipal.
Cantos

Santa
Outra:
Vitória do Particular.
Palmar

Giruá

1976

1952

www.caxias.rs.gov. 1947
br

Oferecer pesquisa sistemática da
história de Cachoeira do Sul e divulgar
seus resultados através de exposições
permanentes e temporárias.

Encantad Pública:
o
Municipal.

1974

1960

1986

www.guaiba.rs.gov 1991
.br/setudec/museu.
html

-

-

Cachoeira Pública:
do Sul
Municipal.

Preservar e expor objetos e
documentos relativos à história do
município de Três Coroas,
contribuindo para o seu
enriquecimento e para o patrimônio
Registrar, preservar e expor a história
da cidade de Guaíba com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

Desenvolver ações de resgate,
preservação e divulgação do
patrimônio histórico-cultural local.

Registrar, preservar e expor a história de nosso município.

1974

Pesquisar, preservar e expor a história da cidade de Gravataí.

1990

1931

-

1993

1980

15/7/1970

Se propõe a recolher, conservar e
expor para fins de estudo, fotografias,
documentos e peças que apresentem
origem, formação cultural e
documentário histórico.

Resgatar e preservar a história de
Canoas.

Preservar e expor a história da cidade de Santana do Livramento de maneira
integrada com todos os segmentos da
comunidade.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

-

Registrar, preservar e expor a história do município de Santa Vitória do
Pomar, com a finalidade de valorizar a
identidade local.
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Lagoa dos Três Cantos,
com a finalidade de promover e
valorizar a sua identidade.

Conscientizar a comunidade da
importância da cultura para o
desenvolvimento humanístico da
sociedade.

Santana Pública:
do
Municipal.
Livrament
o

Guaíba

Três
Coroas

São Borja Pública:
Municipal.

Museu Municipal
RS
Apparício Silva Rillo

Pública:
Municipal.

648

Sarandi

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
RS
Angelina Zanonatto

Gravataí

Santiago

Canoas

Lagoa dos Pública:
Três
Municipal.
Cantos

Santa
Outra:
Vitória do Particular.
Palmar

Caçapava Pública:
do Sul
Municipal.

31

RS

RS

Museu Lanceiros do RS
Sul

1122 Museu Mário M.
Donato
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1.000

8.000

20.000

3.770

7.946

1.530

1.000

8.000

20.000

3.770

7.946

1.422

673

Museu Municipal de
400
Giruá / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Giruá.
Museu Municipal de
462
Guarani das Missões /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura,
Esporte e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Guarani das Missões.

Encantado / Prefeitura
Municipal de Encantado.

Museu Municipal de
Caxias do Sul /
Departamento de
Memória e patrimônio /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caxias
do Sul. de
Museu Municipal

Museu Municipal de
Cachoeira do Sul Patrono Edyr Lima /
Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Sul.

Canabarro / Secretaria
de Educação / Prefeitura
Municipal de Santana do
Livramento.

Museu Municipal Carlos
Nobre / Secretaria
Municipal de Turismo,
Desporto e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Guaíba.Municipal David
Museu

Angelina Zanonatto /
Departamento de
Cultura / Secretaria de
Educação / Prefeitura
Municipal de Sarandi.
Museu Municipal
Apparício Silva Rillo /
Prefeitura Municipal de
São Borja.
Museu Municipal
Armindo Lauffer /
Prefeitura Municipal de
Três Coroas.

900
Museu Municipal /
Secretaria de Educação
e Cultura / Prefeitura
Municipal de Canoas /
Governo do Estado do
Rio Grande
do Sul
Museu
Municipal
“Pedro 2.000
Palmeiro” /
Departamento de
Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal
de Santiago. 2.307
Museu
Municipal
Agostinho Martha /
Fundação Municipal de
Arte e Cultura
(FUNDARC) / Prefeitura
Municipal
de Gravataí.
161
Museu Municipal

Museu Municipal /
Prefeitura Municipal de
Lagoa dos Três Cantos.

Museu Lanceiros do Sul 401
/ Secretaria Municipal da
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caçapava
do Sul.
1.000

Museu Municipal de
400
Giruá / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Giruá.
Museu Municipal de
462
Guarani das Missões /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura,
Esporte e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Guarani das Missões.

Encantado / Prefeitura
Municipal de Encantado.

Museu Municipal de
Caxias do Sul /
Departamento de
Memória e patrimônio /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caxias
do Sul. de
Museu Municipal

Museu Municipal de
Cachoeira do Sul Patrono Edyr Lima /
Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Sul.

Canabarro / Secretaria
de Educação / Prefeitura
Municipal de Santana do
Livramento.

Museu Municipal Carlos
Nobre / Secretaria
Municipal de Turismo,
Desporto e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Guaíba.Municipal David
Museu

Agostinho Martha /
Fundação Municipal de
Arte e Cultura
(FUNDARC) / Prefeitura
Municipal
de Gravataí.
Museu Municipal
161
Angelina Zanonatto /
Departamento de
Cultura / Secretaria de
Educação / Prefeitura
Municipal de Sarandi.
Museu Municipal
673
Apparício Silva Rillo /
Prefeitura Municipal de
São Borja.
Museu Municipal
1.422
Armindo Lauffer /
Prefeitura Municipal de
Três Coroas.

0

900
Museu Municipal /
Secretaria de Educação
e Cultura / Prefeitura
Municipal de Canoas /
Governo do Estado do
Rio Grande
do Sul
Museu
Municipal
“Pedro 2.000
Palmeiro” /
Departamento de
Cultura / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal
de Santiago. 2.307
Museu
Municipal
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1.530

Museu Municipal /
Prefeitura Municipal de
Lagoa dos Três Cantos.

Museu Lanceiros do Sul 401
/ Secretaria Municipal da
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caçapava do Sul.
1.000
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Veranópol Pública:
is
Municipal.

São João Pública:
do
Municipal.
Polêsine
São Sepé Pública:
Municipal.

Soledade Pública:
Municipal.

Tucunduv Pública:
a
Municipal.
Pública:
Vacaria
Municipal.

Veranópol Pública:
is
Municipal.

Museu Municipal de RS
Tucunduva
1037 Museu Municipal de RS
Vacaria

Museu Municipal de RS
Veranópolis

Museu Municipal de RS
Victor Graeff

Museu Municipal
RS
Domingos Battistel

RS

RS

RS

Museu Municipal
Dr. Orlando Dias
Athayde
Museu Municipal e
Arquivo Histórico
de Cruz Alta

Museu Municipal
General Honório
Lemes

Museu Municipal
RS
Domingos Battistel

Museu Municipal
Domingos de
Bithencourt

Museu Municipal
Dr. José Olavo
Machado

Museu Municipal
Dr. Orlando Dias
Athayde
Museu Municipal e
Arquivo Histórico
de Cruz Alta

Museu Municipal
General Honório
Lemes

669

742

744

189

30

384

273

246

17

284

1737 Museu Municipal
Dona Ernestina

Museu Municipal
Dr. Dorvalino
Luciano de Souza

283

Museu Municipal de RS
Tucunduva
1037 Museu Municipal de RS
Vacaria

Museu Municipal de RS
Victor Graeff

284

1749 Museu Municipal de RS
Soledade

Museu Municipal de RS
Veranópolis

17

2539 Museu Municipal de RS
São Sepé

RS

Museu Municipal
Dr. José Olavo
Machado

Museu Municipal de RS
São João do
Polêsine

RS

Museu Municipal
Dr. Dorvalino
Luciano de Souza

246

1737 Museu Municipal
Dona Ernestina

Museu Municipal de RS
Marau

RS

Museu Municipal
Domingos de
Bithencourt

273

283

669

742

744

189

884

Tucunduv Pública:
a
Municipal.
Vacaria
Pública:
Municipal.

884

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Soledade Pública:
Municipal.

1749 Museu Municipal de RS
Soledade

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Rosário
do Sul

Pública:
Municipal.

Cruz Alta Pública:
Municipal.

Augusto
Pestana

Santo
Ângelo

Palmeira
das
Missões

Ernestina Pública:
Municipal.

Encruzilh Pública:
ada do
Municipal.
Sul

Nova
Prata

Victor
Graeff

Marau

Rosário
do Sul

Cruz Alta Pública:
Municipal.

Augusto
Pestana

Santo
Ângelo

Palmeira
das
Missões

Ernestina Pública:
Municipal.

Encruzilh Pública:
ada do
Municipal.
Sul

Nova
Prata

Pública:
Municipal.

São Sepé Pública:
Municipal.

2539 Museu Municipal de RS
São Sepé

Victor
Graeff

São João Pública:
do
Municipal.
Polêsine

Museu Municipal de RS
São João do
Polêsine

Pública:
Municipal.

384

Marau

Museu Municipal de RS
Marau

30

-

1981

1978

1982

1998

25/10/1978

-

1981

1978

1982

1998

25/10/1978

Tem por missão a preservação e o
resgate histórico da cidade de Rosário
do Sul, buscando na comunidade
documentos, objetos, fotografias e
demais materiais que possam retratar
as épocas da evolução do município e
sua participação no cenário histórico

1973

Registrar, preservar, resgatar e expor 2001
a história de Augusto Pestana, com a
finalidade de promover, valorizar e
informar ao público jovem como foi a
vida de seus antepassados.
Salvaguardar, registrar, preservar e
www.cruzalta.rs.go 2000
difundir a cultura material
v.br
documental, com a finalidade de
promover a identidade, a diversidade
e incentivar o turismo.

www.santoangelo.r 1985
s.gov.br
expor testemunhos da história de
Santo Ângelo com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

-

99

Museu Municipal General 462
Honório Lemes /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Rosário do Sul.

1.320

653

0

0

4.640

1.023

3.600

200

65

149

312

2.000

200

2.000

400

0

0

0

0

30

0

100

335
Museu Municipal e
Arquivo Histórico de
Cruz Alta / Secretaria de
Turismo / Prefeitura
Municipal de Cruz Alta.

José Olavo Machado /
Secretaria Municipal de
Turismo e Esportes /
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo.
Museu Municipal Dr.
Orlando Dias Athayde /
Prefeitura Municipal de
Augusto Pestana.

Museu Municipal Dr.
Dorvalino Luciano de
Souza / Departamento
Jurídico / Prefeitura
Municipal de Palmeira
das
Missões.
Museu
Municipal Dr.

Museu Municipal
Domingos de
Bithencourt / Prefeitura
Municipal de
Encruzilhada
do Sul.
Museu Municipal
Dona
Ernestina / Prefeitura
Municipal de Ernestina.

Museu Municipal de
Victor Graeff / Instituto
Histórico-Cultural /
Prefeitura Municipal de
Victor Graeff.
Museu Municipal
Domingos Battistel /
Prefeitura Municipal de
Pejuçara.

Museu Municipal de
3.000
Veranópolis / Secretária
da Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Veranópolis.

122

-

Museu Municipal de
1.600
Vacaria / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Vacaria.

5/10/1994

Museu Municipal de
2.101
Soledade / Secretaria
Municipal de Educação /
Prefeitura Municipal de
Soledade.

Museu Municipal de São 120
Sepé / Fundação
Cultural Afif Jorge
Simões Filho / Prefeitura
Municipal de São Sepé.

Museu Municipal de São 115
João do Polêsine /
Prefeitura Municipal de
São João do Polêsine.

2.271

99

Museu Municipal General 462
Honório Lemes /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Rosário do Sul.

Museu Municipal de
Marau / Prefeitura
Municipal de Marau.

0

1.320

653

0

200

65

2.000

200

0

0

0

0

30

0

100

Museu Municipal e
335
Arquivo Histórico de
Cruz Alta / Secretaria de
Turismo / Prefeitura
Municipal de Cruz Alta.

4.640

1.023

3.600

312

149

2.000

400

1993

1980

www.ernestina.rs.c 2000
nm.org.br

É instituído a fim de colecionar
elementos da história, da fauna e da
flora do município, pertences e
indumentária dos povoadores e
colonizadores pioneiros do município e
peças
dos eminerais
do solo. Preservar
expor a extraídos
história de
Encruzilhada do Sul para a atual e
futuras gerações.

Resguardar e contar a história da sua gente, bem como acompanhar o
processo de desenvolvimento da
comunidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Veranópolis, com a
finalidade de promover e valorizar sua
identidade.

Divulgar e resgatar a história do
município.
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Vacaria e região.

Resgatar e preservar a história e a
cultura do município de Ernestina e da
região, para salvaguardar os
diferentes aspectos e contribuições da
cidade.
Adquirir, preservar, registrar, divulgar
e educar. O Museu pretende
aproximar as gerações de cultura e
história de Palmeira das Missões,
preservando o patrimônio histórico
deixado
pelos
antepassados.
Registrar,
preservar,
conservar e

2001

1998

1973

www.fundacaoafif.c 1976
om.br

Registrar, preservar e resgatar a
história do município, com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade, a fim de estudo, educação
e entretenimento.

-

Salvaguardar a história e a memória das famílias do município de São João
do Polêsine.

-

Tem por missão a preservação e o
resgate histórico da cidade de Rosário
do Sul, buscando na comunidade
documentos, objetos, fotografias e
demais materiais que possam retratar
as épocas da evolução do município e
sua participação no cenário histórico

2001
Registrar, preservar, resgatar e expor a história de Augusto Pestana, com a
finalidade de promover, valorizar e
informar ao público jovem como foi a
vida de seus antepassados.
Salvaguardar, registrar, preservar e
www.cruzalta.rs.go 2000
difundir a cultura material
v.br
documental, com a finalidade de
promover a identidade, a diversidade
e incentivar o turismo.

José Olavo Machado /
Secretaria Municipal de
Turismo e Esportes /
Prefeitura Municipal de
Santo Ângelo.
Museu Municipal Dr.
Orlando Dias Athayde /
Prefeitura Municipal de
Augusto Pestana.

Museu Municipal Dr.
Dorvalino Luciano de
Souza / Departamento
Jurídico / Prefeitura
Municipal de Palmeira
das
Missões.
Museu
Municipal Dr.

Ernestina / Prefeitura
Municipal de Ernestina.

Museu Municipal
Domingos de
Bithencourt / Prefeitura
Municipal de
Encruzilhada
do Sul.
Museu Municipal
Dona

Museu Municipal de
Victor Graeff / Instituto
Histórico-Cultural /
Prefeitura Municipal de
Victor Graeff.
Museu Municipal
Domingos Battistel /
Prefeitura Municipal de
Pejuçara.

Museu Municipal de
3.000
Veranópolis / Secretária
da Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Veranópolis.

122

Museu Municipal de
1.600
Vacaria / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Vacaria.

Museu Municipal de
2.101
Soledade / Secretaria
Municipal de Educação /
Prefeitura Municipal de
Soledade.

Museu Municipal de São 120
Sepé / Fundação
Cultural Afif Jorge
Simões Filho / Prefeitura
Municipal de São Sepé.

5/10/1994

www.santoangelo.r 1985
expor testemunhos da história de
s.gov.br
Santo Ângelo com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

-

2.271

Museu Municipal de São 115
João do Polêsine /
Prefeitura Municipal de
São João do Polêsine.

Museu Municipal de
Marau / Prefeitura
Municipal de Marau.

1993

1980

www.ernestina.rs.c 2000
nm.org.br

É instituído a fim de colecionar
elementos da história, da fauna e da
flora do município, pertences e
indumentária dos povoadores e
colonizadores pioneiros do município e
peças
dos eminerais
do solo. Preservar
expor a extraídos
história de
Encruzilhada do Sul para a atual e
futuras gerações.

Resguardar e contar a história da sua gente, bem como acompanhar o
processo de desenvolvimento da
comunidade.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Veranópolis, com a
finalidade de promover e valorizar sua
identidade.

Divulgar e resgatar a história do
município.
Registrar, preservar e expor a história da cidade de Vacaria e região.

Resgatar e preservar a história e a
cultura do município de Ernestina e da
região, para salvaguardar os
diferentes aspectos e contribuições da
cidade.
Adquirir, preservar, registrar, divulgar
e educar. O Museu pretende
aproximar as gerações de cultura e
história de Palmeira das Missões,
preservando o patrimônio histórico
deixado
pelos
antepassados.
Registrar,
preservar,
conservar e

2001

1998

www.fundacaoafif.c 1976
om.br

Registrar, preservar e resgatar a
história do município, com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade, a fim de estudo, educação
e entretenimento.

-

Salvaguardar a história e a memória das famílias do município de São João
do Polêsine.

-
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Museu Professor
Gustavo Adolfo
Koetz

Museu Público e
Histórico

408

731

RS

Museu Público
Municipal de Nova
Bassano

Museu Público
Municipal do
Imigrante

Museu Três Torres

128

992

426

RS

RS

RS

RS

Museu Municipal
Monsenhor
Estanislau Wolski

Museu Municipal
Padre Jerônimo
Martini

Museu Municipal
Senador Pinheiro
Machado

Museu Professor
Gustavo Adolfo
Koetz

Museu Público e
Histórico

234

521

1171 Museu Municipal
Theobaldo Becker

Museu Paulo Firpo

78

417

408

731

RS

Museu Público
Municipal de Nova
Bassano

Museu Público
Municipal do
Imigrante

Museu Três Torres

128

992

426

RS

RS

RS

1164 Museu Público
Municipal

RS

RS

RS

RS

1166 Museu Municipal
Irmã Celina
Schardong

RS

RS

RS

1164 Museu Público
Municipal

RS

RS

RS

Museu Paulo Firpo

417

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Privada:
Associação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Torres

Privada:
Associação.

Jacutinga Pública:
Municipal.

Nova
Bassano

Santo
Augusto

Esmerald Pública:
a
Municipal.

Igrejinha Pública:
Municipal.

Dom
Pedrito

Ibirubá

São Luiz
Gonzaga

Fortaleza Pública:
dos Valos Municipal.

Santo
Antônio
das
Missões

Gaurama Pública:
Municipal.

Torres

Jacutinga Pública:
Municipal.

Nova
Bassano

Santo
Augusto

Esmerald Pública:
a
Municipal.

Igrejinha Pública:
Municipal.

Dom
Pedrito

Ibirubá

RS

1171 Museu Municipal
Theobaldo Becker

Pública:
Municipal.

São Luiz
Gonzaga

RS

521

Pública:
Municipal.

Museu Municipal
Senador Pinheiro
Machado

Museu Municipal
Padre Jerônimo
Martini

234

Santo
Antônio
das
Missões

Fortaleza Pública:
dos Valos Municipal.

RS

Museu Municipal
Monsenhor
Estanislau Wolski

78

Gaurama Pública:
Municipal.

RS

RS

1166 Museu Municipal
Irmã Celina
Schardong

-

1994

5/11/1977

1987

-

-

1994

5/11/1977

1987

1996

27/4/1999

1987

1999

1992

1987

1968

-

Reconstrução da memória e
identidade social, registrando,
preservando e expondo a história da
cidade de Torres.

www.sapt.com.br

Registrar, preservar e expor a história do município de Jacutinga-RS, com a
finalidade de valorizar os
antepassados, a cultura e os
costumes.

Segundo a Lei Municipal nº 1.400 de 25/05/1999, art 4º, o Museu Público
Municipal destina-se a divulgação do
acervo reunido e das pesquisas
realizadas sobre os elementos
culturais, em seu histórico, na
dinâmica espacial de Santo Augusto.
Constituem os objetivos específicos
reunir, conservar, restaurar e divulgar
peças de interesse histórico, cultural e
artístico, para o município. O Museu
poderá também preparar e divulgar a
bibliografia especializada sobre os
aspectos históricos de Santo Augusto,
que influíram na população local,
localizando e recolhendo objetos e
Preservar e registrar documentos e
objetos vinculados à história do
município.

Koetz busca conservar, preservar e
difundir a história local e regional,
disponibilizando informação e
conhecimento aos cidadãos
garantindo
educaçãopesquisar,
e lazer aoeducar
seu
Adquirir, preservar,
e divulgar os testemunhos materiais
do homem e o seu meio.

Através de trabalho de equipe,
comunidade e Poder Público, coletar,
conservar, estudar e divulgar
testemunhos da história da cultura
local, oportunizando pleno acesso na
busca
de Professor
excelênciaGustavo
de atendimento.
O Museu
Adolfo

1996

27/4/1999

1987

1999

1992

1987

1968

1974
Registrar, preservar e expor a história da cidade de São Luiz Gonzaga e
região, assim como a história do
Senador Pinheiro Machado, com a
finalidade de promover e valorizar a
identidade regional e as realizações do
Senador
Machado.
Recolher,Pinheiro
classificar,
colecionar,
www.ibiruba.rs.gov 1986
conservar e expor objetos, obras ou
.br
documentos, preservando desta forma
a história da cidade.

município, promovendo e valorizando
sua cultura e identidade.

materiais do elemento humano do
município e da região das Missões,
estimulando a população
santoantoniense no despertar do
interesse e respeito pela cultura local
e
missioneira.
Resgatar
e preservar a história do

-

www.sapt.com.br

Desenvolver um museu atrativo e
dinâmico que se comunique com o
público e contribua para o
desenvolvimento do município, de
maneira a atuar como difusor da
cultura
e dos
valores
da região.
Conservar
e expor
testemunhos

Reconstrução da memória e
identidade social, registrando,
preservando e expondo a história da
cidade de Torres.

Registrar, preservar e expor a história do município de Jacutinga-RS, com a
finalidade de valorizar os
antepassados, a cultura e os
costumes.

Segundo a Lei Municipal nº 1.400 de 25/05/1999, art 4º, o Museu Público
Municipal destina-se a divulgação do
acervo reunido e das pesquisas
realizadas sobre os elementos
culturais, em seu histórico, na
dinâmica espacial de Santo Augusto.
Constituem os objetivos específicos
reunir, conservar, restaurar e divulgar
peças de interesse histórico, cultural e
artístico, para o município. O Museu
poderá também preparar e divulgar a
bibliografia especializada sobre os
aspectos históricos de Santo Augusto,
que influíram na população local,
localizando e recolhendo objetos e
Preservar e registrar documentos e
objetos vinculados à história do
município.

Koetz busca conservar, preservar e
difundir a história local e regional,
disponibilizando informação e
conhecimento aos cidadãos
garantindo
educaçãopesquisar,
e lazer aoeducar
seu
Adquirir, preservar,
e divulgar os testemunhos materiais
do homem e o seu meio.

Através de trabalho de equipe,
comunidade e Poder Público, coletar,
conservar, estudar e divulgar
testemunhos da história da cultura
local, oportunizando pleno acesso na
busca
de Professor
excelênciaGustavo
de atendimento.
O Museu
Adolfo

1974
Registrar, preservar e expor a história da cidade de São Luiz Gonzaga e
região, assim como a história do
Senador Pinheiro Machado, com a
finalidade de promover e valorizar a
identidade regional e as realizações do
Senador
Machado.
Recolher,Pinheiro
classificar,
colecionar,
www.ibiruba.rs.gov 1986
conservar e expor objetos, obras ou
.br
documentos, preservando desta forma
a história da cidade.

município, promovendo e valorizando
sua cultura e identidade.

-

materiais do elemento humano do
município e da região das Missões,
estimulando a população
santoantoniense no despertar do
interesse e respeito pela cultura local
e
missioneira.
Resgatar
e preservar a história do

-

Desenvolver um museu atrativo e
dinâmico que se comunique com o
público e contribua para o
desenvolvimento do município, de
maneira a atuar como difusor da
cultura
e dos
valores
da região.
Conservar
e expor
testemunhos

1.000

3.029

1.000

3.029

Museu Público Municipal 300
de Nova Bassano /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura SMEC / Prefeitura
Municipal de Nova
Bassano.
Museu Público Municipal 1.156
do Imigrante /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Jacutinga.
Museu Três Torres /
1.800
SAPT - Sociedade dos
Amigos da Praia de
Torres.

Museu Público e
130
Histórico / Secretaria
Municipal da Educação /
Prefeitura Municipal de
Esmeralda.
Museu Público Municipal 340
/ Prefeitura Municipal de
Santo Augusto.

Museu Professor
Gustavo Adolfo Koetz /
Fundação Cultural de
Igrejinha / Prefeitura
Municipal de Igrejinha.

Prefeitura Municipal de
Dom Pedrito.

Museu Municipal
3.000
Senador Pinheiro
Machado / Secretaria
Municipal da Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de São Luiz
Gonzaga.
2.513
Museu
Municipal
Theobaldo Becker /
Secretaria de Educação,
Cultura, Turismo e
Desporto / Prefeitura
Municipal
de Ibirubá
Museu Paulo
Firpo /
6.000

329
Monsenhor Estanislau
Wolski / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Santo
Antônio
das Missões.
Museu Municipal
Padre 305
Jerônimo Martini /
Departamento Cultural
da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e
Desporto / Prefeitura
Municipal de Fortaleza
dos Valos.

Museu Municipal Irmã
Celina Schardong /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Gaurama.
Museu Municipal

Museu Público Municipal 300
de Nova Bassano /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura SMEC / Prefeitura
Municipal de Nova
Bassano.
Museu Público Municipal 1.156
do Imigrante /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Jacutinga.
Museu Três Torres /
1.800
SAPT - Sociedade dos
Amigos da Praia de
Torres.

Museu Público e
130
Histórico / Secretaria
Municipal da Educação /
Prefeitura Municipal de
Esmeralda.
Museu Público Municipal 340
/ Prefeitura Municipal de
Santo Augusto.

Museu Professor
Gustavo Adolfo Koetz /
Fundação Cultural de
Igrejinha / Prefeitura
Municipal de Igrejinha.

Prefeitura Municipal de
Dom Pedrito.

Museu Municipal
3.000
Senador Pinheiro
Machado / Secretaria
Municipal da Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de São Luiz
Gonzaga.
2.513
Museu
Municipal
Theobaldo Becker /
Secretaria de Educação,
Cultura, Turismo e
Desporto / Prefeitura
Municipal
de Ibirubá
Museu Paulo
Firpo /
6.000

329
Monsenhor Estanislau
Wolski / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Santo
Antônio
das Missões.
Museu Municipal
Padre 305
Jerônimo Martini /
Departamento Cultural
da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e
Desporto / Prefeitura
Municipal de Fortaleza
dos Valos.

Museu Municipal Irmã
Celina Schardong /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Gaurama.
Museu Municipal
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Museu Histórico
Cultural de Rio do
Sul
Museu Histórico de SC
Itajaí

Museu Histórico de SC
Jaraguá do Sul
Emílio da Silva

Museu Histórico de SC
Pinhalzinho

Museu Histórico de SC
São Francisco do
Sul

Museu Histórico
Hermano Zanoni

Museu Histórico
Municipal de
Capinzal

Museu Histórico
Municipal de São
Joaquim - Espaço
Assis
Chateaubriand

Museu Histórico
Municipal de São
José
Museu Histórico
Municipal de
Urussanga

Museu Histórico
SC
Municipal Dr.
Felippe Maria Wolff

Museu Histórico
Municipal Jacinto
Machado

727

868

336

36

504

322

829

834

654

757

870

324

Pública:
Municipal.

Outra: Mista.
Municipal e
Fundação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Histórico
Cultural de Rio do
Sul

Museu Histórico de SC
Itajaí

Museu Histórico de SC
Jaraguá do Sul
Emílio da Silva

Museu Histórico de SC
Pinhalzinho

Museu Histórico de SC
São Francisco do
Sul

Museu Histórico
Hermano Zanoni

Museu Histórico
Municipal de
Capinzal

Museu Histórico
Municipal de São
Joaquim - Espaço
Assis
Chateaubriand

Museu Histórico
Municipal de São
José
Museu Histórico
Municipal de
Urussanga

Museu Histórico
SC
Municipal Dr.
Felippe Maria Wolff

Museu Histórico
Municipal Jacinto
Machado

727

868

336

36

504

322

829

834

654

757

870

324

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Pública:
Municipal.

Outra: Mista.
Municipal e
Fundação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Jacinto
Machado

Pública:
Municipal.

São
Outra: Mista.
Bento do Municipal e
Fundação.
Sul

Urussang Pública:
a
Municipal.

São José

São
Joaquim

Capinzal

Concórdia Pública:
Municipal.

São
Pública:
Francisco Municipal.
do Sul

Pinhalzinh Pública:
o
Municipal.

Jaraguá
do Sul

Itajaí

Rio do Sul Pública:
Municipal.

Curitibano Pública:
s
Municipal.

SC

Museu Histórico
Antonio
Granemann de
Souza

195

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Jaguari

Jacinto
Machado

São
Outra: Mista.
Bento do Municipal e
Sul
Fundação.

Urussang Pública:
a
Municipal.

São José

São
Joaquim

Capinzal

Concórdia Pública:
Municipal.

São
Pública:
Francisco Municipal.
do Sul

Pinhalzinh Pública:
o
Municipal.

Jaraguá
do Sul

Itajaí

1116 Núcleo de Atividade RS
Histórica Dr. José
Manuel de Siqueira
Couto – Museu
Municipal de
Jaguari

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Rio do Sul Pública:
Municipal.

Curitibano Pública:
s
Municipal.

SC

Museu Histórico
Antonio
Granemann de
Souza

195

Pública:
Municipal.

Jaguari

1116 Núcleo de Atividade RS
Histórica Dr. José
Manuel de Siqueira
Couto – Museu
Municipal de
Jaguari
-

1973

1987

-

-

20/9/1967

1950

-

1973

1987

-

-

20/9/1967

1950

A missão do Museu Histórico Municipal www.jacintomacha 2001
Jacinto Machado é salvaguardar e
do.sc.gov.br
comunicar a história do município de
Jacinto Machado ao longo do tempo.

Criado para preservar a história, a
cultura e conservar viva a forma como
viviam antigos moradores de São
Bento do Sul.

Resgatar a história.

1988

-

www.capinzal.sc.go 1994
v.br

www.concordia.sc. 1976
gov.br

Promover a salvaguarda; conservação do patrimônio histórico do município
de São José.

Preservar os acervos e manter viva a
memória do povo joaquinense; levar
ao cidadão a valorizar a importância
do museu na cidade; fazer do museu
um lugar para recordações e
pesquisa.

Resgatar, registrar, preservar e expor
com o objetivo de socializar o
conhecimento histórico do município,
promovendo e valorizando a sua
identidade.
Resgate do acervo histórico do
Município; as raízes; a cultura do povo
que ao longo dos anos habitaram no
Município.

Tem como finalidade contribuir com a //portal.jaraguados 1971
pesquisa, a educação patrimonial e no ul.com.br/museu
desenvolvimento de projetos culturais,
definindo assim, a sua missão:
proporcionar o espaço de luz sobre a
sociedade a fim de conhecer o
passado, para compreender o
Registrar, preservar, expor e guardar alguns fragmentos das experiências
humanas do processo de formação e
desenvolvimento do município de
Pinhalzinho - SC.
Organizar o acervo histórico do
1985
município. Registrar, preservar e
expor os testemunhos do passado de
São Francisco do Sul.

1973
Coletar, armazenar, catalogar,
classificar, avaliar e conservar bens
culturais. Desenvolver atividades de
restauração, exposições, mostra e
palestras sobre a história do município
Preservar a memória e a história de
www.fgml.itajai.sc. 1/12/1976
gov.br/museu_hito
nossa terra e da nossa gente.
rico_lst.php

-

Preservar a história, os costumes e as origens do município, valorizando o
trabalho do imigrante.

A missão do Museu Histórico Municipal www.jacintomacha 2001
Jacinto Machado é salvaguardar e
do.sc.gov.br
comunicar a história do município de
Jacinto Machado ao longo do tempo.

Criado para preservar a história, a
cultura e conservar viva a forma como
viviam antigos moradores de São
Bento do Sul.

Resgatar a história.

1988

-

www.capinzal.sc.go 1994
v.br

www.concordia.sc. 1976
gov.br

Promover a salvaguarda; conservação do patrimônio histórico do município
de São José.

Preservar os acervos e manter viva a
memória do povo joaquinense; levar
ao cidadão a valorizar a importância
do museu na cidade; fazer do museu
um lugar para recordações e
pesquisa.

Resgatar, registrar, preservar e expor
com o objetivo de socializar o
conhecimento histórico do município,
promovendo e valorizando a sua
identidade.
Resgate do acervo histórico do
Município; as raízes; a cultura do povo
que ao longo dos anos habitaram no
Município.

Tem como finalidade contribuir com a //portal.jaraguados 1971
pesquisa, a educação patrimonial e no ul.com.br/museu
desenvolvimento de projetos culturais,
definindo assim, a sua missão:
proporcionar o espaço de luz sobre a
sociedade a fim de conhecer o
passado, para compreender o
Registrar, preservar, expor e guardar alguns fragmentos das experiências
humanas do processo de formação e
desenvolvimento do município de
Pinhalzinho - SC.
Organizar o acervo histórico do
1985
município. Registrar, preservar e
expor os testemunhos do passado de
São Francisco do Sul.

1973
Coletar, armazenar, catalogar,
classificar, avaliar e conservar bens
culturais. Desenvolver atividades de
restauração, exposições, mostra e
palestras sobre a história do município
Preservar a memória e a história de
www.fgml.itajai.sc. 1/12/1976
nossa terra e da nossa gente.
gov.br/museu_hito
rico_lst.php

-

Preservar a história, os costumes e as origens do município, valorizando o
trabalho do imigrante.
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580

3.941

1.159
Municipal de São José /
Fundação Municipal de
Cultura e Turismo de
São José.
1.300
Museu Histórico
Municipal de Urussanga
/ Secretaria de
Educação, Cultura e
Desporto / Prefeitura
Municipal de Urussanga.
3.408
Museu Histórico
Municipal Dr. Felippe
Maria Wolff / Fundação
Cultural de São Bento
do Sul.
Museu Histórico
190
Municipal Jacinto
Machado / Secretaria de
Educação, Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de Jacinto
Machado.

Museu Histórico
Hermano Zanoni /
Fundação Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Concórdia.
Museu Histórico
Municipal de Capinzal /
Prefeitura Municipal de
Capinzal / Governo do
Estado de Santa
Catarina.
Museu Histórico
Municipal de São
Joaquim - Espaço Assis
Chateaubriand /
Secretaria Municipal de
Educação / Prefeitura
Municipal / Governo do
Estado Histórico
de Santa
Museu

Museu Histórico de
1.050
Pinhalzinho / Secretaria
Municipal de Educação /
Prefeitura de
Pinhalzinho.
Museu Histórico de São 752
Francisco do Sul /
Prefeitura Municipal de
São Francisco do Sul.

50

Museu Histórico Antonio 4.500
Granemann de Souza /
Secretaria de Educação,
Cultura e Ação Social /
Prefeitura Municipal de
Curitibanos.
Museu Histórico Cultural 6.250
de Rio do Sul /
Fundação Cultural de
Rio do Sul / Prefeitura
Municipal de Rio do Sul.
Museu Histórico de Itajaí 4.000
/ Fundação Genésio
Miranda Lins /
Secretaria de Cultura
Memória e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Itajaí / Governo do
Museu Histórico de
5.000
Jaraguá do Sul Emílio da
Silva / Fundação
Cultural / Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul.

0

47

Núcleo de Atividade
3.104
Histórica Dr. José
Manuel de Siqueira
Couto – Museu Municipal
de Jaguari / Prefeitura
Municipal de Jaguari.
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0
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0

621

0

0

50

0

580

3.941

1.159
Municipal de São José /
Fundação Municipal de
Cultura e Turismo de
São José.
Museu Histórico
1.300
Municipal de Urussanga
/ Secretaria de
Educação, Cultura e
Desporto / Prefeitura
Municipal de Urussanga.
Museu Histórico
3.408
Municipal Dr. Felippe
Maria Wolff / Fundação
Cultural de São Bento
do Sul.
Museu Histórico
190
Municipal Jacinto
Machado / Secretaria de
Educação, Cultura e
Esporte / Prefeitura
Municipal de Jacinto
Machado.

Museu Histórico
Hermano Zanoni /
Fundação Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Concórdia.
Museu Histórico
Municipal de Capinzal /
Prefeitura Municipal de
Capinzal / Governo do
Estado de Santa
Catarina.
Museu Histórico
Municipal de São
Joaquim - Espaço Assis
Chateaubriand /
Secretaria Municipal de
Educação / Prefeitura
Municipal / Governo do
Estado
de Santa
Museu Histórico

Museu Histórico de
1.050
Pinhalzinho / Secretaria
Municipal de Educação /
Prefeitura de
Pinhalzinho.
Museu Histórico de São 752
Francisco do Sul /
Prefeitura Municipal de
São Francisco do Sul.

50

Museu Histórico Antonio 4.500
Granemann de Souza /
Secretaria de Educação,
Cultura e Ação Social /
Prefeitura Municipal de
Curitibanos.
Museu Histórico Cultural 6.250
de Rio do Sul /
Fundação Cultural de
Rio do Sul / Prefeitura
Municipal de Rio do Sul.
Museu Histórico de Itajaí 4.000
/ Fundação Genésio
Miranda Lins /
Secretaria de Cultura
Memória e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Itajaí / Governo do
Museu Histórico de
5.000
Jaraguá do Sul Emílio da
Silva / Fundação
Cultural / Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul.
0

47

Núcleo de Atividade
3.104
Histórica Dr. José
Manuel de Siqueira
Couto – Museu Municipal
de Jaguari / Prefeitura
Municipal de Jaguari.
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Criciúma

Bocaina
do Sul

Ibirama

Criciúma

Bocaina
do Sul

Museu Municipal
SC
Eduardo de Lima e
Silva Hoerhann

1071 Museu Municipal
SC
Histórico e
Geográfico Augusto
Casagrande

SP

SP

SP

SP

Museu Pomerano

Museu da Cidade

Museu Histórico
Municipal Ruy
Arcádio Luchesi

Museu Histórico
Thiago de Castro

Museu Municipal
Carlos Lampe

Museu Municipal
José Maria Coelho

Museu Municipal
Vale do Rio do
Peixe

Museu Pomerano

Museu da Cidade

181

328

510

2407 Museu da Cidade
de Salto

Museu da Cidade
de São Paulo Beco do Pinto
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439

783

723

53

776
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São Paulo Pública:
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Salto

Campinas Pública:
Municipal.

Pomerode Pública:
Municipal.

Rio das
Antas

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Rio
Pública:
Negrinho Municipal.

Lages
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Pública:
Miguel do Municipal.
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São Paulo Pública:
Municipal.

Salto

Campinas Pública:
Municipal.

Pomerode Pública:
Municipal.
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Pública:
Municipal.
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Pública:
Municipal.
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Negrinho Municipal.
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O Museu da Cidade de Salto é um
www.salto.sp.gov.b caminho para conhecer Salto. É um
r/museu
Museu-Percurso que busca evidenciar
e valorizar a cidade industrial, a
história e o ambiente natural.

Preservar os suportes materiais e
imateriais da memória da cidade de
Campinas para estimular a reflexão
sobre a sua história.

Coletar, documentar, restaurar,
preservar, sistematizar e difundir
informações e acervos municipais,
regionais, estaduais e nacionais,
tornando-se fonte de pesquisa
permanente.
Registrar, preservar e expor a história do município com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

Coletar, registrar, preservar e expor a história de Bocaina do Sul, com a
finalidade de promover e valorizar a
cultura e as raízes do povo deste
município.

Registrar e preservar a memória da
cidade, através de documentos e
objetos, os usos e costumes dos
imigrantes que colonizaram Criciúma,
potencializando o desenvolvimento.

1960
exposição de bens culturais a
preservação da memória e história de
Lages, tendo como principal finalidade
à valorização de sua identidade e de
seus
patrimônios
históricos.
Preservar
a história
e cultura local,
1980
mantendo a identidade do povo
rionegrinhense e registrando sua
história através do acervo
museológico.
Manter, registrar, divulgar e expor o www.ibirama.sc.go 28/7/1968
acervo histórico de Ibirama, com a
v.br
finalidade de promover a sua
identidade cultural.

Preservar, estudar e divulgar a
história do município de São Miguel do
Oeste, além de implantar um
programa permanente de pesquisa
participativa na autodescoberta
histórico-cultural; organizar e manter
arquivos históricos comunitários, bem
como o seu acervo instrumental. O
museu tem como missão também
selecionar, organizar e manter a
história fotográfica, impressa e oral da
comunidade, com o objetivo de
promover
e valorizar
a identidade
doe
Garantir através
da guarda,
registro

-

www.salto.sp.gov.b O Museu da Cidade de Salto é um
r/museu
caminho para conhecer Salto. É um
Museu-Percurso que busca evidenciar
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história e o ambiente natural.

Preservar os suportes materiais e
imateriais da memória da cidade de
Campinas para estimular a reflexão
sobre a sua história.

Coletar, documentar, restaurar,
preservar, sistematizar e difundir
informações e acervos municipais,
regionais, estaduais e nacionais,
tornando-se fonte de pesquisa
permanente.
Registrar, preservar e expor a história do município com a finalidade de
promover e valorizar a sua identidade.

Coletar, registrar, preservar e expor a história de Bocaina do Sul, com a
finalidade de promover e valorizar a
cultura e as raízes do povo deste
município.

Registrar e preservar a memória da
cidade, através de documentos e
objetos, os usos e costumes dos
imigrantes que colonizaram Criciúma,
potencializando o desenvolvimento.

1960
exposição de bens culturais a
preservação da memória e história de
Lages, tendo como principal finalidade
à valorização de sua identidade e de
seus
patrimônios
históricos.
Preservar
a história
e cultura local,
1980
mantendo a identidade do povo
rionegrinhense e registrando sua
história através do acervo
museológico.
Manter, registrar, divulgar e expor o www.ibirama.sc.go 28/7/1968
acervo histórico de Ibirama, com a
v.br
finalidade de promover a sua
identidade cultural.

Preservar, estudar e divulgar a
história do município de São Miguel do
Oeste, além de implantar um
programa permanente de pesquisa
participativa na autodescoberta
histórico-cultural; organizar e manter
arquivos históricos comunitários, bem
como o seu acervo instrumental. O
museu tem como missão também
selecionar, organizar e manter a
história fotográfica, impressa e oral da
comunidade, com o objetivo de
promover
e valorizar
a identidade
doe
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da guarda,
registro
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Beco do Pinto / Museu
0
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do

Museu da Cidade /
Coordenadoria de
Extensão Cultural /
Departamento de
Cultura / Secretaria
Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer /
Museu da Cidade de
Salto / Secretaria da
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Salto.

Museu Pomerano /
1.235
Fundação Cultural de
Pomerode / Prefeitura
Municipal de Pomerode.

Museu Municipal José
600
Maria Coelho /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e
Esportes / Prefeitura
Municipal de Bocaina do
Sul.
Museu Municipal Vale do 684
Rio do Peixe / Prefeitura
Municipal de Rio das
Antas.

Museu Municipal
Histórico e Geográfico
Augusto Casagrande /
Fundação Cultural de
Criciúma / Prefeitura
Municipal de Criciúma.

Museu Municipal Carlos 1.122
Lampe / Fundação
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Rio Negrinho.
Museu Municipal
1.941
Eduardo de Lima e Silva
Hoerhann / Secretaria
de Educação / Prefeitura
Municipal de Ibirama.

Museu Histórico Thiago
de Castro / Associação
Amigos do Museu
Histórico Thiago de
Castro.

Museu Histórico
Municipal Ruy Arcádio
Luchesi de São Miguel
do Oeste / Secretaria
Municipal de Cultura,
Lazer e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São Miguel do Oeste.

0
Beco do Pinto / Museu
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do

Museu da Cidade /
Coordenadoria de
Extensão Cultural /
Departamento de
Cultura / Secretaria
Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer /
Museu da Cidade de
Salto / Secretaria da
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Salto.

Museu Pomerano /
1.235
Fundação Cultural de
Pomerode / Prefeitura
Municipal de Pomerode.

Museu Municipal José
600
Maria Coelho /
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e
Esportes / Prefeitura
Municipal de Bocaina do
Sul.
Museu Municipal Vale do 684
Rio do Peixe / Prefeitura
Municipal de Rio das
Antas.

Museu Municipal
Histórico e Geográfico
Augusto Casagrande /
Fundação Cultural de
Criciúma / Prefeitura
Municipal de Criciúma.

Museu Municipal Carlos 1.122
Lampe / Fundação
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Rio Negrinho.
Museu Municipal
1.941
Eduardo de Lima e Silva
Hoerhann / Secretaria
de Educação / Prefeitura
Municipal de Ibirama.

Museu Histórico Thiago
de Castro / Associação
Amigos do Museu
Histórico Thiago de
Castro.

Museu Histórico
Municipal Ruy Arcádio
Luchesi de São Miguel
do Oeste / Secretaria
Municipal de Cultura,
Lazer e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São Miguel do Oeste.
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São Paulo Pública:
Municipal.

São Paulo Pública:
Municipal.

Museu da Cidade
SP
de São Paulo Casa do Sertanista

Museu da Cidade
de São Paulo –
Casa do Sítio da
Ressaca

Museu da Cidade
de São Paulo Casa do Tatuapé

Museu da Cidade
de São Paulo Casa Nº 1

Museu da Cidade
de São Paulo Monumento à
Independência /
Capela Imperial

Museu da Cidade
SP
de São Paulo - Sítio
Morrinhos

Museu da Cidade
SP
de São Paulo Capela do Morumbi

Museu da Cidade
de São Paulo Casa do
Bandeirante

Museu da Cidade
de São Paulo Casa do Grito

Museu da Cidade
SP
de São Paulo Casa do Sertanista

SP

Museu da Cidade
de São Paulo Casa do Grito

Museu da Cidade
de São Paulo –
Casa do Sítio da
Ressaca
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Municipal.
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1993

1993

1993

1922

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

0

0

0

Monumento à
0
Independência - Capela
Imperial / Museu da
Cidade de São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
Sítio Morrinhos / Museu 0
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

Casa do Tatuapé /
0
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
0
Casa Nº 1/ Museu da
Cidadede São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
0
Casa do Sítio da
Ressaca / Museu da
Cidade de São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
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0

0

0
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0
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0

Museu da Cidade de São
Paulo - Capela do
Morumbi / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Casa do Bandeirante /
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
Casa do Grito / Museu
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município
de São Paulo.
Casa do Sertanista
/

Monumento à
0
Independência - Capela
Imperial / Museu da
Cidade de São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
Sítio Morrinhos / Museu 0
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

Casa do Tatuapé /
0
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
0
Casa Nº 1/ Museu da
Cidadede São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

0
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Casa do Sítio da
0
Ressaca / Museu da
Cidade de São Paulo /
Divisão de Iconografia e
Museus / Departamento
do Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

Museu da Cidade de São
Paulo - Capela do
Morumbi / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Casa do Bandeirante /
Museu da Cidade de São
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.
Casa do Grito / Museu
da Cidade de São Paulo
/ Divisão de Iconografia
e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município
de São Paulo.
Casa do Sertanista
/
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SP

SP

SP

Museu e Arquivo
Histórico Prefeito
Antonio Sandoval
Netto

187

2471 Museu e Casa da
Cultura Dr. Paulo
Portugal
43

Brotas

Museu do Cotidiano SP
de Brotas

SP

SP

SP

Museu de São
Carlos

Museu e Arquivo
Histórico Prefeito
Antonio Sandoval
Netto

431

183

301

716

187

2471 Museu e Casa da
Cultura Dr. Paulo
Portugal
43

Museu Histórico e
Cultural de
Holambra

Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí

685

368

SP

SP

Museu Histórico de SP
Chavantes Adibi
Abdo do Rio

SP

SP

13

1151 Museu Histórico
Capitão Joaquim
Ribeiro da Rocha

Museu Histórico
“Beato José de
Anchieta”

São
Carlos

Museu da Cidade
de São Paulo Solar da Marquesa
de Santos

Museu de Santo
SP
André Dr.
Octaviano Armando
Gaiarsa
SP

Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí

368

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Jundiaí

Pública:
Municipal.

Holambra Privada:
Associação.

Chavante Pública:
s
Municipal.

Ituverava Pública:
Municipal.

Pedreira

Jardinópol Pública:
is
Municipal.

President Pública:
e
Municipal.
Prudente

Santo
André

São Paulo Pública:
Municipal.

Jundiaí

Holambra Privada:
Associação.

Museu Histórico e
Cultural de
Holambra

Chavante Pública:
s
Municipal.

685

SP

Pública:
Municipal.

Ituverava Pública:
Municipal.

Pedreira

Jardinópol Pública:
is
Municipal.

Museu Histórico de SP
Chavantes Adibi
Abdo do Rio

SP

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

President Pública:
e
Municipal.
Prudente

13

1151 Museu Histórico
Capitão Joaquim
Ribeiro da Rocha

SP

Brotas

Museu do Cotidiano SP
de Brotas

716

Museu Histórico
“Beato José de
Anchieta”

São
Carlos

SP

Museu de São
Carlos

301

Santo
André

Museu de Santo
SP
André Dr.
Octaviano Armando
Gaiarsa

São Paulo Pública:
Municipal.

183

SP

Museu da Cidade
de São Paulo Solar da Marquesa
de Santos

431

-

1982

1978

1985

1957

1996.

1951

9.700

2.500

Museu e Arquivo
243.355
Histórico Prefeito
Antonio Sandoval Netto
/ Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Presidente
Prudente.
Museu e Casa
da
300
Cultura Dr. Paulo
Portugal / Prefeitura
Municipal de
6.281
Museu Histórico Beato
José de Anchieta /
Conselho Administrativo
/ Secretaria Municipal de
Turismo / Prefeitura
Municipal de Pedreira.

1957

Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí /
Prefeitura Municipal de
Jundiaí.

-

9.700

2.500

Museu Histórico de
8.000
Chavantes / Secretaria
Municipal da Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Chavantes.

Receber, registrar e expor objetos da www.chavantes.sp. 1983
história do município de Chavantes
gov.br
para valorização e preservação de sua
memória.
Criar, instalar e manter o museu com www.museuholamb 1994
acervos que representem a imigração ra.com.br
holandesa e a imigração de todos os
antepassados que passaram pela
cidade de Holambra. Além disso,
todos os acontecimentos importantes
no município serão arquivados
Preservar a história local e regional.
www.jundiai.sp.gov 1955
.br

Museu Histórico Capitão 3.475
Joaquim Ribeiro da
Rocha / Prefeitura
Municipal de Ituverava.

1978

1985

Museu do Cotidiano de
Brotas / Prefeitura
Municipal de Brotas.

74

Museu de Santo André 40.000
Dr. Octaviano Armando
Gaiarsa / Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer
/ Prefeitura Municipal de
Santo
Museu André.
de São Carlos /
3.517
Prefeitura Municipal de
São Carlos.

Museu da Cidade de São 0
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

Museu Histórico e
Cultural de Jundiaí /
Prefeitura Municipal de
Jundiaí.

-

Museu Histórico de
8.000
Chavantes / Secretaria
Municipal da Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Chavantes.

Museu Histórico Capitão 3.475
Joaquim Ribeiro da
Rocha / Prefeitura
Municipal de Ituverava.

1996.

1951

74

Museu e Arquivo
243.355
Histórico Prefeito
Antonio Sandoval Netto
/ Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Presidente
Prudente.
300
Museu e Casa
da
Cultura Dr. Paulo
Portugal / Prefeitura
Municipal de
6.281
Museu Histórico Beato
José de Anchieta /
Conselho Administrativo
/ Secretaria Municipal de
Turismo / Prefeitura
Municipal de Pedreira.

Museu do Cotidiano de
Brotas / Prefeitura
Municipal de Brotas.

Museu de Santo André 40.000
Dr. Octaviano Armando
Gaiarsa / Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer
/ Prefeitura Municipal de
Santo
Museu André.
de São Carlos /
3.517
Prefeitura Municipal de
São Carlos.

Museu da Cidade de São 0
Paulo / Divisão de
Iconografia e Museus /
Departamento do
Patrimônio Histórico /
Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura do
Município de São Paulo.

1982

-

O Museu Histórico tem como principal finalidade preservar a história do
município, além de sua divulgação
histórica.

Coletar, pesquisar, registrar,
conservar e apresentar à visitação
pública os documentos materiais que
expressam a história da cidade e de
seus habitantes.

1993

www.santoandre.sp 1982
.gov.br

-

Registrar, preservar e tornar pública as informações oriundas de seu
acervo por meio de exposições
temáticas, promovendo a inserção
social da comunidade são-carlense no
processo de preservação da memória
local.
Fortalecer
a auto estima da
comunidade brotense, através da sua
história, que mostra a origem da
cidade, com destaque para o período
cafeeiro.
Preservar e expor a história da cidade www.culturapp.co
m.br/museus.asp
de Presidente Prudente por meio de
mostras, pesquisa documental e por
registros diversos. Valorizar a
memória coletiva e individual do
município, disponibilizando o seu
acervo.
www.jardinopolis.s
p.gov.br

O Museu da Cidade da Cidade de São
Paulo tem como missão constituir-se
como um espaço de reflexão que terá
como objeto permanente de estudo a
cidade de São Paulo; complexo
cultural museológico, de natureza
histórica e sócio-antropológica,
comprometido com a
contemporaneidade, capaz de
estabelecer elos de sentido entre os
acervos patrimoniais pertencentes ao
Município e outros a serem
disponibilizados; espaço vocacionado
à formação e fruição da população de
São Paulo e de seus visitantes. É
objetivo principal do Museu da Cidade
de São Paulo tornar-se uma fonte
enriquecedora de informações sobre
São Paulo e sua população para
conhecimento e usufruto das futuras
gerações. Este objetivo soma-se as
normas preconizadas pelo ICOM –
Internacional Council of Museums –
UNESCO que também serão
consideradas.O Museu da Cidade de
São Paulo é constituído por um
Preservar a documentação histórica e
cultural da cidade de Santo André e
região do Grande ABC.

Criar, instalar e manter o museu com www.museuholamb 1994
acervos que representem a imigração ra.com.br
holandesa e a imigração de todos os
antepassados que passaram pela
cidade de Holambra. Além disso,
todos os acontecimentos importantes
no município serão arquivados
Preservar a história local e regional.
www.jundiai.sp.gov 1955
.br

Receber, registrar e expor objetos da www.chavantes.sp. 1983
história do município de Chavantes
gov.br
para valorização e preservação de sua
memória.

O Museu Histórico tem como principal finalidade preservar a história do
município, além de sua divulgação
histórica.

Coletar, pesquisar, registrar,
conservar e apresentar à visitação
pública os documentos materiais que
expressam a história da cidade e de
seus habitantes.

p.gov.br

Registrar, preservar e tornar pública as informações oriundas de seu
acervo por meio de exposições
temáticas, promovendo a inserção
social da comunidade são-carlense no
processo de preservação da memória
local.
Fortalecer
a auto estima da
comunidade brotense, através da sua
história, que mostra a origem da
cidade, com destaque para o período
cafeeiro.
Preservar e expor a história da cidade www.culturapp.co
de Presidente Prudente por meio de
m.br/museus.asp
mostras, pesquisa documental e por
registros diversos. Valorizar a
memória coletiva e individual do
município, disponibilizando o seu
acervo.
www.jardinopolis.s

O Museu da Cidade da Cidade de São 1993
Paulo tem como missão constituir-se
como um espaço de reflexão que terá
como objeto permanente de estudo a
cidade de São Paulo; complexo
cultural museológico, de natureza
histórica e sócio-antropológica,
comprometido com a
contemporaneidade, capaz de
estabelecer elos de sentido entre os
acervos patrimoniais pertencentes ao
Município e outros a serem
disponibilizados; espaço vocacionado
à formação e fruição da população de
São Paulo e de seus visitantes. É
objetivo principal do Museu da Cidade
de São Paulo tornar-se uma fonte
enriquecedora de informações sobre
São Paulo e sua população para
conhecimento e usufruto das futuras
gerações. Este objetivo soma-se as
normas preconizadas pelo ICOM –
Internacional Council of Museums –
UNESCO que também serão
consideradas.O Museu da Cidade de
São Paulo é constituído por um
Preservar a documentação histórica e www.santoandre.sp 1982
cultural da cidade de Santo André e
.gov.br
região do Grande ABC.
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SP

Museu Histórico e
Pedagógico “Prof.
Flávio da Silva
Oliveira”

Museu Histórico e SP
Pedagógico Amador
Bueno da Veiga

SP

Museu Histórico e
Pedagógico
“Marquês de Três
Rios”

Museu Histórico e
Pedagógico Anita
Ferreira de Maria

Museu Histórico e
Pedagógico de
Garça

Museu Histórico e
Pedagógico Dr.
“Washington Luis”
Museu Histórico e
Pedagógico Dr.
Cesário Motta
Júnior
Museu Histórico e
Pedagógico
Embaixador Hélio
Antônio
Scarabôtollo

Museu Histórico e
Pedagógico
Marechal Cândido
Rondon

Museu Histórico e
Pedagógico
Memorialista
Glaucia Mª de
Castilho Muçouçah
Brandão

Museu Histórico e
Cultural Professor
Honório de Souza
Carneiro

142

79

509

873

684

260

909

100

944

77

198

1090 Museu Histórico e
da Memória

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Museu Histórico e
Pedagógico
“Marquês de Três
Rios”

Museu Histórico e
Pedagógico “Prof.
Flávio da Silva
Oliveira”

Museu Histórico e SP
Pedagógico Amador
Bueno da Veiga

Museu Histórico e
Pedagógico Anita
Ferreira de Maria

Museu Histórico e
Pedagógico de
Garça

Museu Histórico e
Pedagógico Dr.
“Washington Luis”
Museu Histórico e
Pedagógico Dr.
Cesário Motta
Júnior
Museu Histórico e
Pedagógico
Embaixador Hélio
Antônio
Scarabôtollo

Museu Histórico e
Pedagógico
Marechal Cândido
Rondon

Museu Histórico e
Pedagógico
Memorialista
Glaucia Mª de
Castilho Muçouçah
Brandão

142

79

509

873

684

260

909

100

944

77

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Museu Histórico e SP
Pedagógico “Dr.
Armando de Salles
Oliveira”

238

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Penápolis Pública:
Municipal.

Araçatuba Pública:
Municipal.

Marília

Capivari

Batatais

Garça

Avaré

Rio Claro Pública:
Estadual.

Porto
Ferreira

Mococa

São João Pública:
da Boa
Municipal.
Vista

Itapeceric Pública:
a da
Municipal.
Serra

Santa Fé
do Sul

Penápolis Pública:
Municipal.

SP

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Araçatuba Pública:
Municipal.

Marília

Capivari

Batatais

Garça

Avaré

Rio Claro Pública:
Estadual.

Porto
Ferreira

Mococa

São João Pública:
da Boa
Municipal.
Vista

Itapeceric Pública:
a da
Municipal.
Serra

Santa Fé
do Sul

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Museu Histórico e SP
Pedagógico “Dr.
Armando de Salles
Oliveira”

SP

1090 Museu Histórico e
da Memória

238

SP

Museu Histórico e
Cultural Professor
Honório de Souza
Carneiro

198

-

1964

-

1964

-

1964

www.penapolis.sp. 1958
gov.br/ftp/Cultura/
museuhistorico.ht
m

-

www.marilia.sp.gov 1959
.br/secretarias/cult
ura/2.0/centrocultural/museuhistórico.php

-

Recuperar, preservar e divulgar
documentos e objetos relacionados
com a história do município.

Pesquisar, preservar e valorizar a
história da cidade.

Reconstruir a história do município, de
sua origem ao presente, recolhendo,
preservando, restaurando e expondo
documentos e acervo.

1964

www.penapolis.sp. 1958
gov.br/ftp/Cultura/
museuhistorico.ht
m

-

www.marilia.sp.gov 1959
.br/secretarias/cult
ura/2.0/centrocultural/museuhistórico.php

1958

1956

-

-

1995

O Museu é instrumento para trabalhar o patrimônio cultural. Foi concebido
para conservar, valorizar e
principalmente expor para educação
do público os objetos de interesse que
fazem a história garcense.

Adquirir, estudar, expor e divulgar
objetos e documentos relativos à
história de Batatais e das
personalidades de Washington Luis,
Altino Arantes e José Olympio.
Informar e arquivar dados históricos
da cidade e da população local.

1972

1962

17/12/1970

1961

-

Resguardar a história de Avaré para
conhecimento das futuras gerações.

Preservar a história de Rio Claro para que as gerações futuras conheçam o
seu passado.

Registrar e preservar a história de
Porto Ferreira.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Mococa com a finalidade
de promover sua identidade.

Preservar, divulgar, manter e
2004
conservar objetos artísticos e
históricos, como: instrumentos,
utensílios típicos, referentes à cultura,
memória e a história do povo
itapecericano. Além de objetos que
representam
a vida, e
osexpor
hábitos
e
Registrar, preservar
a história
culturaeturismosao 1969
do município de São João da Boa
joao.com.br
Vista, com a finalidade de promover e
valorizar o patrimônio cultural local.

Registrar, reconstituir, preservar e
expor a história da Estância Turística
de Santa Fé do Sul com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

Recuperar, preservar e divulgar
documentos e objetos relacionados
com a história do município.

Pesquisar, preservar e valorizar a
história da cidade.

Reconstruir a história do município, de
sua origem ao presente, recolhendo,
preservando, restaurando e expondo
documentos e acervo.

1958

1956

-

-

1995

O Museu é instrumento para trabalhar o patrimônio cultural. Foi concebido
para conservar, valorizar e
principalmente expor para educação
do público os objetos de interesse que
fazem a história garcense.

Adquirir, estudar, expor e divulgar
objetos e documentos relativos à
história de Batatais e das
personalidades de Washington Luis,
Altino Arantes e José Olympio.
Informar e arquivar dados históricos
da cidade e da população local.

1972

1962

17/12/1970

1961

-

Resguardar a história de Avaré para
conhecimento das futuras gerações.

Preservar a história de Rio Claro para que as gerações futuras conheçam o
seu passado.

Registrar e preservar a história de
Porto Ferreira.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de Mococa com a finalidade
de promover sua identidade.

Preservar, divulgar, manter e
2004
conservar objetos artísticos e
históricos, como: instrumentos,
utensílios típicos, referentes à cultura,
memória e a história do povo
itapecericano. Além de objetos que
representam
a vida, e
osexpor
hábitos
e
Registrar, preservar
a história
culturaeturismosao 1969
do município de São João da Boa
joao.com.br
Vista, com a finalidade de promover e
valorizar o patrimônio cultural local.

Registrar, reconstituir, preservar e
expor a história da Estância Turística
de Santa Fé do Sul com a finalidade
de promover e valorizar a sua
identidade.

35

Museu Histórico e
7.000
Pedagógico “Fernão Dias
Paes” / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Penápolis.

Museu Histórico e
5.000
Pedagógico Marechal
Cândido Rondon /
Prefeitura Municipal de
Araçatuba / Governo do
Estado de São Paulo

Museu Histórico e
3.000
Pedagógico Embaixador
Hélio Antônio
Scarabôtollo / Secretaria
Municipal de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Marília.

171

10

40

11

35

0

19

10.000

4.200

0

20

2.618

2.279

1.000

0

171

10

40

11

10.000

495
Pedagógico /
Departamento de
Cultura / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Garça
6.000
Museu Histórico e
Pedagógico Dr.
“Washington Luis” /
Prefeitura Municipal de
Batatais.
Museu Histórico e
450
Pedagógico Dr. Cesário
Motta Júnior / Prefeitura
Municipal de Capivari.

Pedagógico Anita
Ferreira de Maria /
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Avaré / Governo do
Estado Histórico
de São Paulo.
Museu
e

Museu Histórico e
Pedagógico “Dr.
Armando de Salles
Oliveira” /
Departamento de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São
João
da BoaeVista.
Museu
Histórico
Pedagógico Marquês de
Três Rios /
Departamento de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Mococa.
Museu Histórico e
Pedagógico Prof. Flávio
da Silva Oliveira /
Departamento Municipal
de Educação / Prefeitura
Municipal de Porto
Ferreira.
Museu
Histórico e
Pedagógico Amador
Bueno da Veiga /
Secretaria de Estado da
Cultura / Governo do
Estado
de São Paulo.
Museu Histórico
e

700
Museu Histórico e
Cultural Professor
Honório de Souza
Carneiro / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal
de Santa
Fé
Museu Histórico
e da
2.056
Memória / Secretaria
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Itapecerica da Serra.

Museu Histórico e
7.000
Pedagógico “Fernão Dias
Paes” / Secretaria de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Penápolis.

Museu Histórico e
5.000
Pedagógico Marechal
Cândido Rondon /
Prefeitura Municipal de
Araçatuba / Governo do
Estado de São Paulo

Museu Histórico e
3.000
Pedagógico Embaixador
Hélio Antônio
Scarabôtollo / Secretaria
Municipal de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Marília.

495
Pedagógico /
Departamento de
Cultura / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Garça
Museu Histórico e
6.000
Pedagógico Dr.
“Washington Luis” /
Prefeitura Municipal de
Batatais.
Museu Histórico e
450
Pedagógico Dr. Cesário
Motta Júnior / Prefeitura
Municipal de Capivari.

0

19

0

20

1.000

Pedagógico Anita
Ferreira de Maria /
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer /
Prefeitura Municipal de
Avaré / Governo do
Estado Histórico
de São Paulo.
Museu
e

10.000

0

2.618
Pedagógico Marquês de
Três Rios /
Departamento de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
Mococa.
Museu Histórico e
2.279
Pedagógico Prof. Flávio
da Silva Oliveira /
Departamento Municipal
de Educação / Prefeitura
Municipal de Porto
Ferreira.
Museu
Histórico e
10.000
Pedagógico Amador
Bueno da Veiga /
Secretaria de Estado da
Cultura / Governo do
Estado
de São Paulo.
Museu Histórico
e
4.200

Museu Histórico e
Pedagógico “Dr.
Armando de Salles
Oliveira” /
Departamento de
Cultura e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São
João
da BoaeVista.
Museu
Histórico

Museu Histórico e
700
Cultural Professor
Honório de Souza
Carneiro / Secretaria da
Cultura / Prefeitura
Municipal
de Santa
Fé
Museu Histórico
e da
2.056
Memória / Secretaria
Municipal de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Itapecerica da Serra.
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Museu Histórico
Izabel Lerro
Ortenblad
Museu Histórico
SP
Municipal de Bauru

707

607

Museu Histórico
SP
Municipal de Bauru

607

SP

SP

Museu Histórico
Pedagógico de
Ourinhos

Museu Histórico
SP
Pedagógico Lucas
Monteiro de Barros
Museu Histórico
SP
Pedagógico Major
José Levy Sobrinho

935

611

10

Museu Histórico
SP
Municipal Hermínio
Bueno

418

1101 Museu Histórico
Municipal Padre
Francisco de Paula
Lima

SP

Museu Histórico
Municipal de São
Caetano do Sul

570

SP

SP

1169 Museu Histórico
Municipal de
Fernandópolis

1020 Museu Histórico
Municipal José
Chiachiri

SP

1146 Museu Histórico
Municipal de
Duartina

SP

Museu Histórico
Izabel Lerro
Ortenblad

707

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Limeira

Orlândia

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Ourinhos Pública:
Municipal.

Itatiba

Franca

Mogi
Guaçu

São
Caetano
do Sul

Fernandó Pública:
polis
Municipal.

Duartina

Bauru

Tabapuã

Santa
Rita do
Passa
Quatro

Museu Histórico e SP
Pedagógico
Zequinha de Abreu

Pública:
Municipal.

718

Pública:
Municipal.

São
Manuel

Limeira

Pública:
Municipal.

Museu Histórico e SP
Pedagógico Padre
Manoel da Nóbrega

Museu Histórico
SP
Pedagógico Major
José Levy Sobrinho

10

Orlândia

700

Museu Histórico
SP
Pedagógico Lucas
Monteiro de Barros

611

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Ourinhos Pública:
Municipal.

Itatiba

Franca

Mogi
Guaçu

São
Caetano
do Sul

Caçapava Pública:
Municipal.

SP

Museu Histórico
Pedagógico de
Ourinhos

935

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Fernandó Pública:
polis
Municipal.

Duartina

Bauru

Tabapuã

Pública:
Municipal.

1065 Museu Histórico e SP
Pedagógico Ministro
José de Moura
Resende

SP

Museu Histórico
SP
Municipal Hermínio
Bueno

418

1101 Museu Histórico
Municipal Padre
Francisco de Paula
Lima

SP

Museu Histórico
Municipal de São
Caetano do Sul

570

SP

SP

1169 Museu Histórico
Municipal de
Fernandópolis

1020 Museu Histórico
Municipal José
Chiachiri

SP

1146 Museu Histórico
Municipal de
Duartina

SP

Museu Histórico e SP
Pedagógico
Zequinha de Abreu

718

Santa
Rita do
Passa
Quatro

São
Manuel

Museu Histórico e SP
Pedagógico Padre
Manoel da Nóbrega

700

Pública:
Municipal.

Caçapava Pública:
Municipal.

1065 Museu Histórico e SP
Pedagógico Ministro
José de Moura
Resende

-

-

-

-

-

1987

1957

1970

-

1964

-

www.ourinhos.sp.g 1976
ov.br

-

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar sua identidade.

Preservar o patrimônio histórico do
município.

Resgatar a história de Ourinhos.

Resgatar e preservar a história da
cidade de Itatiba.

Preservar a memória histórica da
cidade de Moji Guaçu e dos seus
elementos constitutivos, realizando
exposições museológicas que
privilegiem a articulação entre seus
diversos componentes e o
relacionamento
cultural com
a
oPesquisar,
salvaguardar
e comunicar
acervo histórico local e regional de
caráter cultural e científico para fins
de estudo e lazer.

1960

1982

1999

1960

www.tabapua.sp.g 1990.
ov.br /
www.tabapuantur.o
rg

Preservar a história da cidade.
Conservar o patrimônio cultural como
recurso educativo e turístico, com a
finalidade de expor a história de
Fernandópolis.
Preservar o patrimônio históricowww.fpm.org.br
cultural de São Caetano do Sul.

Resgatar e difundir a história do
município de Tabapuã, desde os
primórdios até os dias atuais, através
de peças, documentos, publicações e
fotografias.
Guardar, conservar, divulgar e utilizar
pedagogicamente o acervo material e
imaterial do museu, através de ações
internas e itinerantes, garantindo à
comunidade acesso democrático ao
patrimônio cultural e histórico
baurunense
e regional.
Preservar a história
do município.

1970

1967

1964

-

www.santaritadopa 1969.
ssaquatro.sp.gov.b
r/turismo/museu.ht
m

Registrar, preservar e expor a história da cidade de São Manuel com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

Registrar, preservar e expor a história do município de Caçapava e do
patrono do museu, o ministro José de
Moura Resende.

Preservar a memória do município
através da exposição de fotografias e
objetos que pertenceram a
importantes momentos da história
santarritense.

1987

www.ourinhos.sp.g 1976
ov.br

Registrar, preservar e expor a história da cidade com a finalidade de
promover e valorizar sua identidade.

Preservar o patrimônio histórico do
município.

Resgatar a história de Ourinhos.

-

1957

1970

1960

1982

1999

1960

www.tabapua.sp.g 1990.
ov.br /
www.tabapuantur.o
rg

Preservar a memória histórica da
cidade de Moji Guaçu e dos seus
elementos constitutivos, realizando
exposições museológicas que
privilegiem a articulação entre seus
diversos componentes e o
relacionamento
cultural com
a
Pesquisar, salvaguardar
e comunicar
oacervo histórico local e regional de
caráter cultural e científico para fins
de estudo e lazer.
Resgatar e preservar a história da
cidade de Itatiba.

1970

1967

www.santaritadopa 1969.
ssaquatro.sp.gov.b
r/turismo/museu.ht
m

Preservar a história da cidade.
Conservar o patrimônio cultural como
recurso educativo e turístico, com a
finalidade de expor a história de
Fernandópolis.
Preservar o patrimônio históricowww.fpm.org.br
cultural de São Caetano do Sul.

Resgatar e difundir a história do
município de Tabapuã, desde os
primórdios até os dias atuais, através
de peças, documentos, publicações e
fotografias.
Guardar, conservar, divulgar e utilizar
pedagogicamente o acervo material e
imaterial do museu, através de ações
internas e itinerantes, garantindo à
comunidade acesso democrático ao
patrimônio cultural e histórico
baurunense
e regional.
Preservar a história
do município.

Preservar a memória do município
através da exposição de fotografias e
objetos que pertenceram a
importantes momentos da história
santarritense.

Registrar, preservar e expor a história da cidade de São Manuel com a
finalidade de promover e valorizar a
sua identidade.

Registrar, preservar e expor a história do município de Caçapava e do
patrono do museu, o ministro José de
Moura Resende.

9.019

3.000

15.000

2.090

566

9.019

1.200

5.000

670

3.000

15.000

Museu Histórico
Pedagógico Lucas
Monteiro de Barros /
Prefeitura Municipal de
Orlândia
Museu Histórico
Pedagógico Major José
Levy Sobrinho /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Limeira.

2.090

566

Museu Histórico
11.353
Municipal José Chiachiri
/ Divisão de Cultura /
SECET / Prefeitura
Municipal de Franca.
Museu Histórico
3.975
Municipal Padre
Francisco de Paula Lima
/ Secretaria da
Educação / Prefeitura do
Município
de Itatiba.
Museu Histórico
2.295
Pedagógico de Ourinhos
/ Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Ourinhos.

Municipal Hermínio
Bueno / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Moji Guaçu.

Museu Histórico
Municipal de Duartina /
Diretoria de Educação,
Esportes e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Duartina.
Museu Histórico
Municipal de
Fernandópolis /
Prefeitura Municipal de
Fernandópolis.
Museu Histórico
Municipal de São
Caetano do Sul /
Fundação Pró-Memória
de São Caetano do Sul /
Prefeitura
Municipal de
Museu Histórico

Museu Histórico
Municipal de Bauru /
Prefeitura Municipal de
Bauru.

1.300
Pedagógico Zequinha de
Abreu / Museu Histórico
e Pedagógico /
Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Passo
621
Museu Histórico Izabel
Lerro Ortenblad /
Prefeitura Municipal de
Tabapuã.

Museu Histórico e
Pedagógico Padre
Manoel da Nóbrega /
Secretaria de Cultura,
Esportes e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São
Manuel.
Museu
Histórico e

Museu Histórico e
1.050
Pedagógico Ministro José
de Moura Resende /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caçapava.

Museu Histórico
Pedagógico Lucas
Monteiro de Barros /
Prefeitura Municipal de
Orlândia
Museu Histórico
Pedagógico Major José
Levy Sobrinho /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Limeira.

Museu Histórico
11.353
Municipal José Chiachiri
/ Divisão de Cultura /
SECET / Prefeitura
Municipal de Franca.
Museu Histórico
3.975
Municipal Padre
Francisco de Paula Lima
/ Secretaria da
Educação / Prefeitura do
Município
de Itatiba.
Museu Histórico
2.295
Pedagógico de Ourinhos
/ Secretaria Municipal de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Ourinhos.

670
Municipal de
Fernandópolis /
Prefeitura Municipal de
Fernandópolis.
5.000
Museu Histórico
Municipal de São
Caetano do Sul /
Fundação Pró-Memória
de São Caetano do Sul /
Prefeitura
Municipal de 1.200
Museu Histórico
Municipal Hermínio
Bueno / Secretaria de
Educação e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Moji Guaçu.

Museu Histórico
Municipal de Duartina /
Diretoria de Educação,
Esportes e Cultura /
Prefeitura Municipal de
Duartina.
Museu Histórico

Museu Histórico
Municipal de Bauru /
Prefeitura Municipal de
Bauru.

1.300
Pedagógico Zequinha de
Abreu / Museu Histórico
e Pedagógico /
Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Passo
Museu Histórico Izabel
621
Lerro Ortenblad /
Prefeitura Municipal de
Tabapuã.

Museu Histórico e
Pedagógico Padre
Manoel da Nóbrega /
Secretaria de Cultura,
Esportes e Turismo /
Prefeitura Municipal de
São
Manuel.
Museu
Histórico e

Museu Histórico e
1.050
Pedagógico Ministro José
de Moura Resende /
Secretaria de Cultura /
Prefeitura Municipal de
Caçapava.
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Museu Histórico
Professor Paulo
Camilher
Florençano

Museu Histórico
Simonense

874

902

Paulínia

Museu Municipal de SP
Jahu

Museu Municipal de SP
Osasco Dimitri
Sensaud de Lavuad

Museu Municipal de SP
Paulínia “Bortolo
José Ferro”

Museu Municipal de SP
Rubinéia

Museu Municipal de SP
São José dos
Campos

Museu Histórico
Professor Celso
Zoega Táboas

Museu Histórico
Professor Paulo
Camilher
Florençano

Museu Histórico
Simonense
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667
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739
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874

902

Museu Municipal de SP
Colina

Museu Municipal de SP
Jahu

Museu Municipal de SP
Osasco Dimitri
Sensaud de Lavuad

Museu Municipal de SP
Paulínia “Bortolo
José Ferro”

Museu Municipal de SP
Rubinéia

Museu Municipal de SP
São José dos
Campos

202

892

667

350

613

739

SP

Museu Municipal
“Francisco Veloso”
(Centro de Cultura
e Tradição de
Cunha)

220

São José
dos
Campos

Rubinéia

Paulínia

Osasco

Jaú

Colina

Cunha
(Estância
Climática)

Cajamar

Monte
Alto

SP

Museu Municipal
SP
“Casa da Memória”

Sorocaba

São
Simão

Taubaté

Leme

São José
dos
Campos

Rubinéia

Jaú

SP

SP

SP

SP
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2571 Museu Histórico
Sorocabano /
Museu da Cidade
674 Museu Histórico,
Cultural e
Paleontológico Dr.
Fernando José
Freire de Andrade

Osasco

Museu Municipal de SP
Colina

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Privada:
Fundação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Municipal.

Outra: Mista.
Centro de
Cultura e
Tradição de
Cunha e
Prefeitura
Pública:

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Privada:
Fundação.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Municipal.

Cunha
Outra: Mista.
(Estância Centro de
Climática) Cultura e
Tradição de
Cunha e
Prefeitura
Colina
Pública:

202

SP

Museu Municipal
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(Centro de Cultura
e Tradição de
Cunha)

220
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SP
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2571 Museu Histórico
Sorocabano /
Museu da Cidade
674 Museu Histórico,
Cultural e
Paleontológico Dr.
Fernando José
Freire de Andrade

Museu Histórico
Professor Celso
Zoega Táboas

691

1995.

-

-

-

1964.

-

-

-

-

1978

www.visitetaubate. com.br

1995.

1993

0

8.329

1.038

-

1964.

Manter em seu acervo a memória
histórica do município.

-

1993

Conforme Lei no. 579, de 11 de abril www.paulinia.sp.go 1977
v.br
de 1977 “Dispõe sobre a criação do
Museu Municipal de Paulínia, e dá
outras providências”. Artigo 2º. O
Museu Municipal de Paulínia, além de
articular-se com as demais entidades
congêneres ou afins, mediante
intercâmbio de informações e
experiências, terá as seguintes
finalidades: I – Contribuir para a
elevação do nível cultural da
população de Paulínia, notadamente
quanto aos estabelecimentos de
ensino locais; II – Incentivar o
turismo; III – Oferecer oportunidades
para pesquisas; IV – Conseguir a
1983
Resguardar a identidade do município e ser fonte de pesquisa do passado.

-

29/8/1975

1.800

Museu Municipal de
400
Rubinéia /
Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Rubinéia.
Museu Municipal de São 400
José dos Campos /
Diretoria de Patrimônio
Histórico / Fundação
Cultural Cassiano
Ricardo / Prefeitura de
São José dos Campos.

Museu Municipal de
Paulínia “Bortolo José
Ferro” / Prefeitura
Municipal de Paulínia.

Museu Municipal de Jaú 1.590
/ Secretaria de Cultura e
Turismo de Jaú /
Prefeitura Municipal de
Jaú / Governo do Estado
de
São Municipal
Paulo.
Museu
de
6.911
Osasco Dimitri Sensaud
de Lavuad / Secretaria
de Cultura do Município
de Osasco / Prefeitura
Municipal de Osasco.

6.420

80

Mostrar a história da cidade, a história do Aviador João Ribeiro de Barros
(Herói Nacional), os atrativos
turísticos e ser instrumento de
pesquisa.

Museu Municipal
“Francisco Veloso” /
Centro de Cultura e
Tradição de Cunha.

Museu Municipal Casa
da Memória / Diretoria
Municipal de Cultura e
Lazer / Prefeitura do
Município de Cajamar.

Museu Histórico,
3.074
Cultural e Paleontológico
Dr. Fernando José Freire
de Andrade / Prefeitura
Municipal de Monte Alto.

-

Museu Histórico Paulo
Camilher Florençano /
Divisão de Museus da
Prefeitura Municipal de
Taubaté / Governo do
Estado de São Paulo.
Museu Histórico
Simonense / Fundação
Cultural Simonense.

Museu Histórico
8.469
Professor Celso Gorza
Táboas / Secretaria da
Educação e Cultura da
PM de Leme / Prefeitura
Municipal do Leme.

Museu Municipal de
325
Colina / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Colina.

25/3/1976

1.800

Museu Municipal de
400
Rubinéia /
Departamento de
Cultura / Prefeitura
Municipal de Rubinéia.
Museu Municipal de São 400
José dos Campos /
Diretoria de Patrimônio
Histórico / Fundação
Cultural Cassiano
Ricardo / Prefeitura de
São José dos Campos.

Museu Municipal de
Paulínia “Bortolo José
Ferro” / Prefeitura
Municipal de Paulínia.

Propiciar a exposição e guarda
www.colina.sp.gov. 1988
permanente de todo acervo
br
relacionado a fatos e acontecimentos
históricos do município assegurando a
sua perpetuidade.

Preservar e difundir a história, o
folclore e a cultura cunhenses através
de pesquisas, publicações, exposições
e palestras.

Apresentar de forma expositiva e
www.montealto.sp. 1992.
dinâmica aos visitantes, os modos,
gov.br
costumes e cultura de cidadãos montealtenses que viveram na cidade ou
que ainda vivem, estabelecendo
relações
o presentepassadoResgatar,com
preservar
e expor
a história www.cajamar.sp.g 2006
do município de Cajamar em busca de ov.br
sua identidade cultural.

-

Preservar a memória histórica do
município de Taubaté, através de sua
exposição permanente que apresenta
os principais fatos da história do
município e a participação dos
taubateanos em acontecimentos
Preservar a história do município de
São Simão e despertar na população
o valor e o interesse pela história.

Coletar, registrar, disseminar e
preservar fatos, manifestações sócioculturais, econômicas e artísticas
apoiado em ações educativas, como:
pesquisa, cursos e visitas
monitoradas.

Manter em seu acervo a memória
histórica do município.

Conforme Lei no. 579, de 11 de abril www.paulinia.sp.go 1977
v.br
de 1977 “Dispõe sobre a criação do
Museu Municipal de Paulínia, e dá
outras providências”. Artigo 2º. O
Museu Municipal de Paulínia, além de
articular-se com as demais entidades
congêneres ou afins, mediante
intercâmbio de informações e
experiências, terá as seguintes
finalidades: I – Contribuir para a
elevação do nível cultural da
população de Paulínia, notadamente
quanto aos estabelecimentos de
ensino locais; II – Incentivar o
turismo; III – Oferecer oportunidades
para pesquisas; IV – Conseguir a
Resguardar a identidade do município 1983
e ser fonte de pesquisa do passado.

-

29/8/1975

Museu Municipal de Jaú 1.590
/ Secretaria de Cultura e
Turismo de Jaú /
Prefeitura Municipal de
Jaú / Governo do Estado
de
São Municipal
Paulo.
Museu
de
6.911
Osasco Dimitri Sensaud
de Lavuad / Secretaria
de Cultura do Município
de Osasco / Prefeitura
Municipal de Osasco.

6.420

80

Mostrar a história da cidade, a história do Aviador João Ribeiro de Barros
(Herói Nacional), os atrativos
turísticos e ser instrumento de
pesquisa.

Museu Municipal
“Francisco Veloso” /
Centro de Cultura e
Tradição de Cunha.

Museu Municipal Casa
da Memória / Diretoria
Municipal de Cultura e
Lazer / Prefeitura do
Município de Cajamar.

Museu Municipal de
325
Colina / Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura / Prefeitura
Municipal de Colina.

25/3/1976

0

8.329

1.038

Museu Histórico,
3.074
Cultural e Paleontológico
Dr. Fernando José Freire
de Andrade / Prefeitura
Municipal de Monte Alto.

-

Museu Histórico Paulo
Camilher Florençano /
Divisão de Museus da
Prefeitura Municipal de
Taubaté / Governo do
Estado de São Paulo.
Museu Histórico
Simonense / Fundação
Cultural Simonense.

Museu Histórico
8.469
Professor Celso Gorza
Táboas / Secretaria da
Educação e Cultura da
PM de Leme / Prefeitura
Municipal do Leme.

Propiciar a exposição e guarda
www.colina.sp.gov. 1988
permanente de todo acervo
br
relacionado a fatos e acontecimentos
históricos do município assegurando a
sua perpetuidade.

Preservar e difundir a história, o
folclore e a cultura cunhenses através
de pesquisas, publicações, exposições
e palestras.

Apresentar de forma expositiva e
www.montealto.sp. 1992.
dinâmica aos visitantes, os modos,
gov.br
costumes e cultura de cidadãos montealtenses que viveram na cidade ou
que ainda vivem, estabelecendo
relações
o presentepassadoResgatar,com
preservar
e expor
a história www.cajamar.sp.g 2006
do município de Cajamar em busca de ov.br
sua identidade cultural.

-

Preservar a memória histórica do
www.visitetaubate. município de Taubaté, através de sua com.br
exposição permanente que apresenta
os principais fatos da história do
município e a participação dos
taubateanos em acontecimentos
Preservar a história do município de
1978
São Simão e despertar na população
o valor e o interesse pela história.

Coletar, registrar, disseminar e
preservar fatos, manifestações sócioculturais, econômicas e artísticas
apoiado em ações educativas, como:
pesquisa, cursos e visitas
monitoradas.
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SP

SP

SP

Museu Municipal
Oswaldo
Russomano

Museu Municipal
Pedro Laragnoit

Núcleo de Pesquisa SP
e Documentação
Histórica de Bauru
e Região

Museu Histórico e
Cultural de Porto
Nacional

Museu Municipal
Edward Coruripe
Costa

Museu Municipal
João Batista Conti

188

1929 Museu Público do
Município de
Descalvado

Museu Rio Pardense Arsênio
Frigo

906

925

425

961

966

671

SP

SP

SP

SP

Museu Municipal
Octaviano Fornari
Museu Municipal
Oswaldo
Russomano

Museu Municipal
Pedro Laragnoit

Núcleo de Pesquisa SP
e Documentação
Histórica de Bauru
e Região

Museu Histórico e
Cultural de Porto
Nacional

906

188

1929 Museu Público do
Município de
Descalvado

Museu Rio Pardense Arsênio
Frigo

974

925

425

961

TO

SP

SP

2557 Museu Municipal
Maria Carolina
Alves Lellis

SP

SP

TO

SP

SP

Museu Municipal
Octaviano Fornari

974

SP

SP

Museu Municipal
João Batista Conti

671

SP

2557 Museu Municipal
Maria Carolina
Alves Lellis

Museu Municipal
Edward Coruripe
Costa

966

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Porto
Nacional

Bauru

São José
do Rio
Pardo

Pública:
Municipal.

Pública:
Municipal.

Descalvad Pública:
o
Municipal.

Miracatu

Bragança Pública:
Paulista
Municipal.

Pinhalzinh Pública:
o
Municipal.

Guaíra

Atibaia

Votupora Pública:
nga
Municipal.

Porto
Nacional

Bauru

São José
do Rio
Pardo

Descalvad Pública:
o
Municipal.

Miracatu

Bragança Pública:
Paulista
Municipal.

Pinhalzinh Pública:
o
Municipal.

Guaíra

Atibaia

Votupora Pública:
nga
Municipal.

-

1983

1953

-

1983

1953

www.usc.br
1983
De acordo com a missão da USC, o
NUPHIS define como sua vocação:
preservar e conservar fundos e
acervos históricos da região,
disponibilizando-os para pesquisa, e
criar uma cultura de organização e
educação
museal.
Exerce
papel
de elemento dinamizador www.portonacional. 24/10/2000
das manifestações culturais,
to.gov.br
preservando a memória da
comunidade portuense.

www.portalsolidarie 2/9/1999
Preservação da memória através de
um acervo eclético, que atenda a
dade.org.br
todos os interesses sociais e estendido
a todo território municipal. A idéia é
não só ficar contido estaticamente em
sua sede, mas optar pela configuração
de um ecomuseu, um museu do
espaço
do a
tempo.
1986
Manter e
viva
história da cidade,
registrar e expor.

Registrar, preservar, expor e divulgar a história de Miracatu e do Vale do
Ribeira de Iguape.

Conservar e preservar a história do
município, através dos objetos,
fotografias e documentos.

1992

1996

1951.

www.votuporanga. 1994
sp.gov.br (link no
portal da
Educação)

Recolher, classificar, conservar e
manter em exposição pública os
elementos de notória importância para
a história, etnologia, numismática e
lingüística, especialmente do
município.
Retratar e transmitir para a população local as verdadeiras histórias do
município. A população ao conhecer o
seu passado contribuirá para a sua
transformação econômica e social no
presente
futuro.do município.
Resgatar e
a no
memória
-

Proporcionar a todos o acesso ao
museu localizado em um centro de
referência cultural e educacional.
Evidenciar a memória histórica da
cidade de Votuporanga, resgatando
objetos e artefatos da cidade.

De acordo com a missão da USC, o
www.usc.br
1983
NUPHIS define como sua vocação:
preservar e conservar fundos e
acervos históricos da região,
disponibilizando-os para pesquisa, e
criar uma cultura de organização e
educação
museal.
Exerce
papel
de elemento dinamizador www.portonacional. 24/10/2000
das manifestações culturais,
to.gov.br
preservando a memória da
comunidade portuense.

Preservação da memória através de
www.portalsolidarie 2/9/1999
um acervo eclético, que atenda a
dade.org.br
todos os interesses sociais e estendido
a todo território municipal. A idéia é
não só ficar contido estaticamente em
sua sede, mas optar pela configuração
de um ecomuseu, um museu do
espaço
do a
tempo.
Manter e
viva
história da cidade,
1986
registrar e expor.

Registrar, preservar, expor e divulgar a história de Miracatu e do Vale do
Ribeira de Iguape.

Conservar e preservar a história do
município, através dos objetos,
fotografias e documentos.

1992

1996

1951.

www.votuporanga. 1994
sp.gov.br (link no
portal da
Educação)

Recolher, classificar, conservar e
manter em exposição pública os
elementos de notória importância para
a história, etnologia, numismática e
lingüística, especialmente do
município.
Retratar e transmitir para a população local as verdadeiras histórias do
município. A população ao conhecer o
seu passado contribuirá para a sua
transformação econômica e social no
presente
futuro.do município.
Resgatar e
a no
memória
-

Proporcionar a todos o acesso ao
museu localizado em um centro de
referência cultural e educacional.
Evidenciar a memória histórica da
cidade de Votuporanga, resgatando
objetos e artefatos da cidade.

169

400

3.040

350

795

Museu Histórico e
Cultural de Porto
Nacional / Secretaria
Municipal da Educação,
Cultura e Desporto /
Prefeitura de Porto
Nacional / Estado de

169

8.891
Museu Rio - Pardense
Arsênio Frigo /
Secretaria Municipal de
Turismo / Prefeitura
Municipal de São José
do Rio Pardo / Governo
do Estado de São Paulo.
118.354
-

Museu Público do
1.029
Município de Descalvado
/ Prefeitura Municipal de
Descalvado.

Laragnoit / Prefeitura
Municipal de Miracatu.

Museu Municipal
Octaviano Fornari /
Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho.
Museu Municipal
Oswaldo Russomano /
Secretaria de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Bragança
Paulista.
Museu Municipal Pedro

Museu Municipal Maria
Carolina Alves Lellis /
Prefeitura Municipal de
Guaíra.

Museu Municipal Edward 1.164
Coruripe Costa /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de
Votuporanga / Prefeitura
Municipal de
Votuporanga
Museu Municipal João
9.500
Batista Conti / Prefeitura
Municipal de Atibaia.

Museu Histórico e
Cultural de Porto
Nacional / Secretaria
Municipal da Educação,
Cultura e Desporto /
Prefeitura de Porto
Nacional / Estado de

0

8.891
Museu Rio - Pardense
Arsênio Frigo /
Secretaria Municipal de
Turismo / Prefeitura
Municipal de São José
do Rio Pardo / Governo
do Estado de São Paulo.
118.354
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3.040

400
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350

795

0

0

Museu Público do
1.029
Município de Descalvado
/ Prefeitura Municipal de
Descalvado.

Laragnoit / Prefeitura
Municipal de Miracatu.

Museu Municipal
Octaviano Fornari /
Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho.
Museu Municipal
Oswaldo Russomano /
Secretaria de Cultura e
Turismo / Prefeitura
Municipal de Bragança
Paulista.
Museu Municipal Pedro

Museu Municipal Maria
Carolina Alves Lellis /
Prefeitura Municipal de
Guaíra.

Museu Municipal Edward 1.164
Coruripe Costa /
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de
Votuporanga / Prefeitura
Municipal de
Votuporanga
Museu Municipal João
9.500
Batista Conti / Prefeitura
Municipal de Atibaia.

0

0

0

01

0

46

0

05

03

0

0

0

0

01

0

46

0

05

03

0

06

40

204

10

50

150

0

35

200

72

06

40

204

10

50

150

0

35

200

72

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

11

100

0

50

0

0

0

65

0

32

11

100

0

50

0

0

0

65

0

32

98

750

370

100

350

2.544

350

460

8.003

886

98

750

370

100

350

2.544

350

460

8.003

886

43

20.030

8.169

50

0

300

0

250

1.294

174

43

20.030

8.169

50

0

300

0

250

1.294

174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

0

0

0

10

0

0

0

0

0

03

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

Livro
Expedição São Paulo 450 Anos

Livro
Expedição São Paulo 450 Anos

(Volume em separado)

(Volume em separado)

Anexo IV

Anexo IV

DVD
Videodocumentário
Expedição São Paulo 450 Anos

DVD
Videodocumentário
Expedição São Paulo 450 Anos

(Exemplar em separado)

(Exemplar em separado)

Anexo V

Anexo V

CD
Multimídia
Expedição São Paulo 450 Anos

CD
Multimídia
Expedição São Paulo 450 Anos

(Exemplar em separado)

(Exemplar em separado)

Anexo VI

Anexo VI

Conjunto de publicações
projeto
Meu Bairro, Minha Cidade

Conjunto de publicações
projeto
Meu Bairro, Minha Cidade

(Exemplares em separado)

(Exemplares em separado)

Anexo VIII

Anexo VIII

Relatório Final
do Comitê Interdisciplinar do
Museu da Cidade de São Paulo

Relatório Final
do Comitê Interdisciplinar do
Museu da Cidade de São Paulo

(Extrato)

(Fonte: Expomus – Exposições, Museus, Projetos Culturais)

(Fonte: Expomus – Exposições, Museus, Projetos Culturais)

Anexo IX

Anexo IX

Exposições, Museus, Projetos Culturais

Exposições, Museus, Projetos Culturais

MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO

MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Relatório final do comitê interdisciplinar: processo e
resultados.

Relatório final do comitê interdisciplinar: processo e
resultados.

VOLUME I

VOLUME I

Exposições, Museus, Projetos Culturais

Exposições, Museus, Projetos Culturais

II. METODOLOGIA

II. METODOLOGIA

II.1. O COMITÊ INTERDISCIPLINAR

II.1. O COMITÊ INTERDISCIPLINAR

Para dar conta da complexidade e diversidade de informações necessárias ao trabalho
proposto – o desenvolvimento do roteiro, dos conteúdos de informação e indicadores
de memória para a exposição inaugural de longa duração do Museu da Cidade de São
Paulo – optou-se por constituir um comitê interdisciplinar, formado por 14 consultores
com formação e experiência profissional diversificada, vinculados ou não a instituições
culturais e educacionais de São Paulo.

Para dar conta da complexidade e diversidade de informações necessárias ao trabalho
proposto – o desenvolvimento do roteiro, dos conteúdos de informação e indicadores
de memória para a exposição inaugural de longa duração do Museu da Cidade de São
Paulo – optou-se por constituir um comitê interdisciplinar, formado por 14 consultores
com formação e experiência profissional diversificada, vinculados ou não a instituições
culturais e educacionais de São Paulo.

Para escolha dos consultores, foram levados em conta os seguintes critérios: área de
formação e de especialização, experiência em trabalhos similares, vivência da cidade
contemporânea, estudos e publicações relacionadas à cidade de São Paulo,
conhecimento dos acervos documentais, iconográficos e tridimensionais de diversas
instituições da cidade, conhecimento dos acervos, projetos e estudos pertencentes à
Divisão de Iconografia e Museus do Departamento do Patrimônio Histórico da
Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo.

Para escolha dos consultores, foram levados em conta os seguintes critérios: área de
formação e de especialização, experiência em trabalhos similares, vivência da cidade
contemporânea, estudos e publicações relacionadas à cidade de São Paulo,
conhecimento dos acervos documentais, iconográficos e tridimensionais de diversas
instituições da cidade, conhecimento dos acervos, projetos e estudos pertencentes à
Divisão de Iconografia e Museus do Departamento do Patrimônio Histórico da
Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo.

CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ INTERDISCIPLINAR

CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ INTERDISCIPLINAR

COORDENADORAS

COORDENADORAS

•

Maria Cristina Oliveira Bruno – museóloga, diretora da Divisão de Iconografia e
Museus (DIM).

•

Maria Cristina Oliveira Bruno – museóloga, diretora da Divisão de Iconografia e
Museus (DIM).

•

Maria Ignez Mantovani Franco – museóloga, diretora da Expomus e autora do
projeto museológico do Museu da Cidade de São Paulo.

•

Maria Ignez Mantovani Franco – museóloga, diretora da Expomus e autora do
projeto museológico do Museu da Cidade de São Paulo.

CONSULTORES

CONSULTORES

•

Claudia Maria Riccio Alcovér - fotógrafa, assistente de gestão pública DIM.

•

Claudia Maria Riccio Alcovér - fotógrafa, assistente de gestão pública DIM.

•

Denyse Emerich – educadora e especialista em museologia, com atuação em
educação em museus.

•

Denyse Emerich – educadora e especialista em museologia, com atuação em
educação em museus.

•

Elisabeth Braz – historiadora, especialista em histórias institucionais, com
participação em diversas pesquisas e projetos na cidade de São Paulo.

•

Elisabeth Braz – historiadora, especialista em histórias institucionais, com
participação em diversas pesquisas e projetos na cidade de São Paulo.

•

Janes Jorge – historiador, especialista em questões de história ambiental da cidade
de São Paulo.

•

Janes Jorge – historiador, especialista em questões de história ambiental da cidade
de São Paulo.

•

José Eduardo de Assis Lefèvre – arquiteto, especialista em questões relativas à
formação e às transformações do ambiente urbano.

•

José Eduardo de Assis Lefèvre – arquiteto, especialista em questões relativas à
formação e às transformações do ambiente urbano.

•

José Guilherme Cantor Magnani – antropólogo, especialista em estudos relativos ao
imaginário das sociedades em contextos urbanos, com ênfase para as questões
paulistanas.

•

José Guilherme Cantor Magnani – antropólogo, especialista em estudos relativos ao
imaginário das sociedades em contextos urbanos, com ênfase para as questões
paulistanas.

•

Leda Maria Marques dos Santos Tronca – educadora, mestre em História e
especialista em museologia, responsável pelo acervo histórico DIM.

•

Leda Maria Marques dos Santos Tronca – educadora, mestre em História e
especialista em museologia, responsável pelo acervo histórico DIM.

•

Paulo César Garcez Marins – historiador, especialista em questões sobre o cotidiano
das sociedades e seus padrões de moradia, com especial ênfase para as
abordagens sobre o surgimento das metrópoles brasileiras.

•

Paulo César Garcez Marins – historiador, especialista em questões sobre o cotidiano
das sociedades e seus padrões de moradia, com especial ênfase para as
abordagens sobre o surgimento das metrópoles brasileiras.

4

4

Exposições, Museus, Projetos Culturais

Exposições, Museus, Projetos Culturais

•

Paulo Eduardo Zanettini – arqueólogo, especialista em problemas relativos à
avaliação e resgate de vestígios arqueológicos em contextos urbanos.

•

Paulo Eduardo Zanettini – arqueólogo, especialista em problemas relativos à
avaliação e resgate de vestígios arqueológicos em contextos urbanos.

•

Patrícia Marra Sepe – geóloga, especialista em geologia urbana e meio ambiente e
efetiva, desde 1991, da Prefeitura Municipal de São Paulo.

•

Patrícia Marra Sepe – geóloga, especialista em geologia urbana e meio ambiente e
efetiva, desde 1991, da Prefeitura Municipal de São Paulo.

•

Rosely Aparecida Daltério – socióloga, profissional do Serviço Educativo da DIM.

•

Rosely Aparecida Daltério – socióloga, profissional do Serviço Educativo da DIM.

•

Ucho Carvalho – consultor em comunicação.

•

Ucho Carvalho – consultor em comunicação.

O comitê contou com uma equipe de assistentes com participação opinativa em todo o
processo de construção conceitual do roteiro orientador da exposição de longa
duração. Coube também a esta equipe o acompanhamento e a gravação das reuniões,
a sistematização dos resultados dos trabalhos em banco de dados, o agendamento de
reuniões e a distribuição dos produtos gerados, durante o processo de trabalho, a
todos os consultores integrantes do comitê.

O comitê contou com uma equipe de assistentes com participação opinativa em todo o
processo de construção conceitual do roteiro orientador da exposição de longa
duração. Coube também a esta equipe o acompanhamento e a gravação das reuniões,
a sistematização dos resultados dos trabalhos em banco de dados, o agendamento de
reuniões e a distribuição dos produtos gerados, durante o processo de trabalho, a
todos os consultores integrantes do comitê.

ASSISTENTES

ASSISTENTES

•

Camila M. Ruggiero Cristino – publicitária e especialista em museologia, Expomus.

•

Camila M. Ruggiero Cristino – publicitária e especialista em museologia, Expomus.

•

Joana Tuttoilmondo – antropóloga e especialista em museologia, Expomus.

•

Joana Tuttoilmondo – antropóloga e especialista em museologia, Expomus.

•

Patrícia Queiroz – formada em Letras, técnica Expomus.

•

Patrícia Queiroz – formada em Letras, técnica Expomus.

2. Comitê Interdisciplinar com Secretário da Cultura
Celso Frateschi

2. Comitê Interdisciplinar com Secretário da Cultura
Celso Frateschi

II. 2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

II. 2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Os trabalhos do comitê interdisciplinar foram realizados no período compreendido
entre 06 de maio a 31 de agosto de 2004 e tiveram início com a apresentação das
diretrizes programáticas do Museu e do projeto arquitetônico de reforma do Palácio
das Indústrias, edifício que abrigará o Museu da Cidade de São Paulo. Na ocasião, o
comitê visitou o espaço físico do Palácio das Indústrias e conheceu as áreas destinadas
à exposição de longa duração.

Os trabalhos do comitê interdisciplinar foram realizados no período compreendido
entre 06 de maio a 31 de agosto de 2004 e tiveram início com a apresentação das
diretrizes programáticas do Museu e do projeto arquitetônico de reforma do Palácio
das Indústrias, edifício que abrigará o Museu da Cidade de São Paulo. Na ocasião, o
comitê visitou o espaço físico do Palácio das Indústrias e conheceu as áreas destinadas
à exposição de longa duração.

Para a definição das diretrizes orientadoras, dos grandes eixos temáticos, do roteiro
expositivo e dos respectivos temas foram realizadas 10 reuniões gerais, que contaram
com a participação de todos os integrantes do comitê.

Para a definição das diretrizes orientadoras, dos grandes eixos temáticos, do roteiro
expositivo e dos respectivos temas foram realizadas 10 reuniões gerais, que contaram
com a participação de todos os integrantes do comitê.
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Visando o desenvolvimento de atividades específicas no interior dos trabalhos do
comitê, foram constituídos os seguintes subgrupos, para os quais foram indicados
alguns consultores:

Visando o desenvolvimento de atividades específicas no interior dos trabalhos do
comitê, foram constituídos os seguintes subgrupos, para os quais foram indicados
alguns consultores:

•

Subgrupo destinado à discussão conceitual da Maquete a ser instalada no hall de
acolhimento do Museu.

•

Subgrupo destinado à discussão conceitual da Maquete a ser instalada no hall de
acolhimento do Museu.

•

Subgrupo destinado a selecionar documentos de interesse histórico – referentes à
cidade de São Paulo – pertencentes a instituições portuguesas e passíveis de
cessão temporária para a exposição de longa duração. A principal fonte pesquisada
pelo subgrupo foi o material levantado no Projeto Resgate de Documentação
Histórica, que recuperou no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa cerca de 300
mil documentos brasileiros referentes ao período colonial.

•

Subgrupo destinado a selecionar documentos de interesse histórico – referentes à
cidade de São Paulo – pertencentes a instituições portuguesas e passíveis de
cessão temporária para a exposição de longa duração. A principal fonte pesquisada
pelo subgrupo foi o material levantado no Projeto Resgate de Documentação
Histórica, que recuperou no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa cerca de 300
mil documentos brasileiros referentes ao período colonial.

•

Subgrupo responsável pela proposição das diretrizes do Programa de Educação
Explora São Paulo, a ser integrado às atividades do Museu.

•

Subgrupo responsável pela proposição das diretrizes do Programa de Educação
Explora São Paulo, a ser integrado às atividades do Museu.

Os encontros de trabalho desses subgrupos totalizaram 7 reuniões e aconteceram
paralelamente às reuniões gerais do comitê. Foram realizadas ainda 3 reuniões de
subgrupo para detalhamento de conteúdos específicos

Os encontros de trabalho desses subgrupos totalizaram 7 reuniões e aconteceram
paralelamente às reuniões gerais do comitê. Foram realizadas ainda 3 reuniões de
subgrupo para detalhamento de conteúdos específicos

Todas as reuniões gerais do comitê, assim como aquelas dos subgrupos, foram
gravadas, transcritas e sintetizadas. Cada um dos membros do comitê recebeu, ao
longo do processo, a memória do conjunto de sugestões e proposições resultante de
cada um dos encontros de trabalho. A dinâmica utilizada permitiu ampla participação,
seja através da reflexão individual ou em grupo. Os procedimentos e o processo de
trabalho foram democráticos, todos os participantes puderam sugerir idéias, alterar e
discutir as proposições, ficando a cargo do consenso do grupo a inclusão ou não de
temas. As propostas apresentadas neste relatório foram referendadas por todos os
participantes do comitê.

Todas as reuniões gerais do comitê, assim como aquelas dos subgrupos, foram
gravadas, transcritas e sintetizadas. Cada um dos membros do comitê recebeu, ao
longo do processo, a memória do conjunto de sugestões e proposições resultante de
cada um dos encontros de trabalho. A dinâmica utilizada permitiu ampla participação,
seja através da reflexão individual ou em grupo. Os procedimentos e o processo de
trabalho foram democráticos, todos os participantes puderam sugerir idéias, alterar e
discutir as proposições, ficando a cargo do consenso do grupo a inclusão ou não de
temas. As propostas apresentadas neste relatório foram referendadas por todos os
participantes do comitê.

3. Reunião do Comitê Interdisciplinar no Palácio das Indústrias

3. Reunião do Comitê Interdisciplinar no Palácio das Indústrias

III. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

III. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO
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A seguir, são descritas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos do Comitê
Interdisciplinar visando a elaboração das linhas conceituais, conceito gerador e do
roteiro da exposição de longa duração do Museu da Cidade de São Paulo. O conteúdo
apresentado está sintetizado no Esquema Gráfico, apresentado a seguir.

A seguir, são descritas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos do Comitê
Interdisciplinar visando a elaboração das linhas conceituais, conceito gerador e do
roteiro da exposição de longa duração do Museu da Cidade de São Paulo. O conteúdo
apresentado está sintetizado no Esquema Gráfico, apresentado a seguir.

III.1. DIRETRIZES ORIENTADORAS DA EXPOSIÇÃO

III.1. DIRETRIZES ORIENTADORAS DA EXPOSIÇÃO

Durante as discussões realizadas nas reuniões iniciais, o grupo delineou as diretrizes
orientadoras da exposição, a partir das quais foi elaborada a seguinte proposta de
eixos temáticos para a exposição:

Durante as discussões realizadas nas reuniões iniciais, o grupo delineou as diretrizes
orientadoras da exposição, a partir das quais foi elaborada a seguinte proposta de
eixos temáticos para a exposição:

•

Território

•

Território

•

População

•

População

•

Economia

•

Economia

Com base nessa definição, os membros do comitê desenvolveram individualmente os
conteúdos de informação para os temas indicados, com total liberdade para excluir
e/ou sugerir novos eixos e temas. Esse exercício confirmou a consistência dos três
grandes eixos temáticos inicialmente propostos. Aglutinados os temas e conteúdos
sugeridos e eliminadas as duplicidades, o resultado do trabalho individual de cada
consultor foi transferido para um banco de dados, dando origem a uma nova
proposição de temas, que foi levada para discussão e aprovação conjunta do comitê.

Com base nessa definição, os membros do comitê desenvolveram individualmente os
conteúdos de informação para os temas indicados, com total liberdade para excluir
e/ou sugerir novos eixos e temas. Esse exercício confirmou a consistência dos três
grandes eixos temáticos inicialmente propostos. Aglutinados os temas e conteúdos
sugeridos e eliminadas as duplicidades, o resultado do trabalho individual de cada
consultor foi transferido para um banco de dados, dando origem a uma nova
proposição de temas, que foi levada para discussão e aprovação conjunta do comitê.

III.2. EIXOS DEFINIDOS

III.2. EIXOS DEFINIDOS

O exercício individual foi então repetido, com a finalidade de verificar a
sustentabilidade dos temas propostos e de ampliar a sugestão de conteúdos de
informação e referências patrimoniais. O banco de dados foi reformulado, incluindo as
alterações sugeridas pelo conjunto do comitê para a exposição de longa duração. Esse
trabalho deu forma a um temário preliminar roteirizado, inicialmente, da seguinte
forma:

O exercício individual foi então repetido, com a finalidade de verificar a
sustentabilidade dos temas propostos e de ampliar a sugestão de conteúdos de
informação e referências patrimoniais. O banco de dados foi reformulado, incluindo as
alterações sugeridas pelo conjunto do comitê para a exposição de longa duração. Esse
trabalho deu forma a um temário preliminar roteirizado, inicialmente, da seguinte
forma:

Temário básico

Temário básico

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caminhos Fluxos e Velocidades.
Geomorfologia e Arqueologia.
Movimentos Populacionais, Diversidade Étnica e Sociocultural.
Economia.
Movimentos Sociais.
Problemas Socioambientais.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foram igualmente indicados, nesse momento, os temas a serem detalhados para a
Maquete:
1.
2.
3.
4.
5.

Articulações, caminhos, fluxos.
Escala, dimensão da cidade, espacialização.
Geomorfologia, relevo.
Meio Ambiente.
Movimentos culturais.

Foram igualmente indicados, nesse momento, os temas a serem detalhados para a
Maquete:
1.
2.
3.
4.
5.
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Caminhos Fluxos e Velocidades.
Geomorfologia e Arqueologia.
Movimentos Populacionais, Diversidade Étnica e Sociocultural.
Economia.
Movimentos Sociais.
Problemas Socioambientais.

Articulações, caminhos, fluxos.
Escala, dimensão da cidade, espacialização.
Geomorfologia, relevo.
Meio Ambiente.
Movimentos culturais.
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6. Movimentos populacionais, demografia.
7. Racialidades, etnicidades.
8. Religiosidades, sociabilidades e lazer.

Exposições, Museus, Projetos Culturais

6. Movimentos populacionais, demografia.
7. Racialidades, etnicidades.
8. Religiosidades, sociabilidades e lazer.

Foi então realizado um novo exercício individual, voltado a desenvolver os conteúdos
de informação dos temas propostos, inserir outros temas e indicar referências
patrimoniais. Nesse momento, foi introduzido na base de dados um campo para a
sugestão de suportes expositivos.

Foi então realizado um novo exercício individual, voltado a desenvolver os conteúdos
de informação dos temas propostos, inserir outros temas e indicar referências
patrimoniais. Nesse momento, foi introduzido na base de dados um campo para a
sugestão de suportes expositivos.

Os resultados dos trabalhos individuais foram sistematizados em um único banco de
dados e avaliados em reunião conjunta do comitê, dando origem a uma nova proposta
de ordenação dos temas e dos seus conteúdos. Nessa reunião, os membros do comitê
foram divididos em três grupos de trabalho, com a finalidade de definir os conteúdos
de informação e os indicadores de memória de cada um dos módulos, selecionar ou
incluir os conteúdos a serem efetivamente incorporados à exposição de longa duração
e à Maquete. Ao primeiro grupo coube o detalhamento da Maquete e dos módulos 1 e
2, ao segundo grupo o detalhamento dos módulos 3, 4 e 5 e ao terceiro grupo o
detalhamento do módulo 6.

Os resultados dos trabalhos individuais foram sistematizados em um único banco de
dados e avaliados em reunião conjunta do comitê, dando origem a uma nova proposta
de ordenação dos temas e dos seus conteúdos. Nessa reunião, os membros do comitê
foram divididos em três grupos de trabalho, com a finalidade de definir os conteúdos
de informação e os indicadores de memória de cada um dos módulos, selecionar ou
incluir os conteúdos a serem efetivamente incorporados à exposição de longa duração
e à Maquete. Ao primeiro grupo coube o detalhamento da Maquete e dos módulos 1 e
2, ao segundo grupo o detalhamento dos módulos 3, 4 e 5 e ao terceiro grupo o
detalhamento do módulo 6.

4. Reuniões de subgrupo do Comitê Interdisciplinar durante atividade de imersão

4. Reuniões de subgrupo do Comitê Interdisciplinar durante atividade de imersão

III.3. MÓDULOS EXPOSITIVOS

III.3. MÓDULOS EXPOSITIVOS

Esse exercício possibilitou a fusão dos módulos 1 e 2, o deslocamento de temas, o
detalhamento e a sugestão de novos conteúdos de informação e abordagens,
resultando na proposição de um roteiro expositivo constituído por cinco módulos.

Esse exercício possibilitou a fusão dos módulos 1 e 2, o deslocamento de temas, o
detalhamento e a sugestão de novos conteúdos de informação e abordagens,
resultando na proposição de um roteiro expositivo constituído por cinco módulos.

Apresentamos a seguir módulos e os conteúdos indicados nesse momento para a
exposição de longa duração:

Apresentamos a seguir módulos e os conteúdos indicados nesse momento para a
exposição de longa duração:

3.1. Módulo 1.
• Caminhos e rotas
• Geomorfologia
• Ocupação humana
• Ritmos e fluxos
• Expansão urbana
• São Paulo contemporânea como local de entroncamento

3.1. Módulo 1.
• Caminhos e rotas
• Geomorfologia
• Ocupação humana
• Ritmos e fluxos
• Expansão urbana
• São Paulo contemporânea como local de entroncamento

3.2. Módulo 2.
• Diversidade (étnica e cultural)

3.2. Módulo 2.
• Diversidade (étnica e cultural)
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•
•

Exposições, Museus, Projetos Culturais

•
•

Trocas (manifestações culturais)
Tensões e Conflitos

Trocas (manifestações culturais)
Tensões e Conflitos

3.3. Módulo 3.
• Trabalho – Exploração / Realização
• Produção – Setor primário/setor secundário/setor
terciário
• São Paulo no contexto mundial atual
• Abastecimento e consumo – víveres e comércio de
bens duráveis

3.3. Módulo 3.
• Trabalho – Exploração / Realização
• Produção – Setor primário/setor secundário/setor
terciário
• São Paulo no contexto mundial atual
• Abastecimento e consumo – víveres e comércio de
bens duráveis

3.4. Módulo 4.
• Confrontos e lutas políticas
• Lutas por direitos

3.4. Módulo 4.
• Confrontos e lutas políticas
• Lutas por direitos

3.5. Módulo 5.
• Questões socioambientais
• Solidariedade
• São Paulo Potência
• Potencialidades

3.5. Módulo 5.
• Questões socioambientais
• Solidariedade
• São Paulo Potência
• Potencialidades

Eixo transversal a todos os módulos: arqueologia/vestígios/resíduos/lixo

Eixo transversal a todos os módulos: arqueologia/vestígios/resíduos/lixo

5. Atividade de discussão e definição dos módulos expositivos

5. Atividade de discussão e definição dos módulos expositivos

A avaliação da versão final do banco de dados, com o roteiro da exposição, indicou a
necessidade de constituir três novos subgrupos: um para detalhamento e indicações de
referências patrimoniais para os temas “Diversão e lazer” e “Modos de Vida,” que
integram o módulo 5; outro para discussão da abordagem e indicadores patrimoniais
referentes a questões ambientais e à geomorfologia, temas tratados nos módulos 5
e 1; outro para definição dos conteúdos de informação do tema arqueologia e sua
inserção nos módulos constituintes da exposição.

A avaliação da versão final do banco de dados, com o roteiro da exposição, indicou a
necessidade de constituir três novos subgrupos: um para detalhamento e indicações de
referências patrimoniais para os temas “Diversão e lazer” e “Modos de Vida,” que
integram o módulo 5; outro para discussão da abordagem e indicadores patrimoniais
referentes a questões ambientais e à geomorfologia, temas tratados nos módulos 5
e 1; outro para definição dos conteúdos de informação do tema arqueologia e sua
inserção nos módulos constituintes da exposição.

Foi ainda solicitado a todos os membros do comitê que continuassem a contribuir com
indicações de referências patrimoniais e acervos e com sugestões de exposições

Foi ainda solicitado a todos os membros do comitê que continuassem a contribuir com
indicações de referências patrimoniais e acervos e com sugestões de exposições
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O novo roteiro expositivo proposto, os conteúdos de informação, as sugestões de
abordagem e indicações patrimoniais resultantes dos trabalhos dos três subgrupos
foram referendados pelo comitê geral e transferidos para o banco de dados
reformulado para que cada consultor realizasse um novo esforço de detalhamento,
particularmente no tocante a indicadores patrimoniais, processo que se repetiu por
mais duas vezes.

O novo roteiro expositivo proposto, os conteúdos de informação, as sugestões de
abordagem e indicações patrimoniais resultantes dos trabalhos dos três subgrupos
foram referendados pelo comitê geral e transferidos para o banco de dados
reformulado para que cada consultor realizasse um novo esforço de detalhamento,
particularmente no tocante a indicadores patrimoniais, processo que se repetiu por
mais duas vezes.
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temporárias. Todas essas informações foram inseridas no banco de dados, que deverá
orientar o trabalho de pesquisa para a exposição inaugural de longa duração e as
futuras exposições/ações do Museu da Cidade de São Paulo.

temporárias. Todas essas informações foram inseridas no banco de dados, que deverá
orientar o trabalho de pesquisa para a exposição inaugural de longa duração e as
futuras exposições/ações do Museu da Cidade de São Paulo.

O roteiro final da exposição, com seus módulos e conteúdos, está apresentado em
“Resultados” no item VII deste relatório.

O roteiro final da exposição, com seus módulos e conteúdos, está apresentado em
“Resultados” no item VII deste relatório.

6. Consultores do Comitê Interdisciplinar José Guilherme Magnani e José Eduardo Lefèvre

6. Consultores do Comitê Interdisciplinar José Guilherme Magnani e José Eduardo Lefèvre

III.4. NÚCLEOS DE COMUNICAÇÃO

III.4. NÚCLEOS DE COMUNICAÇÃO

4.1. Maquete

4.1. Maquete

Paralelamente às orientações de abordagens e conteúdos para a exposição de longa
duração, foram discutidos os temas e aspectos a serem tratados na Maquete a ser
instalada no Hall de Acolhimento do Museu. No decorrer das discussões do comitê, a
proposta foi sendo detalhada e passou a ser entendida como um núcleo ligado à
exposição de longa duração, mas autônomo em relação a ela.
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Na opinião do comitê, os temas abordados na Maquete deverão ser retomados e
problematizados ao longo da exposição. O trabalho de construção da proposta
conceitual da Maquete e de seus conteúdos seguiu o mesmo processo adotado para a
exposição.
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Os conteúdos de informação apontados pelo comitê foram:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Orientação/espacialização
Caminhos, rotas e comunicação;
Configuração da ocupação territorial
Evolução da malha urbana
Velocidades
Ícones e pontos referenciais
Multiculturalismo - população.
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4.2. Linha do tempo

4.2. Linha do tempo

O Grupo propôs a construção de uma Linha do Tempo, como atividade interativa e
educativa. O tratamento expográfico a ser dado a essa Linha do Tempo não foi ainda
definido, mas recomendou-se que ela seja instalada fora do espaço interno expositivo.
Paralelas a essa grande linha poderão ser instaladas outras linhas cronológicas
temáticas a serem construídas com a colaboração da população. Quando o Museu for
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programar uma exposição temática, a população (estudantes da rede pública, internos
da FEBEM, universitários, professores, profissionais liberais, comerciantes,
empresários, domésticas, etc.) poderá ser convidada a contribuir previamente com
informações.

programar uma exposição temática, a população (estudantes da rede pública, internos
da FEBEM, universitários, professores, profissionais liberais, comerciantes,
empresários, domésticas, etc.) poderá ser convidada a contribuir previamente com
informações.

A construção das linhas do tempo temáticas pode se tornar uma atividade periódica do
programa do Museu. Além de participativa, pode ser totalmente inclusiva se
propusermos a construção paralela dessas linhas do tempo em braile, por exemplo.
Isso poderia ser feito com jovens cegos através da parceria com instituições públicas,
privadas e Ongs que alfabetizam jovens portadores de necessidades especiais.
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4.3. Memorial do Palácio das Indústrias/Parque Dom Pedro II
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O Grupo acordou que deve haver um outro Núcleo expositivo voltado a evidenciar o
edifício do Palácio das Indústrias. Na opinião do comitê, por ser um prédio eclético, do
início do século XX, ele é mal visto por algumas correntes arquitetônicas. Nesse
sentido, definiu-se que o Museu precisará trazer informações sobre o edifício para o
público.
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O Parque D. Pedro, por sua vez, condensa em um pequeno espaço referências às
principais transformações porque passou a cidade – retificação dos rios,
industrialização, grandes avenidas etc. Assim, abre inúmeras possibilidades de reflexão
sobre a experiência urbana paulistana.
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industrialização, grandes avenidas etc. Assim, abre inúmeras possibilidades de reflexão
sobre a experiência urbana paulistana.

O Grupo também sugeriu que haja algumas instalações na área externa que
possibilitem que as pessoas se localizem e identifiquem pontos da cidade. Pode-se
pensar na instalação de algo como pequenos observatórios. Nesses observatórios
poderiam constar imagens daquela vista em outros momentos históricos.
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IV. RECOMENDAÇÕES DE ABORDAGENS E OBJETIVOS DE
COMUNICAÇÃO
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Apresentamos a seguir uma síntese das orientações e sugestões do comitê
interdisciplinar, surgidas ao longo do processo de trabalho, destacando aquelas que,
por consenso, deram forma às diretrizes orientadoras, ao roteiro expositivo e ao
conceito gerador da exposição de longa duração.
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IV.1. DIRETRIZES ORIENTADORAS DA EXPOSIÇÃO

IV.1. DIRETRIZES ORIENTADORAS DA EXPOSIÇÃO

Em primeiro lugar, ficou decidido que a exposição não será linear e partirá de questões
contemporâneas para estabelecer relações com o passado histórico e pré-histórico.
Além das limitações do espaço físico disponível, a principal argumentação para se
romper com a abordagem linear foi a de que essa perspectiva não dá conta de
explicar o que é a cidade de São Paulo hoje e negligencia o fato de que a cidade não
evoluiu de maneira linear, mas é resultado de permanências, movimentos e rupturas.
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explicar o que é a cidade de São Paulo hoje e negligencia o fato de que a cidade não
evoluiu de maneira linear, mas é resultado de permanências, movimentos e rupturas.
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Entretanto, considerando necessidades de caráter didático e participativo,
particularmente no que diz respeito aos programas educativos, optou-se por
apresentar uma Linha do Tempo que pontue eventos e acontecimentos relacionados
ao processo histórico da cidade, uma vez que a abordagem cronológica pode auxiliar a
compreensão da temporalidade estendida. A Linha do Tempo deverá constituir um
núcleo permanente do Museu, e seu suporte deverá possibilitar a permanente
incorporação de novas informações, assim como de contribuições do público,
compondo assim um diálogo com as ações educativas e as exposições temporárias
futuras.

Entretanto, considerando necessidades de caráter didático e participativo,
particularmente no que diz respeito aos programas educativos, optou-se por
apresentar uma Linha do Tempo que pontue eventos e acontecimentos relacionados
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núcleo permanente do Museu, e seu suporte deverá possibilitar a permanente
incorporação de novas informações, assim como de contribuições do público,
compondo assim um diálogo com as ações educativas e as exposições temporárias
futuras.

Embora tenha ficado claro que diversos dos temas da exposição de longa duração
poderão ser tratados de forma vertical em exposições complementares, os discursos
gerados devem ser auto-suficientes e fornecer os elementos básicos para a
compreensão/reflexão dos processos tratados. Portanto, os módulos da exposição
devem apresentar discursos autônomos que partam de temas do presente,
selecionados por revelarem permanências, sobreposições de temporalidades distintas
ou então momentos de ruptura.

Embora tenha ficado claro que diversos dos temas da exposição de longa duração
poderão ser tratados de forma vertical em exposições complementares, os discursos
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selecionados por revelarem permanências, sobreposições de temporalidades distintas
ou então momentos de ruptura.

Um dos principais objetivos da exposição de longa duração é estimular que o público
compreenda a cidade tal como ela é hoje e se aproprie dela. Pretende-se que, a partir
dos temas abordados e das problemáticas expostas, o indivíduo se auto-referencie, se
perceba como agente nos processos da cidade. Portanto, a exposição deverá revelar
como a cidade se organiza espacial e economicamente, assim como as expressões
culturais que a definem. Nesse sentido, é fundamental que o público sinta-se parte
integrante dos temas abordados e, para isso, a exposição não deve ser apenas
interativa, mas também participativa.
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Considerando a necessidade de possibilitar ao cidadão identificar seu lugar na cidade
do ponto de vista geográfico, sociológico, antropológico, cultural, religioso, emocional,
tanto como consumidor quanto como munícipe, o “território”, a “economia” e a
“multiplicidade da composição populacional” foram apontados com sendo os eixos mais
adequados para a estruturação da exposição.
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Considerando a importância da valorização da dimensão humana e do protagonismo, o
que significa evidenciar que os processos possuem agentes, ficou decidido que a
cidadania não será um tema específico, mas estará presente nos diversos módulos da
exposição. Para tal, cada um dos temas a ser desenvolvido deverá considerar o papel
do ser humano no processo histórico.
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A abordagem de aspectos paleontológicos, geomorfológicos e arqueológicos foi
considerada essencial para possibilitar o entendimento da base territorial sobre a qual
a cidade de São Paulo foi construída, para chamar a atenção para uma outra dimensão
temporal e para realçar aspectos pouco difundidos a respeito da cidade. Essa
abordagem é inovadora, uma vez que esse conteúdo nunca foi tratado na sua
especificidade para a cidade de São Paulo, e tem o intuito de instigar a compreensão
de muitas questões atuais relacionadas à sua sustentabilidade.
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especificidade para a cidade de São Paulo, e tem o intuito de instigar a compreensão
de muitas questões atuais relacionadas à sua sustentabilidade.

É importante que a exposição revele os nove mil anos de presença humana no
território, de modo a dilatar a temporalidade da ocupação para além dos 450 anos de
colonização. Para isso deverá ser destacado o fato de o território ocupado pela cidade
de São Paulo ser há muito um espaço de passagem e entroncamento de rotas e
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território, de modo a dilatar a temporalidade da ocupação para além dos 450 anos de
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de São Paulo ser há muito um espaço de passagem e entroncamento de rotas e
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caminhos. Os diferentes momentos e ritmos de ocupação da cidade serão revelados e
sinalizados através da sobreposição de mapas de temporalidades distintas, relativos à
expansão da mancha urbana, e de vestígios arqueológicos a serem expostos ao longo
da exposição.

caminhos. Os diferentes momentos e ritmos de ocupação da cidade serão revelados e
sinalizados através da sobreposição de mapas de temporalidades distintas, relativos à
expansão da mancha urbana, e de vestígios arqueológicos a serem expostos ao longo
da exposição.

No tocante ao perímetro do território a ser abrangido pela exposição, concluiu-se pela
necessidade de extrapolar as fronteiras do município sempre que isso seja necessário
para que não se perca a real dinâmica da vida na cidade. Assim, será possível
trabalhar o contraponto entre os limites administrativos e os limites físicos (territoriais,
geomorfológicos) e suas interligações. Para tal apontou-se a necessidade de
explicitação do conceito de território a ser utilizado na exposição, lembrando-se que a
opção feita implica trabalhar com a idéia de integração e de fronteiras móveis ou
porosas.
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porosas.

Outro tema considerado relevante se refere aos fluxos imigratórios e migratórios e sua
importância na constituição da população da cidade. A esse respeito, serão destacados
os diversos grupos que compõem a população de São Paulo; os fluxos populacionais
(desde os tempos pré-históricos até a contemporaneidade); as trocas, os conflitos e
tensões decorrentes da multiculturalidade. É preciso revelar essa abrangência no plano
da imigração e da migração e o fato de estarmos numa cidade em que há convívio
possível.
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A exposição deve, sempre que possível, possibilitar a desconstrução de mitos e
estereótipos criados no passado. Em relação à etnicidade, deve abordar não apenas a
contribuição da imigração, mas também o peso da migração nacional para a
constituição da população da cidade, revelando que essa composição plural continua
se processando. Ao final das discussões, foi definida a utilização da expressão
“composição populacional”, de forma a evitar conceitos questionáveis como raça e
etnia.
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Os diferentes modos de produção presentes na cidade, seus pesos na econômica da
cidade, os arranjos socioeconômicos e as formas de trabalho devem ser outra linha
orientadora da exposição.
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Ainda, quanto à necessidade de questionar/desmontar alguns dos estereótipos, mitos e
preconceitos consolidados ao longo do tempo e que a marcam a história da cidade,
definiu-se que o tema trabalho deve problematizar a idéia corrente que define São
Paulo como a cidade do trabalho e da ascensão social. Foi também apontada a
necessidade de se abordar a questão do desemprego, elemento gerador de tensões
sociais na cidade.
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A exposição tratará também dos movimentos culturais que se originam em São Paulo e
que têm rebatimento no país. Sobre esse assunto, devem ser contemplados os
movimentos de elite, os de classe média e os populares, que, hoje, são muito fortes e
começam a ocupar um grande espaço na mídia.
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começam a ocupar um grande espaço na mídia.

As questões socioambientais e a sua relação com a sustentabilidade da cidade
também se apresentaram como relevantes para a exposição. A explicitação dos
limites de sustentabilidade da cidade, no tocante aos recursos naturais e às questões
sociais, deve levar o público do Museu a refletir sobre questões relacionadas à água,
ao saneamento básico, à moradia e à circulação. A abordagem desse conjunto de
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temas deverá ressaltar também que, embora a cidade esteja no limite quanto aos
recursos naturais e à infra-estrutura disponível, ela é uma cidade viável, contanto que
sejam revistos os usos e as opções individuais, coletivas e administrativas que
nortearam o desenvolvimento da cidade.

temas deverá ressaltar também que, embora a cidade esteja no limite quanto aos
recursos naturais e à infra-estrutura disponível, ela é uma cidade viável, contanto que
sejam revistos os usos e as opções individuais, coletivas e administrativas que
nortearam o desenvolvimento da cidade.

Ou seja, a questão ambiental deve ser apresentada de forma propositiva, que leve o
público a pensar e atuar sobre ela. A exposição deve despertar o sentimento de
pertencimento, através da indicação de alguns caminhos possíveis para a contribuição
individual e coletiva para a qualidade de vida e para a sustentabilidade da metrópole. É
importante mostrar que a sustentabilidade não depende apenas dos aspectos físicos,
mas também da vontade humana.

Ou seja, a questão ambiental deve ser apresentada de forma propositiva, que leve o
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A exposição tratará ainda de apontar a importância estratégica mundial de São Paulo,
destacando os aspectos positivos da cidade no plano global, nacional e estadual. Para
isso, deverá se valer de dados estatísticos que indiquem a escala e a importância da
cidade em diversos planos e dimensões.
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Acordou-se ainda que, embora não constituam módulos específicos, serão previstas
abordagens específicas para os temas “Educação” e “Saúde”. O tratamento a ser
conferido a eles deverá ainda ser detalhado.
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Além das orientações sobre temas que comporão a exposição, foram feitas diversas
sugestões gerais, referentes à exposição como um todo.
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Com respeito à participação da população na construção do discurso do Museu, e com
a finalidade de propiciar uma nova visão da cidade, decidiu-se que a exposição
procurará revelar os novos ícones da cidade, e não apenas os monumentos tombados,
ampliando assim o conceito do que é considerado relevante patrimonialmente. Para
tanto, recomendou-se que sejam criadas condições para que a população indique o
que considera ícone da cidade e do seu bairro. Esse procedimento permitirá, para além
da incorporação de acervos, monumentos e referências já consolidados, lançar e
registrar um novo olhar patrimonial, que permita acrescentar e/ou referendar novos
acervos e ícones dispersos na cidade, revelando ou referendando novas centralidades.
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procurará revelar os novos ícones da cidade, e não apenas os monumentos tombados,
ampliando assim o conceito do que é considerado relevante patrimonialmente. Para
tanto, recomendou-se que sejam criadas condições para que a população indique o
que considera ícone da cidade e do seu bairro. Esse procedimento permitirá, para além
da incorporação de acervos, monumentos e referências já consolidados, lançar e
registrar um novo olhar patrimonial, que permita acrescentar e/ou referendar novos
acervos e ícones dispersos na cidade, revelando ou referendando novas centralidades.

A participação ativa do público e o diálogo com a população também podem ser
alcançados abrindo espaço para que o público indique temas que considera
importantes ou mesmo proponha encaminhamentos de conteúdos a serem
representados e problematizados no Museu.

A participação ativa do público e o diálogo com a população também podem ser
alcançados abrindo espaço para que o público indique temas que considera
importantes ou mesmo proponha encaminhamentos de conteúdos a serem
representados e problematizados no Museu.

Foi sugerido que alguns temas presentes no cotidiano (como por exemplo a circulação,
a rede de serviços e de abastecimento da cidade) sejam tratados alusivamente através
de um recurso expositivo que permita sua imediata identificação pelo público. Com
isso, o visitante sentirá que está inserido em situações vivenciadas na cidade.

Foi sugerido que alguns temas presentes no cotidiano (como por exemplo a circulação,
a rede de serviços e de abastecimento da cidade) sejam tratados alusivamente através
de um recurso expositivo que permita sua imediata identificação pelo público. Com
isso, o visitante sentirá que está inserido em situações vivenciadas na cidade.

Como recomendação geral, foi colocada a necessidade de empreender um esforço de
pesquisa complementar em fontes seguras para levantar todos os dados estatísticos
socioeconômicos sobre a cidade, com atenção especial para aqueles que permitam
novas análises e leituras, ainda desconhecidas do grande público.

Como recomendação geral, foi colocada a necessidade de empreender um esforço de
pesquisa complementar em fontes seguras para levantar todos os dados estatísticos
socioeconômicos sobre a cidade, com atenção especial para aqueles que permitam
novas análises e leituras, ainda desconhecidas do grande público.

Como recomendação mais pontual, foi levantado que a exposição deve apresentar a
micro região onde se situa o Palácio das Indústrias. Entre outras coisas, poderá ser
estimulada a percepção do conjunto de equipamentos existentes no entorno do Museu.

Como recomendação mais pontual, foi levantado que a exposição deve apresentar a
micro região onde se situa o Palácio das Indústrias. Entre outras coisas, poderá ser
estimulada a percepção do conjunto de equipamentos existentes no entorno do Museu.
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Foi enfatizada a necessidade de ser incorporado ao circuito expositivo permanente um
núcleo sobre a história do Parque Dom Pedro II e Palácio das Indústrias.

Foi enfatizada a necessidade de ser incorporado ao circuito expositivo permanente um
núcleo sobre a história do Parque Dom Pedro II e Palácio das Indústrias.

Quanto às linguagens, recomendou-se que a exposição trabalhe com a maior
diversidade possível, valendo-se de músicas, filmes, vídeos, depoimentos, entre outros
recursos que possam transmitir diferentes indicadores de temporalidade e
multiplicidade de soluções midiáticas.

Quanto às linguagens, recomendou-se que a exposição trabalhe com a maior
diversidade possível, valendo-se de músicas, filmes, vídeos, depoimentos, entre outros
recursos que possam transmitir diferentes indicadores de temporalidade e
multiplicidade de soluções midiáticas.

Em relação aos recursos e atividades interativas, foi recomendada a necessidade de se
pensar em suportes que contemplem os portadores de necessidades especiais,
trabalhando sempre na perspectiva de uma educação inclusiva.

Em relação aos recursos e atividades interativas, foi recomendada a necessidade de se
pensar em suportes que contemplem os portadores de necessidades especiais,
trabalhando sempre na perspectiva de uma educação inclusiva.

7. Reunião do Comitê Interdisciplinar no Palácio das Indústrias

7. Reunião do Comitê Interdisciplinar no Palácio das Indústrias
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IV.2. EIXOS TEMÁTICOS

IV.2. EIXOS TEMÁTICOS

A partir das diretrizes orientadoras foram definidos os três eixos temáticos
estruturadores da exposição de longa duração. Os eixos, e seus respectivos objetivos
de comunicação, estão listados a seguir:

A partir das diretrizes orientadoras foram definidos os três eixos temáticos
estruturadores da exposição de longa duração. Os eixos, e seus respectivos objetivos
de comunicação, estão listados a seguir:

2.1. Território

2.1. Território

Objetivos gerais de comunicação:

Objetivos gerais de comunicação:

• Mostrar que a cidade é um “artefato” que se estabelece e se constrói sobre um
território com características específicas e que ambos estão em permanente
processo de transformação.
• Evidenciar os diferentes ritmos de transformação da paisagem: o ritmo dos
fenômenos geológicos e os ritmos decorrentes da intervenção humana.
• Revelar que o território e a presença humana nesse território tem muito mais do
que 450 anos.
• Mostrar a interligação entre os diferentes aspectos que conformam a cidade.
• Evidenciar a escala da cidade e as principais questões relacionadas à sua
sustentabilidade apontando seus limites e potencialidades.
• Afirmar que o território da cidade de São Paulo sempre foi e continua sendo um
entroncamento de caminhos, um ponto de expansão e de convergências.
• Destacar a transterritorialidade da cidade e sua relação com os municípios vizinhos,
particularmente com os que constituem a Grande São Paulo.
• Revelar a complexidade das redes que cruzam o território e dão sustentabilidade à
cidade.
• Mostrar que a cidade é construída em vários planos e que há aspectos evidentes e
aspectos não evidentes.
• Problematizar as leituras históricas correntes a respeito da cidade, revelando novas
evidências sobre o processo de ocupação humana e uso do território.

• Mostrar que a cidade é um “artefato” que se estabelece e se constrói sobre um
território com características específicas e que ambos estão em permanente
processo de transformação.
• Evidenciar os diferentes ritmos de transformação da paisagem: o ritmo dos
fenômenos geológicos e os ritmos decorrentes da intervenção humana.
• Revelar que o território e a presença humana nesse território tem muito mais do
que 450 anos.
• Mostrar a interligação entre os diferentes aspectos que conformam a cidade.
• Evidenciar a escala da cidade e as principais questões relacionadas à sua
sustentabilidade apontando seus limites e potencialidades.
• Afirmar que o território da cidade de São Paulo sempre foi e continua sendo um
entroncamento de caminhos, um ponto de expansão e de convergências.
• Destacar a transterritorialidade da cidade e sua relação com os municípios vizinhos,
particularmente com os que constituem a Grande São Paulo.
• Revelar a complexidade das redes que cruzam o território e dão sustentabilidade à
cidade.
• Mostrar que a cidade é construída em vários planos e que há aspectos evidentes e
aspectos não evidentes.
• Problematizar as leituras históricas correntes a respeito da cidade, revelando novas
evidências sobre o processo de ocupação humana e uso do território.

2.2. População

2.2. População

Objetivos gerais de comunicação:

Objetivos gerais de comunicação:

•
•
•
•
•

Destacar o ser humano como agente de transformação social e da paisagem.
Indicar os movimentos populacionais na cidade.
Mostrar a diversidade da composição populacional da cidade.
Apontar o multiculturalismo presente no cotidiano da cidade.
Evidenciar as potencialidades: solidariedade, movimentos sociais, políticos e
culturais.
• Revelar modos de vida na cidade.

•
•
•
•
•

2.3. Economia

2.3. Economia

Objetivos gerais de comunicação:

Objetivos gerais de comunicação:

• Mostrar o peso da produção primária, secundária e terciária na economia da cidade.
• Tratar o trabalho como exploração e como realização.

• Mostrar o peso da produção primária, secundária e terciária na economia da cidade.
• Tratar o trabalho como exploração e como realização.
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Destacar o ser humano como agente de transformação social e da paisagem.
Indicar os movimentos populacionais na cidade.
Mostrar a diversidade da composição populacional da cidade.
Apontar o multiculturalismo presente no cotidiano da cidade.
Evidenciar as potencialidades: solidariedade, movimentos sociais, políticos e
culturais.
• Revelar modos de vida na cidade.
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•
•
•
•

Revelar a rede de abastecimento e consumo da cidade.
Destacar o papel de São Paulo frente à economia mundial, nacional e estadual.
Apontar a relação entre economia e sustentabilidade.
Incitar a reflexão sobre a dinâmica econômica contemporânea, a rede de serviços, o
trabalho informal e a sustentabilidade da cidade.
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•
•
•
•

Revelar a rede de abastecimento e consumo da cidade.
Destacar o papel de São Paulo frente à economia mundial, nacional e estadual.
Apontar a relação entre economia e sustentabilidade.
Incitar a reflexão sobre a dinâmica econômica contemporânea, a rede de serviços, o
trabalho informal e a sustentabilidade da cidade.

IV.3. MÓDULOS EXPOSITIVOS

IV.3. MÓDULOS EXPOSITIVOS

3.1. Módulo 1 – Território

3.1. Módulo 1 – Território

3.1.1. A idade do Território

3.1.1. A idade do Território

Objetivo de comunicação: Apresentar a constituição geológica do território em que a
cidade de São Paulo está inserida, revelando os diferentes tempos de transformação
da paisagem natural e construída. Revelar a dimensão da escala do tempo, tendo o ser
humano como referência.

Objetivo de comunicação: Apresentar a constituição geológica do território em que a
cidade de São Paulo está inserida, revelando os diferentes tempos de transformação
da paisagem natural e construída. Revelar a dimensão da escala do tempo, tendo o ser
humano como referência.

3.1.2. A geomorfologia do território

3.1.2. A geomorfologia do território

Objetivo de comunicação: Apresentar a constituição geomorfológica do território,
revelando seu papel no processo de ocupação. Possibilitar a identificação da topografia
e dos acidentes geográficos, visando a ampliação do sentido de orientação dos
visitantes.

Objetivo de comunicação: Apresentar a constituição geomorfológica do território,
revelando seu papel no processo de ocupação. Possibilitar a identificação da topografia
e dos acidentes geográficos, visando a ampliação do sentido de orientação dos
visitantes.

3.1.3. Caminhos, rotas e comunicação

3.1.3. Caminhos, rotas e comunicação

Objetivo de comunicação: Desconstruir a idéia de isolamento da cidade, mostrando
que o território onde se localiza São Paulo sempre foi um local de passagem e
entroncamento de caminhos e rotas.

Objetivo de comunicação: Desconstruir a idéia de isolamento da cidade, mostrando
que o território onde se localiza São Paulo sempre foi um local de passagem e
entroncamento de caminhos e rotas.

3.1.4. Ocupação humana

3.1.4. Ocupação humana

Objetivo de comunicação: Revelar a idade/antiguidade da ocupação humana e sua
diversidade. A partir do enfoque arqueológico, desconstruir a visão histórica
consolidada a respeito da ocupação da cidade, apontando a existência de povoamentos
anteriores à colonização e a ligação entre eles.

Objetivo de comunicação: Revelar a idade/antiguidade da ocupação humana e sua
diversidade. A partir do enfoque arqueológico, desconstruir a visão histórica
consolidada a respeito da ocupação da cidade, apontando a existência de povoamentos
anteriores à colonização e a ligação entre eles.

3.1.5. Expansão urbana

3.1.5. Expansão urbana

Objetivo de comunicação: Revelar os principais marcos de urbanização (obras públicas
e interferências) e os movimentos populacionais que transformaram a configuração da
cidade.

Objetivo de comunicação: Revelar os principais marcos de urbanização (obras públicas
e interferências) e os movimentos populacionais que transformaram a configuração da
cidade.

3.1.6. Ritmos e fluxos

3.1.6. Ritmos e fluxos

Objetivo de comunicação: Revelar as diversas dinâmicas de circulação interna na
cidade.

Objetivo de comunicação: Revelar as diversas dinâmicas de circulação interna na
cidade.
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3.1.7. Transterritorialidade

3.1.7. Transterritorialidade

Objetivo de comunicação: Revelar a interdependência entre o território da cidade em
relação a outros territórios que extrapolam seu limite administrativo

Objetivo de comunicação: Revelar a interdependência entre o território da cidade em
relação a outros territórios que extrapolam seu limite administrativo

8. Estruturação da Macrometrópole do Estado de São Paulo

8. Estruturação da Macrometrópole do Estado de São Paulo

3.2. Módulo 2 - População

3.2. Módulo 2 - População

3.2.1. Composição populacional

3.2.1. Composição populacional

Objetivo de comunicação: Revelar a multiplicidade constitutiva da população
paulistana, evitando os estereótipos.

Objetivo de comunicação: Revelar a multiplicidade constitutiva da população
paulistana, evitando os estereótipos.

3.2.2. Trocas

3.2.2. Trocas

Objetivo de comunicação: Mostrar como a cidade assimila o multiculturalismo nas suas
práticas cotidianas.

Objetivo de comunicação: Mostrar como a cidade assimila o multiculturalismo nas suas
práticas cotidianas.

3.2.3. Tensões / Conflitos

3.2.3. Tensões / Conflitos

Objetivo de comunicação: Revelar manifestações de preconceito e intolerância.

Objetivo de comunicação: Revelar manifestações de preconceito e intolerância.

3.2.4. Movimentos culturais

3.2.4. Movimentos culturais

Objetivo de comunicação: Pontuar alguns movimentos culturais decorrentes das trocas
e tensões.

Objetivo de comunicação: Pontuar alguns movimentos culturais decorrentes das trocas
e tensões.

9. Torcida em jogo de futebol

9. Torcida em jogo de futebol
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3.3. Módulo 3 – Economia

3.3. Módulo 3 – Economia

3.3.1. Trabalho

3.3.1. Trabalho

Objetivo de comunicação: Apresentar os diferentes tipos de trabalho presente na
cidade, revelando as situações de exploração e realização existentes. Apontar as
permanências e mudanças nas atividades e nas relações de trabalho.

Objetivo de comunicação: Apresentar os diferentes tipos de trabalho presente na
cidade, revelando as situações de exploração e realização existentes. Apontar as
permanências e mudanças nas atividades e nas relações de trabalho.

3.3.2. Produção / setor primário
3.3.3. Produção / setor secundário
3.3.4. Produção / setor terciário

3.3.2. Produção / setor primário
3.3.3. Produção / setor secundário
3.3.4. Produção / setor terciário

Objetivo de comunicação: Apresentar a participação das diferentes atividades
econômicas da cidade, ao longo do tempo e contemporaneamente. Trabalhar a
questão da indústria e da produção em série a partir de um sítio arqueológico
industrial, datado do século XIX., relacionado aos primórdios da industrialização
paulista.

Objetivo de comunicação: Apresentar a participação das diferentes atividades
econômicas da cidade, ao longo do tempo e contemporaneamente. Trabalhar a
questão da indústria e da produção em série a partir de um sítio arqueológico
industrial, datado do século XIX., relacionado aos primórdios da industrialização
paulista.

3.3.5. Abastecimento e consumo

3.3.5. Abastecimento e consumo

Objetivo de comunicação: Apontar as redes de abastecimento de víveres e bens
duráveis.

Objetivo de comunicação: Apontar as redes de abastecimento de víveres e bens
duráveis.

10. Estação Sé do metrô

10. Estação Sé do metrô

11. Operários, Tarsila do Amaral

11. Operários, Tarsila do Amaral

3.4. Módulo 4 – Movimentos sociais e políticos

3.4. Módulo 4 – Movimentos sociais e políticos

3.4.1. Confrontos e lutas políticas

3.4.1. Confrontos e lutas políticas

Objetivo de comunicação: Revelar a cidade de São Paulo como palco de lutas e
movimentos políticos globais e locais.

Objetivo de comunicação: Revelar a cidade de São Paulo como palco de lutas e
movimentos políticos globais e locais.
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3.4.2. Lutas por direitos

3.4.2. Lutas por direitos

Objetivo de comunicação: Revelar a organização da sociedade civil na conquista e
defesa de direitos.

Objetivo de comunicação: Revelar a organização da sociedade civil na conquista e
defesa de direitos.

3.5. Módulo 5 – Sustentabilidade

3.5. Módulo 5 – Sustentabilidade

3.5.1. Questões socioambientais

3.5.1. Questões socioambientais

Objetivo de comunicação: Revelar os principais limites de sustentabilidade
socioambiental da cidade de São Paulo hoje, relacionando essa questão com o uso da
cidade por sua população.

Objetivo de comunicação: Revelar os principais limites de sustentabilidade
socioambiental da cidade de São Paulo hoje, relacionando essa questão com o uso da
cidade por sua população.

3.5.2. Solidariedade

3.5.2. Solidariedade

Objetivo de comunicação: revelar ações individuais e coletivas locais voltadas para a
melhoria da qualidade de vida.

Objetivo de comunicação: revelar ações individuais e coletivas locais voltadas para a
melhoria da qualidade de vida.

3.5.3. Potência/potencialidades

3.5.3. Potência/potencialidades

Objetivo de comunicação: Revelar a importância de São Paulo no cenário mundial,
nacional e regional e suas potencialidades.

Objetivo de comunicação: Revelar a importância de São Paulo no cenário mundial,
nacional e regional e suas potencialidades.

3.5.4. Modos de vida

3.5.4. Modos de vida

Objetivo de comunicação: Revelar os contrastes e os matizes entre os diversos modos
de vida na cidade. Trabalhar aspectos do cotidiano a partir de um sítio colonial no qual
foram encontrados diversos vestígios que remetem aos hábitos de uma fazenda
bandeirista.

Objetivo de comunicação: Revelar os contrastes e os matizes entre os diversos modos
de vida na cidade. Trabalhar aspectos do cotidiano a partir de um sítio colonial no qual
foram encontrados diversos vestígios que remetem aos hábitos de uma fazenda
bandeirista.

12. Grafite do símbolo dos 450 anos de São

12. Grafite do símbolo dos 450 anos de São

IV.4. NÚCLEOS DE COMUNICAÇÃO

IV.4. NÚCLEOS DE COMUNICAÇÃO

4.1. Maquete

4.1. Maquete

A Maquete foi concebida como um núcleo de comunicação dinâmico, cujos conteúdos
devem estar alinhados aos planos conceituais e programáticos do Museu, que possa
contribuir para a melhor e crescente compreensão da exposição de longa duração,
estimular a interação do público nos programas educativos e propiciar um maior

A Maquete foi concebida como um núcleo de comunicação dinâmico, cujos conteúdos
devem estar alinhados aos planos conceituais e programáticos do Museu, que possa
contribuir para a melhor e crescente compreensão da exposição de longa duração,
estimular a interação do público nos programas educativos e propiciar um maior
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aproveitamento dos conteúdos a serem apresentados em sucessivas exposições
temporárias.

aproveitamento dos conteúdos a serem apresentados em sucessivas exposições
temporárias.

Os conteúdos prioritários a serem apresentados na maquete são aqueles que dizem
respeito à cidade contemporânea; contudo, pode-se eleger alguns vetores para se
trabalhar flexões temporais, de modo a transmitir a idéia de que o contemporâneo é
uma sobreposição de temporalidades distintas rompendo assim
com a visão
cronológica linear da história.

Os conteúdos prioritários a serem apresentados na maquete são aqueles que dizem
respeito à cidade contemporânea; contudo, pode-se eleger alguns vetores para se
trabalhar flexões temporais, de modo a transmitir a idéia de que o contemporâneo é
uma sobreposição de temporalidades distintas rompendo assim
com a visão
cronológica linear da história.

Através da revelação da configuração do território, dos caminhos e rotas milenares
que cruzam a cidade, do processo de ocupação, da expansão da mancha urbana e da
diversidade que caracteriza a população, a Maquete pretende recuperar o sentido
espacial da cidade, possibilitar a compreensão de sua totalidade e de muitos de seus
problemas contemporâneos. Os recursos utilizados serão voltados a contribuir para a
orientação do cidadão comum e para a sua identificação, enquanto indivíduo, com o
espaço urbano. Nesse sentido, a Maquete foi pensada como um grande eixo
orientador, destinado a incentivar que o público tome ciência da espacialização do
território e se sinta parte da cidade.

Através da revelação da configuração do território, dos caminhos e rotas milenares
que cruzam a cidade, do processo de ocupação, da expansão da mancha urbana e da
diversidade que caracteriza a população, a Maquete pretende recuperar o sentido
espacial da cidade, possibilitar a compreensão de sua totalidade e de muitos de seus
problemas contemporâneos. Os recursos utilizados serão voltados a contribuir para a
orientação do cidadão comum e para a sua identificação, enquanto indivíduo, com o
espaço urbano. Nesse sentido, a Maquete foi pensada como um grande eixo
orientador, destinado a incentivar que o público tome ciência da espacialização do
território e se sinta parte da cidade.

Além disso, a Maquete procurará evitar e desfazer algumas noções estereotipadas
sobre a cidade (a divisão centro-periferia, por exemplo).

Além disso, a Maquete procurará evitar e desfazer algumas noções estereotipadas
sobre a cidade (a divisão centro-periferia, por exemplo).

Outra recomendação recorrente foi a de que a Maquete seja capaz de causar um
considerável impacto sensorial, mas sem perder o foco de sua função, que é
concentrar e transmitir conteúdos que reverberem e se desdobrem na exposição.

Outra recomendação recorrente foi a de que a Maquete seja capaz de causar um
considerável impacto sensorial, mas sem perder o foco de sua função, que é
concentrar e transmitir conteúdos que reverberem e se desdobrem na exposição.

A seguir, listamos os objetivos de comunicação de cada item proposto para a Maquete:

A seguir, listamos os objetivos de comunicação de cada item proposto para a Maquete:

4.1.1. Orientação/espacialização

4.1.1. Orientação/espacialização

Objetivo de comunicação: apresentar a constituição da topografia, da rede hidrográfica
e as principais centralidades da cidade.

Objetivo de comunicação: apresentar a constituição da topografia, da rede hidrográfica
e as principais centralidades da cidade.

4.1.2. Caminhos

4.1.2. Caminhos

Objetivo de comunicação: Identificar os principais caminhos que se articulam em São
Paulo ao longo do tempo, chamando a atenção para os diferentes ritmos e modos de
locomoção utilizados.

Objetivo de comunicação: Identificar os principais caminhos que se articulam em São
Paulo ao longo do tempo, chamando a atenção para os diferentes ritmos e modos de
locomoção utilizados.

4.1.3. Configuração da ocupação territorial

4.1.3. Configuração da ocupação territorial

Objetivo de comunicação: Revelar a escala da cidade contemporânea, seus limites
administrativos e sua articulação com a Grande São Paulo.

Objetivo de comunicação: Revelar a escala da cidade contemporânea, seus limites
administrativos e sua articulação com a Grande São Paulo.

4.1.4. Expansão da mancha urbana

4.1.4. Expansão da mancha urbana

Objetivo de comunicação: mostrar a expansão da mancha urbana a partir dos
movimentos populacionais na cidade.

Objetivo de comunicação: mostrar a expansão da mancha urbana a partir dos
movimentos populacionais na cidade.

4.1.5. Velocidades

4.1.5. Velocidades

Objetivo de comunicação: Revelar os diferentes ritmos/velocidades da expansão da
mancha urbana através dos meios de locomoção predominantes em cada época.

Objetivo de comunicação: Revelar os diferentes ritmos/velocidades da expansão da
mancha urbana através dos meios de locomoção predominantes em cada época.
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4.1.6. Ícones e pontos referenciais

4.1.6. Ícones e pontos referenciais

Objetivo de comunicação: Identificar ícones e pontos referenciais da cidade
contemporânea, de forma a ampliar o repertório já consagrado.

Objetivo de comunicação: Identificar ícones e pontos referenciais da cidade
contemporânea, de forma a ampliar o repertório já consagrado.

4.1.7. População

4.1.7. População

Objetivo de comunicação: Apresentar um painel que reflita a diversidade da população
paulistana.

Objetivo de comunicação: Apresentar um painel que reflita a diversidade da população
paulistana.

13. Vista aérea do edifício do Citybank,
avenida Paulista

13. Vista aérea do edifício do Citybank,
avenida Paulista

14. Evolução da área urbanizada

14. Evolução da área urbanizada

4.2. Linha do tempo

4.2. Linha do tempo

Objetivo de comunicação: Possibilitar uma localização temporal de diferentes eventos e
processos pelos quais a cidade de São Paulo passou desde sua fundação, de maneira a
balizar cronologicamente o visitante das exposições de longa e curta duração. A
adoção de um esquema linear será, entretanto, pautado por diversas seqüências
paralelas de tempo de modo a evidenciar diferentes percursos históricos da cidade e a
pluralidade de seus atores/sujeitos e ritmos, evitando-se assim uma linearidade
unificadora ou de caráter progressivo.

Objetivo de comunicação: Possibilitar uma localização temporal de diferentes eventos e
processos pelos quais a cidade de São Paulo passou desde sua fundação, de maneira a
balizar cronologicamente o visitante das exposições de longa e curta duração. A
adoção de um esquema linear será, entretanto, pautado por diversas seqüências
paralelas de tempo de modo a evidenciar diferentes percursos históricos da cidade e a
pluralidade de seus atores/sujeitos e ritmos, evitando-se assim uma linearidade
unificadora ou de caráter progressivo.

4.3. Memorial do Palácio das Indústrias/Parque Dom Pedro II

4.3. Memorial do Palácio das Indústrias/Parque Dom Pedro II

Objetivo de comunicação: Apresentar o edifício do Palácio das Indústrias, indicando
suas características arquitetônicas, o contexto em que foi construído e seus diferentes
usos ao longo do tempo, de maneira a contribuir para a requalificação do edifício, do
Parque D.Pedro II e do seu entorno, possibilitando um reencontro e uma reapropriação
deste conjunto patrimonial, pelo cidadão paulistano.

Objetivo de comunicação: Apresentar o edifício do Palácio das Indústrias, indicando
suas características arquitetônicas, o contexto em que foi construído e seus diferentes
usos ao longo do tempo, de maneira a contribuir para a requalificação do edifício, do
Parque D.Pedro II e do seu entorno, possibilitando um reencontro e uma reapropriação
deste conjunto patrimonial, pelo cidadão paulistano.
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V. DIRETRIZES ORIENTADORAS PARA O PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO “EXPLORA SÃO PAULO”

V. DIRETRIZES ORIENTADORAS PARA O PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO “EXPLORA SÃO PAULO”

V.1. CONTRIBUIÇÕES DO SUBGRUPO EDUCAÇÃO

V.1. CONTRIBUIÇÕES DO SUBGRUPO EDUCAÇÃO

A seguir, apresentamos o resultado das primeiras discussões do subgrupo educação do
comitê interdisciplinar responsável pela elaboração do Programa Educativo “Explora
São Paulo”, composto por Denyse Emerich, Fernanda Silva Noronha e Rosely Aparecida
Daltério.

A seguir, apresentamos o resultado das primeiras discussões do subgrupo educação do
comitê interdisciplinar responsável pela elaboração do Programa Educativo “Explora
São Paulo”, composto por Denyse Emerich, Fernanda Silva Noronha e Rosely Aparecida
Daltério.

1. 1. Principais conceitos

1. 1. Principais conceitos

1.1.1. Missão do Museu da Cidade de São Paulo:

1.1.1. Missão do Museu da Cidade de São Paulo:

“Constituir-se como um espaço de reflexão que terá como objeto permanente de
estudo a cidade de São Paulo e região metropolitana; complexo cultural museológico,
de natureza histórica e sócio-antropológica, comprometido com a contemporaneidade,
capaz de estabelecer elos de sentido entre os acervos patrimoniais pertencentes ao
município e outros a serem disponibilizados; espaço vocacionado à formação e fruição
da população da Grande São Paulo e de seus visitantes.”

“Constituir-se como um espaço de reflexão que terá como objeto permanente de
estudo a cidade de São Paulo e região metropolitana; complexo cultural museológico,
de natureza histórica e sócio-antropológica, comprometido com a contemporaneidade,
capaz de estabelecer elos de sentido entre os acervos patrimoniais pertencentes ao
município e outros a serem disponibilizados; espaço vocacionado à formação e fruição
da população da Grande São Paulo e de seus visitantes.”

(FRANCO, 2003.)

(FRANCO, 2003.)

Nesse sentido, este documento delineia a proposta de se pensar o Programa Educativo
do MCSP enquanto uma ação intencional; projeto pedagógico que é também um
projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio- político e com
interesses reais e coletivos da população desta cidade.

Nesse sentido, este documento delineia a proposta de se pensar o Programa Educativo
do MCSP enquanto uma ação intencional; projeto pedagógico que é também um
projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio- político e com
interesses reais e coletivos da população desta cidade.

1.1.2. Pensar educação a partir dos seguintes aspectos:

1.1.2. Pensar educação a partir dos seguintes aspectos:

•

Da relação dialógica proposta por Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém.
Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo
mundo” (Pedagogia do Oprimido). A educação enquanto a busca realizada por um
homem que deve ser entendido como o sujeito de sua própria educação, e não
objeto dela.

•

Da relação dialógica proposta por Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém.
Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo
mundo” (Pedagogia do Oprimido). A educação enquanto a busca realizada por um
homem que deve ser entendido como o sujeito de sua própria educação, e não
objeto dela.

•

Do conceito apresentado por Denise Grinspum: “(...) a função social do museu é
antes de tudo educacional. A educação é, segundo Hannah Arendt, o ponto em
que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a
responsabilidade por ele. Educar para o patrimônio não significa que o museu
deva assumir a responsabilidade pelos bens da cultura material ou imaterial.
Implica em fazer com que esses bens sejam significativos para os sujeitos de uma
ou mais comunidade a ponto de conscientizá-los de que essa responsabilidade
deve ser compartilhada por eles também.” (GRINSPUM, 2001).

•

Do conceito apresentado por Denise Grinspum: “(...) a função social do museu é
antes de tudo educacional. A educação é, segundo Hannah Arendt, o ponto em
que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a
responsabilidade por ele. Educar para o patrimônio não significa que o museu
deva assumir a responsabilidade pelos bens da cultura material ou imaterial.
Implica em fazer com que esses bens sejam significativos para os sujeitos de uma
ou mais comunidade a ponto de conscientizá-los de que essa responsabilidade
deve ser compartilhada por eles também.” (GRINSPUM, 2001).
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•

Das definições apresentadas no documento “La Ciudad Educadora” e do
entendimento da cidade como uma construção simbólica de determinados grupos;
grupos estes que se confrontam, competem, aliam-se, misturam-se e
interpenetram quotidianamente. A cidade enquanto espaço heterogêneo e de
trocas simbólicas que abriga muitas identidades que só se constroem a partir da
relação com o outro. A cidade que se educa e que apresenta, não apenas tensões
e rupturas, mas também diversas ações coletivas que garantem a sua
sustentabilidade. Nesse sentido, merece destaque as diversas formas como a
educação é vivenciada e organizada :
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•

Das definições apresentadas no documento “La Ciudad Educadora” e do
entendimento da cidade como uma construção simbólica de determinados grupos;
grupos estes que se confrontam, competem, aliam-se, misturam-se e
interpenetram quotidianamente. A cidade enquanto espaço heterogêneo e de
trocas simbólicas que abriga muitas identidades que só se constroem a partir da
relação com o outro. A cidade que se educa e que apresenta, não apenas tensões
e rupturas, mas também diversas ações coletivas que garantem a sua
sustentabilidade. Nesse sentido, merece destaque as diversas formas como a
educação é vivenciada e organizada :

a. Educação formal: Constituída por instituições formais de educação –
escolas, universidades, etc;
b. Educação não-formal: organizadas a partir de objetivos explícitos de
formação ou ensino, porém fora do sistema de ensino formal. É o caso
das ONGs e demais organizações que se multiplicam pelo espaço urbano
e atingem principalmente sua periferia ;
c. Educação informal: vivências educativas informais - espetáculos,
publicidade, relações de amizade etc.

a. Educação formal: Constituída por instituições formais de educação –
escolas, universidades, etc;
b. Educação não-formal: organizadas a partir de objetivos explícitos de
formação ou ensino, porém fora do sistema de ensino formal. É o caso
das ONGs e demais organizações que se multiplicam pelo espaço urbano
e atingem principalmente sua periferia ;
c. Educação informal: vivências educativas informais - espetáculos,
publicidade, relações de amizade etc.

• Da perspectiva de um trabalho fundamentado na educação inclusiva e no

• Da perspectiva de um trabalho fundamentado na educação inclusiva e no

trabalho com um público heterogêneo, ressaltando aqui a
trabalho em rede.

importância do

• Dos RCNs - Referenciais Curriculares Nacionais - para a Educação Infantil,
destacando os seguintes pontos:

trabalho com um público heterogêneo, ressaltando aqui a
trabalho em rede.

importância do

• Dos RCNs - Referenciais Curriculares Nacionais - para a Educação Infantil,
destacando os seguintes pontos:

-

A integração das funções motoras, afetivas e cognitivas.

-

A integração das funções motoras, afetivas e cognitivas.

-

O meio social e a cultura como condição, possibilidade e limite do
desenvolvimento da criança;

-

O meio social e a cultura como condição, possibilidade e limite do
desenvolvimento da criança;

-

O direito a brincar enquanto forma particular pela qual a criança
participa da vida social e tem acesso aos bens socioculturais1.

-

O direito a brincar enquanto forma particular pela qual a criança
participa da vida social e tem acesso aos bens socioculturais1.

1

1

As crianças que encontramos pela cidade nos mostraram que muitas brincadeiras de
rua têm um tempo, uma época exata, para acontecerem. Se em todos os bairros vimos
crianças correndo atrás de pipas é porque o mês de janeiro, período de férias
escolares, há muito tempo é tido como época de pipa. Já, de acordo com alguns
relatos, a partir do início das aulas esta brincadeira dá lugar a outras, como foi o caso
do pião nos meses que antecederam as férias.
O adulto também participa desses ciclos de brincadeiras, comercializando os
brinquedos em pequenas barracas ou em garagens improvisadas e até mesmo
participando diretamente do “jogo”, soltando pipas em cima da laje e disputando essas
pipas que são “mandadas” (cortadas com cerol) com crianças e adultos. Vale ressaltar
o aspecto perigoso da pipa, já que muitas pessoas (foto: 515) caem das lajes enquanto
as empinam e alguns motoqueiros já tiveram seus pescoços gravemente feridos por
linhas com cerol.
Apesar de algumas brincadeiras de rua, como é o caso das pipas, serem praticadas
simultaneamente na maioria dos bairros da cidade, algumas brincadeiras são locais, ou
seja, estão sujeitas ao espaço e aos recursos presentes em cada lugar. Assim, na
Cratera, as crianças podem utilizar o rio, a plantação de milho e uma grande árvore em
suas brincadeiras, enquanto as crianças do “quintal” da Vila Maria, por entre as grades
do portão, brincam com as pessoas que passam na rua e as da Vila Brasilândia usam
mamonas e “pescam” objetos no rio”. (Relatório da Expedição SP 450 anos. Fevereiro
de 2004).

As crianças que encontramos pela cidade nos mostraram que muitas brincadeiras de
rua têm um tempo, uma época exata, para acontecerem. Se em todos os bairros vimos
crianças correndo atrás de pipas é porque o mês de janeiro, período de férias
escolares, há muito tempo é tido como época de pipa. Já, de acordo com alguns
relatos, a partir do início das aulas esta brincadeira dá lugar a outras, como foi o caso
do pião nos meses que antecederam as férias.
O adulto também participa desses ciclos de brincadeiras, comercializando os
brinquedos em pequenas barracas ou em garagens improvisadas e até mesmo
participando diretamente do “jogo”, soltando pipas em cima da laje e disputando essas
pipas que são “mandadas” (cortadas com cerol) com crianças e adultos. Vale ressaltar
o aspecto perigoso da pipa, já que muitas pessoas (foto: 515) caem das lajes enquanto
as empinam e alguns motoqueiros já tiveram seus pescoços gravemente feridos por
linhas com cerol.
Apesar de algumas brincadeiras de rua, como é o caso das pipas, serem praticadas
simultaneamente na maioria dos bairros da cidade, algumas brincadeiras são locais, ou
seja, estão sujeitas ao espaço e aos recursos presentes em cada lugar. Assim, na
Cratera, as crianças podem utilizar o rio, a plantação de milho e uma grande árvore em
suas brincadeiras, enquanto as crianças do “quintal” da Vila Maria, por entre as grades
do portão, brincam com as pessoas que passam na rua e as da Vila Brasilândia usam
mamonas e “pescam” objetos no rio”. (Relatório da Expedição SP 450 anos. Fevereiro
de 2004).

24

24

Exposições, Museus, Projetos Culturais

-

Exposições, Museus, Projetos Culturais

“Assim, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal
da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta alem do
comportamento habitual de sua idade, além de seu
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior
do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob
forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de
desenvolvimento.” (Vygotsky in.: A formação Social da Mente)

-

“Assim, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal
da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta alem do
comportamento habitual de sua idade, além de seu
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior
do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob
forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de
desenvolvimento.” (Vygotsky in.: A formação Social da Mente)

• Da pluralidade cultural e os conteúdos para este tema apontados nos PCNs Parâmetros Curriculares Nacionais -, a saber: fundamentos éticos,
conhecimentos jurídicos, conhecimentos históricos geográficos, conhecimentos
sociológicos, conhecimentos antropológicos, linguagens e representações,
conhecimentos populacionais, conhecimentos psicológicos e pedagógicos, o ser
humano como agente de cidadania e pluralidade, p.c. na formação da cidade
p.c. e a vida dos adolescentes em São Paulo direitos humanos, direitos de
cidadania e pluralidade. É importante ressaltar que tais documentos (PCNs e
RCNs) propõem a reorientação curricular como um movimento permanente, ou
seja, um processo que opta pela reflexão e problematização das experiências e
praticas de educadores e educandos. Trata-se, pois, da construção de currículo
que, na perspectiva da diversidade, trata da totalidade de todas as relações que
se verificam no contexto social; o que aponta para o caráter interdisciplinar da
ação pedagógica.

• Da pluralidade cultural e os conteúdos para este tema apontados nos PCNs Parâmetros Curriculares Nacionais -, a saber: fundamentos éticos,
conhecimentos jurídicos, conhecimentos históricos geográficos, conhecimentos
sociológicos, conhecimentos antropológicos, linguagens e representações,
conhecimentos populacionais, conhecimentos psicológicos e pedagógicos, o ser
humano como agente de cidadania e pluralidade, p.c. na formação da cidade
p.c. e a vida dos adolescentes em São Paulo direitos humanos, direitos de
cidadania e pluralidade. É importante ressaltar que tais documentos (PCNs e
RCNs) propõem a reorientação curricular como um movimento permanente, ou
seja, um processo que opta pela reflexão e problematização das experiências e
praticas de educadores e educandos. Trata-se, pois, da construção de currículo
que, na perspectiva da diversidade, trata da totalidade de todas as relações que
se verificam no contexto social; o que aponta para o caráter interdisciplinar da
ação pedagógica.

• De uma concepção de cultura que afasta de um sentido mais restrito - que

• De uma concepção de cultura que afasta de um sentido mais restrito - que

remete aos produtos simbólicos socialmente valorizados ligados ao domínio das
artes e das letras – e admite particularidades, individualidades, estranhezas,
descontinuidades, contrastes e singularidades , ou seja, que é receptiva à
diversidade profunda, a pluralidade de maneiras de fazer parte e de ter um
sentimento de vinculação, de uma vinculação que não é abrangente nem
uniforme, primordial nem imutável, mas que, apesar disso, é real. (Geertz in.:
Nova Luz sobre a Antropologia)2.

remete aos produtos simbólicos socialmente valorizados ligados ao domínio das
artes e das letras – e admite particularidades, individualidades, estranhezas,
descontinuidades, contrastes e singularidades , ou seja, que é receptiva à
diversidade profunda, a pluralidade de maneiras de fazer parte e de ter um
sentimento de vinculação, de uma vinculação que não é abrangente nem
uniforme, primordial nem imutável, mas que, apesar disso, é real. (Geertz in.:
Nova Luz sobre a Antropologia)2.

1.1.3. A missão do Museu da Cidade de São Paulo e o Sistema Municipal de Museus e
o trabalho em rede.

1.1.3. A missão do Museu da Cidade de São Paulo e o Sistema Municipal de Museus e
o trabalho em rede.

“Abordando o plano sistêmico que vem sendo delineado pela Secretaria
Municipal de Cultura, poder-se-ia dizer que se o MCSP é o eixo de sentido que
qualifica a cidade como objeto de análise permanente e norteia a vocação das
demais Casas da Memória pertencentes ao Município de São Paulo (...)“

“Abordando o plano sistêmico que vem sendo delineado pela Secretaria
Municipal de Cultura, poder-se-ia dizer que se o MCSP é o eixo de sentido que
qualifica a cidade como objeto de análise permanente e norteia a vocação das
demais Casas da Memória pertencentes ao Município de São Paulo (...)“

(EXPOMUS, 2003. In.: Arruda, Beatriz Cavalcanti. 2004)

(EXPOMUS, 2003. In.: Arruda, Beatriz Cavalcanti. 2004)

2

Considerar também a necessidade de situar e de optar por uma concepção de ´História: Tomar
emprestada de Peter Burke a idéia de historiador. Burke prefere ver o historiador como o guardião de
fatos incômodos, os esqueletos no armário da memória social. Recordar às pessoas aquilo que elas
gostariam de esquecer. Essa é uma das funções mais importantes do historiador e pode ser também a
do MCSP .
25
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1.2. Objetivos
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1.2. Objetivos

1.
Atuar de forma integrada com o Programa Museológico e com os demais
setores do Museu da Cidade de São Paulo;

1.
Atuar de forma integrada com o Programa Museológico e com os demais
setores do Museu da Cidade de São Paulo;

2.
Discutir patrimônio, identidade e preservação de acordo com os
princípios metodológicos da Educação Patrimonial;

2.
Discutir patrimônio, identidade e preservação de acordo com os
princípios metodológicos da Educação Patrimonial;

3.
Propiciar ao público visitante usufruir um espaço na cidade que ofereça
a oportunidade de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal;

3.
Propiciar ao público visitante usufruir um espaço na cidade que ofereça
a oportunidade de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal;

4.
Propiciar ao público interlocutor a apreciação e o desenvolvimento de
um olhar sensível e crítico sobre a cidade, para que este perceba a importância
de reconhecer, na diversidade cultural, seu princípio constitutivo;

4.
Propiciar ao público interlocutor a apreciação e o desenvolvimento de
um olhar sensível e crítico sobre a cidade, para que este perceba a importância
de reconhecer, na diversidade cultural, seu princípio constitutivo;

5.
Destacar a importância do Museu para a cidade de São Paulo, como um
lugar privilegiado – um lugar de encontro -, ensejando a reflexão sobre sua
função social;

5.
Destacar a importância do Museu para a cidade de São Paulo, como um
lugar privilegiado – um lugar de encontro -, ensejando a reflexão sobre sua
função social;

6.
Atuar em sentido complementar aos currículos escolares, contemplando
os objetivos dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no
que diz respeito à moral, ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente,
trabalho e consumo;

6.
Atuar em sentido complementar aos currículos escolares, contemplando
os objetivos dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no
que diz respeito à moral, ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente,
trabalho e consumo;

7.
Promover a atitude crítica e a inclusão social, estimular o exercício da
cidadania e ampliar as possibilidades de um futuro menos desigual e
socialmente mais digno;

7.
Promover a atitude crítica e a inclusão social, estimular o exercício da
cidadania e ampliar as possibilidades de um futuro menos desigual e
socialmente mais digno;

8.
Promover a conscientização da população sobre a importância da
preservação do Patrimônio (tangível e intangível) e promover sua conservação;

8.
Promover a conscientização da população sobre a importância da
preservação do Patrimônio (tangível e intangível) e promover sua conservação;

9.

Desenvolver atendimento específico para públicos diferenciados;

9.

Desenvolver atendimento específico para públicos diferenciados;

10.

Estimular o reconhecimento identitário dos moradores da cidade;

10.

Estimular o reconhecimento identitário dos moradores da cidade;

11.
Utilizar o museu como espaço de reflexão e conhecimento, de encontros
e trocas, valorizando a diversidade e a inclusão social.

11.
Utilizar o museu como espaço de reflexão e conhecimento, de encontros
e trocas, valorizando a diversidade e a inclusão social.

15.

1.3. Público-Alvo

15.
16.

1.3. Público-Alvo

16.

O público-alvo do Museu da Cidade de São Paulo e, por conseguinte, do Programa
Educativo “Explora São Paulo” é a população da cidade e seus visitantes, sem
discriminações relativas à cor, etnia, credo religioso, orientação sexual, classe social,
concepção política - partidária ou filosófica e nacionalidade. Porém, para que este
público seja identificado de forma mais eficaz para o desenvolvimento de projetos,
podemos identificar alguns subgrupos:

O público-alvo do Museu da Cidade de São Paulo e, por conseguinte, do Programa
Educativo “Explora São Paulo” é a população da cidade e seus visitantes, sem
discriminações relativas à cor, etnia, credo religioso, orientação sexual, classe social,
concepção política - partidária ou filosófica e nacionalidade. Porém, para que este
público seja identificado de forma mais eficaz para o desenvolvimento de projetos,
podemos identificar alguns subgrupos:
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-

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio;
Estudantes do Ensino Superior;
Público portador de necessidades especiais;
Professores do Ensino Fundamental e Médio;
Professores do ensino Superior;
Pesquisadores;
Agentes Culturais;
Público espontâneo;
Público especializado;
Turistas;
Moradores do entorno do museu;
Famílias;
Associações, ONGs e grupos organizados em geral;
Clubes de serviços;
- Moradores de rua.

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio;
Estudantes do Ensino Superior;
Público portador de necessidades especiais;
Professores do Ensino Fundamental e Médio;
Professores do ensino Superior;
Pesquisadores;
Agentes Culturais;
Público espontâneo;
Público especializado;
Turistas;
Moradores do entorno do museu;
Famílias;
Associações, ONGs e grupos organizados em geral;
Clubes de serviços;
- Moradores de rua.

1.4. Princípio metodológico

1.4. Princípio metodológico

Propomos a adoção da Educação Patrimonial como princípio metodológico que
norteará todas as ações educacionais.

Propomos a adoção da Educação Patrimonial como princípio metodológico que
norteará todas as ações educacionais.

“Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento individual
e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e
manifestações da cultura, em todos seus múltiplos aspectos, sentidos e
significados, o trabalho de educação Patrimonial busca levar as crianças e
adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto desses bens, e
propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo
contínuo de criação cultural“. (HORTA & GRUMBERG & MONTEIRO, 1999: 6).

“Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento individual
e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e
manifestações da cultura, em todos seus múltiplos aspectos, sentidos e
significados, o trabalho de educação Patrimonial busca levar as crianças e
adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto desses bens, e
propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo
contínuo de criação cultural“. (HORTA & GRUMBERG & MONTEIRO, 1999: 6).

A educação Patrimonial apresenta como principal objetivo desenvolver as habilidades
de observação, análise, atribuição de sentidos, contextualização e valorização das
vivências, dinâmicas, Histórias e temporalidades presentes ou rememoradas na cidade.
Ela defende, portanto, uma metodologia que tem como proposta de trabalho a
investigação, a problematização, a sistematização, a apreensão crítica e a avaliação,
como forma de se escapar de estereótipos e visões pré-concebidas, promovendo
desta forma o exercício constante do estranhamento em relação às nossas ações
cotidianas e transformando o cotidiano da cidade e os modos de vida de seus
moradores em objeto de estudo e interpretação. (O museu enquanto Mirante).

A educação Patrimonial apresenta como principal objetivo desenvolver as habilidades
de observação, análise, atribuição de sentidos, contextualização e valorização das
vivências, dinâmicas, Histórias e temporalidades presentes ou rememoradas na cidade.
Ela defende, portanto, uma metodologia que tem como proposta de trabalho a
investigação, a problematização, a sistematização, a apreensão crítica e a avaliação,
como forma de se escapar de estereótipos e visões pré-concebidas, promovendo
desta forma o exercício constante do estranhamento em relação às nossas ações
cotidianas e transformando o cotidiano da cidade e os modos de vida de seus
moradores em objeto de estudo e interpretação. (O museu enquanto Mirante).

1.5. Eixos norteadores

1.5. Eixos norteadores

Considerando-se: a exposição enquanto espaço lúdico e educativo que valoriza o
museu como espaço educativo que deve ser explorado por seus interlocutores; a
necessidade do trabalho com grupos heterogêneos, sob uma perspectiva inclusiva; a
necessidade da avaliação, do registro e da extroversão como formas de se garantir a
interlocução público/museu; a ação educativa como meio de favorecer o diálogo
público/museu e o acesso dos moradores da cidade ao patrimônio cultural tangível e

Considerando-se: a exposição enquanto espaço lúdico e educativo que valoriza o
museu como espaço educativo que deve ser explorado por seus interlocutores; a
necessidade do trabalho com grupos heterogêneos, sob uma perspectiva inclusiva; a
necessidade da avaliação, do registro e da extroversão como formas de se garantir a
interlocução público/museu; a ação educativa como meio de favorecer o diálogo
público/museu e o acesso dos moradores da cidade ao patrimônio cultural tangível e
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intangível que ela apresenta; a escolha de enfoques temáticos que aproximem
visitante e museu (linguagem e espaço museológico.)

intangível que ela apresenta; a escolha de enfoques temáticos que aproximem
visitante e museu (linguagem e espaço museológico.)

Sugerimos os seguintes eixos norteadores:

Sugerimos os seguintes eixos norteadores:

a) O museu será um espaço não só de informação, mas principalmente de reflexão e
formação.

a) O museu será um espaço não só de informação, mas principalmente de reflexão e
formação.

b) A representação que os moradores da cidade tem do museu- que deverá ser
levantada em pesquisa de avaliação específica.

b) A representação que os moradores da cidade tem do museu- que deverá ser
levantada em pesquisa de avaliação específica.

c) A importância das brincadeiras infantis como forma particular de apropriação e
conhecimento da cidade.

c) A importância das brincadeiras infantis como forma particular de apropriação e
conhecimento da cidade.

d) A cartografia: linguagem que expressa a espacialização das relações sociais, ou
seja, suas relações de poder, classe social, trocas, aproximações, afastamentos e
temporalidades. Cabe aqui ressaltar as diversas cartografias que se produziu na cidade
- objetos profundamente reveladores de sua dinâmica - ressaltando a visão e o
deslocamento de seus moradores (povos indígenas, portugueses e bandeirantes entre
outros) em seus diferentes tempos históricos.

d) A cartografia: linguagem que expressa a espacialização das relações sociais, ou
seja, suas relações de poder, classe social, trocas, aproximações, afastamentos e
temporalidades. Cabe aqui ressaltar as diversas cartografias que se produziu na cidade
- objetos profundamente reveladores de sua dinâmica - ressaltando a visão e o
deslocamento de seus moradores (povos indígenas, portugueses e bandeirantes entre
outros) em seus diferentes tempos históricos.

e) As contradições, eixos de funcionalidade, valores, laços de solidariedade e
necessidades expressos no cotidiano da cidade.

e) As contradições, eixos de funcionalidade, valores, laços de solidariedade e
necessidades expressos no cotidiano da cidade.

f) A forma sui generis pela qual os moradores se apropriam desta cidade, assim como
a importância da escala e da dimensão espacial no favorecimento dos encontros e
trocas verificados nos diversos aspectos da sociabilidade da urbe.

f) A forma sui generis pela qual os moradores se apropriam desta cidade, assim como
a importância da escala e da dimensão espacial no favorecimento dos encontros e
trocas verificados nos diversos aspectos da sociabilidade da urbe.

g) A relativização da idéia de progresso, tempo, espaço.

g) A relativização da idéia de progresso, tempo, espaço.

h) A relação tecnologia e contemporaneidade a partir dos “vestígios” e da dimensão
física e populacional da cidade. Destacando entre outros aspectos: o lixo, o trânsito, a
moradia, a água, a cidade enquanto articulação de pontos, a solidariedade

h) A relação tecnologia e contemporaneidade a partir dos “vestígios” e da dimensão
física e populacional da cidade. Destacando entre outros aspectos: o lixo, o trânsito, a
moradia, a água, a cidade enquanto articulação de pontos, a solidariedade

1.6. Composição do Atendimento

1.6. Composição do Atendimento

1. Hall do Museu e Maquete de entrada:
•

1. Hall do Museu e Maquete de entrada:

Atendimento feito por educadores – visita monitorada.

•

Atendimento feito por educadores – visita monitorada.

17.

2. Exposição de longa duração e temporárias:

17.

2. Exposição de longa duração e temporárias:

•

Visita monitorada;

•

Visita monitorada;

•

Oficinas referentes aos temas abordados nas exposições.

•

Oficinas referentes aos temas abordados nas exposições.

3. Ilhas Pedagógicas, espalhadas pelo prédio, poderão abrigar:
•

3. Ilhas Pedagógicas, espalhadas pelo prédio, poderão abrigar:

apresentação e manuseio de “objetos pedagógicos” que poderão
suscitar questões;
28

•

apresentação e manuseio de “objetos pedagógicos” que poderão
suscitar questões;
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•

expedição/ percursos no museu com o intuito de se descobrir, por
meio da fruição das exposições, os “Tesouros da Cidade” (utilização
da figura do bandeirante e dos faiscadores).

Exposições, Museus, Projetos Culturais

•

expedição/ percursos no museu com o intuito de se descobrir, por
meio da fruição das exposições, os “Tesouros da Cidade” (utilização
da figura do bandeirante e dos faiscadores).

18.

18.

4. Espaço Explora São Paulo - subsolo:

4. Espaço Explora São Paulo - subsolo:

•

Composto de salas multiuso, auditórios reversíveis de pequeno porte
e áreas de apoio pedagógico;

•

Composto de salas multiuso, auditórios reversíveis de pequeno porte
e áreas de apoio pedagógico;

•

Local onde serão desenvolvidas propostas que envolvam o dia-a-dia
da cidade, para exercício da cidadania.

•

Local onde serão desenvolvidas propostas que envolvam o dia-a-dia
da cidade, para exercício da cidadania.

5. Maquetes interativas da cidade:
•

Possibilitará
temáticas.

diversas

5. Maquetes interativas da cidade:
atividades

e

poderá

explorar

múltiplas

6. Linha do tempo:

•

Possibilitará
temáticas.

diversas

atividades

e

poderá

explorar

múltiplas

6. Linha do tempo:

•

Será considerada referência para diversos temas e poderá ser
utilizada em diversos projetos;

•

Será considerada referência para diversos temas e poderá ser
utilizada em diversos projetos;

•

Propomos quatro níveis para apresentação dos dados: mundial,
nacional, municipal e temática;

•

Propomos quatro níveis para apresentação dos dados: mundial,
nacional, municipal e temática;

•

Poderá ter aspecto interativo, e ser um
permanentemente aberto à participação popular.

•

Poderá ter aspecto interativo, e ser um
permanentemente aberto à participação popular.

canal

7. Simulações lúdicas de atividades gerenciais da cidade:

7. Simulações lúdicas de atividades gerenciais da cidade:

•

Coleta seletiva de lixo;

•

Coleta seletiva de lixo;

•

Construção de conjuntos habitacionais;

•

Construção de conjuntos habitacionais;

•

Seleção de locais para implantação de creches;

•

Seleção de locais para implantação de creches;

•

Abastecimento de mercados;

•

Abastecimento de mercados;

•

Escoamento de mercadorias;

•

Escoamento de mercadorias;

•

Planejamento de trânsito.

•

Planejamento de trânsito.

8. Educação on-line.
•

canal

8. Educação on-line.

Proposta de atividades interativas que utilizem o museu
virtual como veículo de comunicação com o público do
museu.

•

19.

Proposta de atividades interativas que utilizem o museu
virtual como veículo de comunicação com o público do
museu.

19.
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1.7. Equipe de atendimento

1.7. Equipe de atendimento

1.7.1. Composição

1.7.1. Composição

Deverá ser estimada uma demanda inicial de público para atendimento e, com base
nesses números, quantificada a equipe.

Deverá ser estimada uma demanda inicial de público para atendimento e, com base
nesses números, quantificada a equipe.

Será composta de agendadores, educadores e oficineiros.

Será composta de agendadores, educadores e oficineiros.

A equipe deverá ser fixa, para que todo esforço aplicado em sua contínua formação de
conteúdo e pedagógica resulte em acúmulo de conhecimento, usado no atendimento
cada vez mais aprimorado junto ao público visitante.

A equipe deverá ser fixa, para que todo esforço aplicado em sua contínua formação de
conteúdo e pedagógica resulte em acúmulo de conhecimento, usado no atendimento
cada vez mais aprimorado junto ao público visitante.

1.7. 2. Função

1.7. 2. Função

A equipe de atendimento ao público é a representante mais próxima do Museu da
Cidade de São Paulo junto ao público visitante, portanto estará uniformizada e
identificada para exercer tal função.

A equipe de atendimento ao público é a representante mais próxima do Museu da
Cidade de São Paulo junto ao público visitante, portanto estará uniformizada e
identificada para exercer tal função.

Deve auxiliar o visitante no contato com as diversas propostas de ação educativa
formuladas e implementadas pelo Museu, e estimulá-lo para que se estabeleçam
relações com o conteúdo apresentado nas exposições; tendo em vista que a maioria
dos atendimentos se faz num curto espaço de tempo e num único contato
educador/visitante, e que a confiança mútua deve ser um objetivo a ser perseguido
para que a comunicação se estabeleça de forma satisfatória.

Deve auxiliar o visitante no contato com as diversas propostas de ação educativa
formuladas e implementadas pelo Museu, e estimulá-lo para que se estabeleçam
relações com o conteúdo apresentado nas exposições; tendo em vista que a maioria
dos atendimentos se faz num curto espaço de tempo e num único contato
educador/visitante, e que a confiança mútua deve ser um objetivo a ser perseguido
para que a comunicação se estabeleça de forma satisfatória.

1.7.3. Perfil

1.7.3. Perfil

Sugerimos que a equipe de atendimento ao público do museu seja composta de
profissionais que tenham terceiro grau completo. Deverá ser uma equipe heterogênea,
tanto do ponto de vista da formação acadêmica que contemple os mais variados ramos
do conhecimento, desde que sejam afins com a temática do museu, quanto da
habilidade de lidar com os mais diversos públicos.

Sugerimos que a equipe de atendimento ao público do museu seja composta de
profissionais que tenham terceiro grau completo. Deverá ser uma equipe heterogênea,
tanto do ponto de vista da formação acadêmica que contemple os mais variados ramos
do conhecimento, desde que sejam afins com a temática do museu, quanto da
habilidade de lidar com os mais diversos públicos.

Os profissionais que comporão o corpo da equipe educativa devem ter conhecimento
prévio nas áreas de pedagogia, psicologia, antropologia, teorias da comunicação,
história, geografia, sociologia, museologia, artes e estética.

Os profissionais que comporão o corpo da equipe educativa devem ter conhecimento
prévio nas áreas de pedagogia, psicologia, antropologia, teorias da comunicação,
história, geografia, sociologia, museologia, artes e estética.

1.8. Formação

1.8. Formação

Este item contempla dois aspectos distintos. O primeiro diz respeito à formação do
pessoal que atuará diretamente com o público do museu.

Este item contempla dois aspectos distintos. O primeiro diz respeito à formação do
pessoal que atuará diretamente com o público do museu.

A equipe de educadores: deverá receber treinamento específico que contemple os
princípios metodológicos que norteiam este programa; deverá conhecer
profundamente os objetivos educacionais do Programa educativo; deverá trabalhar
internamente linguagens e formas de expressão, maneiras diversas de se comunicar
com o público.

A equipe de educadores: deverá receber treinamento específico que contemple os
princípios metodológicos que norteiam este programa; deverá conhecer
profundamente os objetivos educacionais do Programa educativo; deverá trabalhar
internamente linguagens e formas de expressão, maneiras diversas de se comunicar
com o público.

Haverá um curso de formação antes da abertura de cada exposição, com programa a
ser elaborado a partir dos temas que serão apresentados para que a equipe de
atendimento tenha a oportunidade de aprofundar o conhecimento nos temas
propostos.

Haverá um curso de formação antes da abertura de cada exposição, com programa a
ser elaborado a partir dos temas que serão apresentados para que a equipe de
atendimento tenha a oportunidade de aprofundar o conhecimento nos temas
propostos.
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Os demais funcionários do Museu que atuam diretamente com o público –
recepcionistas e seguranças deverão receber treinamento específico que abranja a
tipologia do público freqüentador e os objetivos e métodos de atuação da equipe de
educadores, para que o público receba um tratamento coerente e integrado.

Os demais funcionários do Museu que atuam diretamente com o público –
recepcionistas e seguranças deverão receber treinamento específico que abranja a
tipologia do público freqüentador e os objetivos e métodos de atuação da equipe de
educadores, para que o público receba um tratamento coerente e integrado.

Todos os funcionários do Museu da Cidade de São Paulo devem ter conhecimento das
metas comuns.

Todos os funcionários do Museu da Cidade de São Paulo devem ter conhecimento das
metas comuns.

O segundo aspecto diz respeito a cursos de formação e capacitação de professores
e/ou agentes multiplicadores. Poderão ser planejados e desenvolvidos cursos que
capacitem estes profissionais a trabalhar com seu público utilizando o princípio
metodológico da educação patrimonial; Formação contínua de professores da rede
publica de ensino, priorizando o trabalho com educadores e projetos.

O segundo aspecto diz respeito a cursos de formação e capacitação de professores
e/ou agentes multiplicadores. Poderão ser planejados e desenvolvidos cursos que
capacitem estes profissionais a trabalhar com seu público utilizando o princípio
metodológico da educação patrimonial; Formação contínua de professores da rede
publica de ensino, priorizando o trabalho com educadores e projetos.

1.9. Avaliação

1.9. Avaliação

A avaliação deverá ser uma prática constante intrínseca às ações planejadas pelo setor
educativo. Será um importante instrumento para garantir a participação ativa da
população no Museu da Cidade de São Paulo.

A avaliação deverá ser uma prática constante intrínseca às ações planejadas pelo setor
educativo. Será um importante instrumento para garantir a participação ativa da
população no Museu da Cidade de São Paulo.

Sua aplicação permitirá conhecer o público que visita o museu e participa das
atividades propostas, saber se as mensagens propostas estão sendo compreendidas e
se os objetivos dos projetos desenvolvidos estão sendo atingidos.

Sua aplicação permitirá conhecer o público que visita o museu e participa das
atividades propostas, saber se as mensagens propostas estão sendo compreendidas e
se os objetivos dos projetos desenvolvidos estão sendo atingidos.

Os resultados das pesquisas de avaliação poderão auxiliar na fundamentação de novos
projetos ou na alteração e correção de rumos daqueles que já estarão em andamento.

Os resultados das pesquisas de avaliação poderão auxiliar na fundamentação de novos
projetos ou na alteração e correção de rumos daqueles que já estarão em andamento.

1.10. Ações ou Projetos Educativos

1.10. Ações ou Projetos Educativos

Os projetos educativos que comporão o Programa Educativo “Explora São Paulo”,
deverão ser desenvolvidos em concordância com os princípios norteadores deste
programa.

Os projetos educativos que comporão o Programa Educativo “Explora São Paulo”,
deverão ser desenvolvidos em concordância com os princípios norteadores deste
programa.

Sugerimos que sejam desenvolvidas ações intra e extra-muros, para que o setor
educativo vá ao encontro da população, e não tenha que esperar pela vinda desta até
à sede do Museu.

Sugerimos que sejam desenvolvidas ações intra e extra-muros, para que o setor
educativo vá ao encontro da população, e não tenha que esperar pela vinda desta até
à sede do Museu.

O planejamento poderá contemplar todo tipo de atividades, tais como:

O planejamento poderá contemplar todo tipo de atividades, tais como:

1. Interlocuções mediadas no espaço expositivo.

1. Interlocuções mediadas no espaço expositivo.

2. Atendimento especial às famílias.

2. Atendimento especial às famílias.

3. Rodas de conversa.

3. Rodas de conversa.

4. Coleta de história oral.

4. Coleta de história oral.

5. Jogos – RPG.

5. Jogos – RPG.

6. Oficinas.

6. Oficinas.

7. Palestras.

7. Palestras.

8. Projetos de capacitação: Para professores das redes pública e particular de
ensino e agentes multiplicadores - profissionais que atuam em instituições
públicas ou privadas, oficiais ou ONGs.

8. Projetos de capacitação: Para professores das redes pública e particular de
ensino e agentes multiplicadores - profissionais que atuam em instituições
públicas ou privadas, oficiais ou ONGs.

9. Encontros.

9. Encontros.

10. Cursos.

10. Cursos.
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11. Espaços de extroversão do material produzido pelos visitantes, como forma
de se garantir o diálogo entre o Museu e seus interlocutores.

11. Espaços de extroversão do material produzido pelos visitantes, como forma
de se garantir o diálogo entre o Museu e seus interlocutores.

12. Seminários.

12. Seminários.

É importante que os projetos desenvolvidos contemplem, sempre que possível, a troca
de experiências de forma ampla entre os diversos setores que compõem a população
de São Paulo, utilizando a heterogeneidade como um dos critérios de formação de
grupos. Devem ainda proporcionar condições para o aprofundamento de relações
inter-geracionais.

É importante que os projetos desenvolvidos contemplem, sempre que possível, a troca
de experiências de forma ampla entre os diversos setores que compõem a população
de São Paulo, utilizando a heterogeneidade como um dos critérios de formação de
grupos. Devem ainda proporcionar condições para o aprofundamento de relações
inter-geracionais.

V.2. INDICADORES DE AÇÕES EDUCATIVAS APONTADAS PELO COMITÊ.

V.2. INDICADORES DE AÇÕES EDUCATIVAS APONTADAS PELO COMITÊ.

A seguir, apresentamos as idéias e sugestões surgidas no interior das discussões do
Comitê Interdisciplinar quanto a possíveis atividades e projetos de educação.

A seguir, apresentamos as idéias e sugestões surgidas no interior das discussões do
Comitê Interdisciplinar quanto a possíveis atividades e projetos de educação.

Na opinião do Comitê, as questões relativas à complexidade da administração de uma
cidade com a escala de São Paulo, através das redes de energia, água e esgotos (infraestrutura básica), apontando para a importância da ação cidadã no uso dos recursos
naturais e serviços urbanos seriam aspectos fundamentais que o núcleo educacional
deve trabalhar.

Na opinião do Comitê, as questões relativas à complexidade da administração de uma
cidade com a escala de São Paulo, através das redes de energia, água e esgotos (infraestrutura básica), apontando para a importância da ação cidadã no uso dos recursos
naturais e serviços urbanos seriam aspectos fundamentais que o núcleo educacional
deve trabalhar.

Para trabalhar didaticamente a questão dos Caminhos e Fluxos na exposição de longa
duração, foram indicados dois recursos: um deles, utilizado por Haroldo de Azevedo,
representa a cidade e seus caminhos como uma mão e seu antebraço. O antebraço
seria o caminho que sobe a rua Vergueiro, indo da Liberdade até o espigão da Paulista.
Os outros caminhos são representados pelos dedos e ligam o núcleo primitivo da
cidade – Pátio do Colégio – aos núcleos próximos ao centro – São Miguel, Penha,
Freguesia do Ó, Pinheiros. Outro recurso seria representar os caminhos como um
grande “X”, mostrando a ligação do litoral e com o interior, que é o caminho da
ferrovia, e a ligação sul-norte, que interliga São Paulo a Minas e Rio de Janeiro. Na
opinião do comitê, a utilização desses recursos didáticos permite a fácil compreensão
da cidade como entroncamento.

Para trabalhar didaticamente a questão dos Caminhos e Fluxos na exposição de longa
duração, foram indicados dois recursos: um deles, utilizado por Haroldo de Azevedo,
representa a cidade e seus caminhos como uma mão e seu antebraço. O antebraço
seria o caminho que sobe a rua Vergueiro, indo da Liberdade até o espigão da Paulista.
Os outros caminhos são representados pelos dedos e ligam o núcleo primitivo da
cidade – Pátio do Colégio – aos núcleos próximos ao centro – São Miguel, Penha,
Freguesia do Ó, Pinheiros. Outro recurso seria representar os caminhos como um
grande “X”, mostrando a ligação do litoral e com o interior, que é o caminho da
ferrovia, e a ligação sul-norte, que interliga São Paulo a Minas e Rio de Janeiro. Na
opinião do comitê, a utilização desses recursos didáticos permite a fácil compreensão
da cidade como entroncamento.
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A seguir, estão sintetizadas as indicações e os direcionamentos fornecidos pelo comitê
quanto ao tratamento de comunicação e expografia.

A seguir, estão sintetizadas as indicações e os direcionamentos fornecidos pelo comitê
quanto ao tratamento de comunicação e expografia.

Em primeiro lugar foi registrada a necessidade de definir com clareza diretrizes que
possam integrar todos os processos de comunicação do Museu (logomarca, site,
exposição, produtos gráficos, museu virtual, entre outros). A esse respeito, foi
apontada a necessidade de se manter um alinhamento da linguagem em todas as
áreas de atuação do Museu, de maneira a se obter um resultado integrado final, que
reflita a independência e inter-relação entre cada uma delas.

Em primeiro lugar foi registrada a necessidade de definir com clareza diretrizes que
possam integrar todos os processos de comunicação do Museu (logomarca, site,
exposição, produtos gráficos, museu virtual, entre outros). A esse respeito, foi
apontada a necessidade de se manter um alinhamento da linguagem em todas as
áreas de atuação do Museu, de maneira a se obter um resultado integrado final, que
reflita a independência e inter-relação entre cada uma delas.

A programação visual e os componentes físicos e complementares à exposição devem
traduzir a identidade do Museu na sua relação de comunicação com o seu público. É
preciso construir um discurso harmônico de todos os fragmentos de forma a criar um
elo de sentidos que estabeleça a conexão necessária entre as partes.

A programação visual e os componentes físicos e complementares à exposição devem
traduzir a identidade do Museu na sua relação de comunicação com o seu público. É
preciso construir um discurso harmônico de todos os fragmentos de forma a criar um
elo de sentidos que estabeleça a conexão necessária entre as partes.

O tratamento visual da exposição não deve interferir na estrutura do edifício do Palácio
das Indústrias, mas sim “pousar” sobre ela. O edifício pode, por exemplo, ser
transformado, num determinado setor expositivo, num grande plano de projeções. As
imagens serão utilizadas de forma dinâmica e aplicadas em suportes que não
interfiram na integridade arquitetônica do edifício. Esses suportes – televisores,
computadores, painéis para projeção –, além de possibilitarem o uso dinâmico das
imagens, permitirão uma fácil substituição das mesmas sempre que se fizer
necessário, no âmbito da própria exposição ou de exposições futuras.

O tratamento visual da exposição não deve interferir na estrutura do edifício do Palácio
das Indústrias, mas sim “pousar” sobre ela. O edifício pode, por exemplo, ser
transformado, num determinado setor expositivo, num grande plano de projeções. As
imagens serão utilizadas de forma dinâmica e aplicadas em suportes que não
interfiram na integridade arquitetônica do edifício. Esses suportes – televisores,
computadores, painéis para projeção –, além de possibilitarem o uso dinâmico das
imagens, permitirão uma fácil substituição das mesmas sempre que se fizer
necessário, no âmbito da própria exposição ou de exposições futuras.

A respeito da exposição de longa duração, há a recomendação de que o
desenvolvimento das linguagens expográficas possa ser baseado no seguinte
conceito: o Museu deve ser pensado como um lugar em que o público possa entrar e
ver refletida a cidade, ou seja, o que está “fora” do Museu deve ser trazido para
“dentro dele” e, ao mesmo tempo, ele deve propiciar que as pessoas percebam
aspectos da cidade até então desconhecidos por elas.

A respeito da exposição de longa duração, há a recomendação de que o
desenvolvimento das linguagens expográficas possa ser baseado no seguinte
conceito: o Museu deve ser pensado como um lugar em que o público possa entrar e
ver refletida a cidade, ou seja, o que está “fora” do Museu deve ser trazido para
“dentro dele” e, ao mesmo tempo, ele deve propiciar que as pessoas percebam
aspectos da cidade até então desconhecidos por elas.

Partindo dessa idéia, foi sugerida a utilização das janelas existentes no edifício como
telas de projeção e de contemplação. Nessas telas, de material transparente, poderão
ser projetados rostos, cenas, fragmentos ou objetos, fazendo com que o visitante seja
circundado por esse mosaico que é a cidade.

Partindo dessa idéia, foi sugerida a utilização das janelas existentes no edifício como
telas de projeção e de contemplação. Nessas telas, de material transparente, poderão
ser projetados rostos, cenas, fragmentos ou objetos, fazendo com que o visitante seja
circundado por esse mosaico que é a cidade.

A intenção é fazer com que o público, ao entrar no Museu, seja envolvido pelas
imagens, e não observe imagens estáticas em painéis congelados nas paredes. Esses
painéis/janelas possibilitam trabalhar o bidimensional e o tridimensional, refletindo os
temas tratados ao longo da exposição. Esses múltiplos painéis/janelas, assim como a
cidade, estarão sempre em movimento, em processo de transformação.

A intenção é fazer com que o público, ao entrar no Museu, seja envolvido pelas
imagens, e não observe imagens estáticas em painéis congelados nas paredes. Esses
painéis/janelas possibilitam trabalhar o bidimensional e o tridimensional, refletindo os
temas tratados ao longo da exposição. Esses múltiplos painéis/janelas, assim como a
cidade, estarão sempre em movimento, em processo de transformação.
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A exposição deve ser povoada de surpresas, de situações inesperadas, tais como a
projeção de imagens dos seus visitantes ao longo da exposição ou a imagem de um
motoboy passando rápido por uma das janelas/painéis. Além disso, explorará uma
multiplicidade de recursos – iconografia, objetos, documentos, cartografia, sons,
músicas, vídeos, filmes, projeções, depoimentos, grafites, instalações, reproduções
bidimensionais e tridimensionais, odores, etc – apropriando-se, igualmente, de outras
linguagens de comunicação social, tais como a TV, o rádio, o jornal e a internet.
Essas múltiplas linguagens estarão voltadas a explorar elementos presentes no
cotidiano da cidade, a revelar a cidade.

A exposição deve ser povoada de surpresas, de situações inesperadas, tais como a
projeção de imagens dos seus visitantes ao longo da exposição ou a imagem de um
motoboy passando rápido por uma das janelas/painéis. Além disso, explorará uma
multiplicidade de recursos – iconografia, objetos, documentos, cartografia, sons,
músicas, vídeos, filmes, projeções, depoimentos, grafites, instalações, reproduções
bidimensionais e tridimensionais, odores, etc – apropriando-se, igualmente, de outras
linguagens de comunicação social, tais como a TV, o rádio, o jornal e a internet.
Essas múltiplas linguagens estarão voltadas a explorar elementos presentes no
cotidiano da cidade, a revelar a cidade.

Especificamente quanto aos recursos sonoros, foi apontada a necessidade de elaborar
suportes ou ambientações que impeçam a interferência de um som sobre o outro ao
longo da exposição.

Especificamente quanto aos recursos sonoros, foi apontada a necessidade de elaborar
suportes ou ambientações que impeçam a interferência de um som sobre o outro ao
longo da exposição.

Para complementar determinadas composições de acervo, poderão ser introduzidas
simulações que ilustrem, referenciem e situem temas significativos e correntes no
cotidiano da cidade. É preciso estar atento para o fato de que a utilização desse
recurso implica a musealização dessas situações e, nesse sentido, deve-se dosar o
uso de representações concretas e simbólicas.

Para complementar determinadas composições de acervo, poderão ser introduzidas
simulações que ilustrem, referenciem e situem temas significativos e correntes no
cotidiano da cidade. É preciso estar atento para o fato de que a utilização desse
recurso implica a musealização dessas situações e, nesse sentido, deve-se dosar o
uso de representações concretas e simbólicas.

Prevê-se o uso alternado de documentos originais e digitalizados. A utilização de
documentos originais deve ser feita de maneira pontual e relacionada aos temas
tratados na exposição. Já as reproduções ou digitalizações podem ser usadas com
maior liberdade, inclusive podendo-se disponibilizar documentos, na integra, para
consulta em computadores.

Prevê-se o uso alternado de documentos originais e digitalizados. A utilização de
documentos originais deve ser feita de maneira pontual e relacionada aos temas
tratados na exposição. Já as reproduções ou digitalizações podem ser usadas com
maior liberdade, inclusive podendo-se disponibilizar documentos, na integra, para
consulta em computadores.

Quanto aos suportes expositivos, foi recomendado que eles evitem o distanciamento
entre o público e os objetos expostos – procedimento comum na maioria das
exposições –, e permitam não apenas a interatividade, mas também estimulem o
público a contribuir com sugestões e informações que enriqueçam a história da cidade
e seu acervo de indicadores de memória. Portanto, faz-se necessário o
desenvolvimento de propostas, estratégias e suportes que garantam a participação
ativa do público na exposição.

Quanto aos suportes expositivos, foi recomendado que eles evitem o distanciamento
entre o público e os objetos expostos – procedimento comum na maioria das
exposições –, e permitam não apenas a interatividade, mas também estimulem o
público a contribuir com sugestões e informações que enriqueçam a história da cidade
e seu acervo de indicadores de memória. Portanto, faz-se necessário o
desenvolvimento de propostas, estratégias e suportes que garantam a participação
ativa do público na exposição.

As ações expográficas, bem como as educacionais, devem ocupar todas as
dimensões do edifício e, mais do que isso, superar os seus limites físicos, irradiandose em ações extra-muros para o Parque D.Pedro II e seu entorno e para outros pontos
da cidade.

As ações expográficas, bem como as educacionais, devem ocupar todas as
dimensões do edifício e, mais do que isso, superar os seus limites físicos, irradiandose em ações extra-muros para o Parque D.Pedro II e seu entorno e para outros pontos
da cidade.

A Maquete e a Linha do Tempo foram alvo de considerações específicas. Ambos
estão pensados como núcleos permanentes do Museu, que devem ser dinâmicos e
permitir a incorporação permanente de novas informações. Tanto a Maquete como a
Linha do Tempo possuem, do ponto de vista conceitual e de informação, uma
interligação estreita com a exposição de longa duração. Apesar disso, devem ter uma
inteligibilidade independente e seus suportes devem ser interativos e dinâmicos. A
Maquete deve fornecer a dimensão e os aspectos relevantes pertinentes ao território
sobre o qual repousa a cidade. A Linha do Tempo deve dar suporte histórico à
Maquete, à exposição, aos programas educativos e fornecer indicadores para
exposições futuras. É importante que as pessoas utilizem a Maquete, assim como a
Linha do Tempo, como fontes de orientação e informação sobre a cidade.

A Maquete e a Linha do Tempo foram alvo de considerações específicas. Ambos
estão pensados como núcleos permanentes do Museu, que devem ser dinâmicos e
permitir a incorporação permanente de novas informações. Tanto a Maquete como a
Linha do Tempo possuem, do ponto de vista conceitual e de informação, uma
interligação estreita com a exposição de longa duração. Apesar disso, devem ter uma
inteligibilidade independente e seus suportes devem ser interativos e dinâmicos. A
Maquete deve fornecer a dimensão e os aspectos relevantes pertinentes ao território
sobre o qual repousa a cidade. A Linha do Tempo deve dar suporte histórico à
Maquete, à exposição, aos programas educativos e fornecer indicadores para
exposições futuras. É importante que as pessoas utilizem a Maquete, assim como a
Linha do Tempo, como fontes de orientação e informação sobre a cidade.
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No tocante ao suporte a ser utilizado para a Maquete, a orientação é a de evitar a
concepção mais convencional de maquete e mesclar vários recursos que possibilitem
sobreposições de temporalidades e temas distintos. Para possibilitar a apresentação
de múltiplos conteúdos em diferentes escalas, optou-se por utilizar um mosaico de
projeções simultâneas que, em movimentos contínuos e/ou alternados, seja capaz de
transmitir ao visitante, entre os diferentes enfoques eleitos a serem abordados,
diferentes temporalidades e ritmos da cidade.

No tocante ao suporte a ser utilizado para a Maquete, a orientação é a de evitar a
concepção mais convencional de maquete e mesclar vários recursos que possibilitem
sobreposições de temporalidades e temas distintos. Para possibilitar a apresentação
de múltiplos conteúdos em diferentes escalas, optou-se por utilizar um mosaico de
projeções simultâneas que, em movimentos contínuos e/ou alternados, seja capaz de
transmitir ao visitante, entre os diferentes enfoques eleitos a serem abordados,
diferentes temporalidades e ritmos da cidade.

O primeiro contato do visitante do Museu com a cidade se dará por meio da Maquete.
Assim, ela deve causar um considerável impacto sensorial sem, contudo, negligenciar
sua função de elemento propiciador de informações e conteúdos que reverberem e se
desdobrem na exposição de longa duração. Fundamentalmente, a Maquete deve
facilitar a orientação e a identificação com o espaço urbano, bem como oferecer ao
público a visualização de conteúdos e informações pouco comuns da cidade

O primeiro contato do visitante do Museu com a cidade se dará por meio da Maquete.
Assim, ela deve causar um considerável impacto sensorial sem, contudo, negligenciar
sua função de elemento propiciador de informações e conteúdos que reverberem e se
desdobrem na exposição de longa duração. Fundamentalmente, a Maquete deve
facilitar a orientação e a identificação com o espaço urbano, bem como oferecer ao
público a visualização de conteúdos e informações pouco comuns da cidade

35

35

Exposições, Museus, Projetos Culturais

Exposições, Museus, Projetos Culturais

VII. RESULTADOS

VII. RESULTADOS

VII.1. CONCEITO GERADOR

VII.1. CONCEITO GERADOR

O Museu da Cidade se propõe a apresentar a complexidade atual da cidade de São
Paulo privilegiando a abordagem dos seguintes conteúdos: território, população,
economia, movimentos políticos e sociais e sustentabilidade, que formarão os seus os
eixos temáticos exposição.

O Museu da Cidade se propõe a apresentar a complexidade atual da cidade de São
Paulo privilegiando a abordagem dos seguintes conteúdos: território, população,
economia, movimentos políticos e sociais e sustentabilidade, que formarão os seus os
eixos temáticos exposição.

A partir da contemporaneidade, pretende-se apontar permanências e destacar rupturas
e mudanças no processo histórico de constituição da cidade de São Paulo.

A partir da contemporaneidade, pretende-se apontar permanências e destacar rupturas
e mudanças no processo histórico de constituição da cidade de São Paulo.

Os eixos temáticos serão orientados expograficamente de forma a permitir a interação
do público com os conteúdos da exposição, procurando incluir o cidadão como um
protagonista e estimular a reflexão sobre os múltiplos aspectos da cidadania.

Os eixos temáticos serão orientados expograficamente de forma a permitir a interação
do público com os conteúdos da exposição, procurando incluir o cidadão como um
protagonista e estimular a reflexão sobre os múltiplos aspectos da cidadania.

A exposição de longa duração terá como partido referencial as principais questões que
envolvem a cidade contemporânea, e vários temas abordados deverão ser
aprofundados em exposições temporárias e em programas futuros do Museu.

A exposição de longa duração terá como partido referencial as principais questões que
envolvem a cidade contemporânea, e vários temas abordados deverão ser
aprofundados em exposições temporárias e em programas futuros do Museu.

Tendo em vista que o Museu da Cidade tem por missão ser o coração do Sistema
Municipal de Museus, sua exposição de longa duração assume a responsabilidade de
referenciar, sempre que houver pertinência, outros acervos museológicos e indicadores
de memória da cidade.

Tendo em vista que o Museu da Cidade tem por missão ser o coração do Sistema
Municipal de Museus, sua exposição de longa duração assume a responsabilidade de
referenciar, sempre que houver pertinência, outros acervos museológicos e indicadores
de memória da cidade.

VII.2. ROTEIRO EXPOSITIVO E INDICADORES PATRIMONIAIS

VII.2. ROTEIRO EXPOSITIVO E INDICADORES PATRIMONIAIS

O roteiro da exposição e a lista de todas as indicações propostas pelo Comitê estão
constam em anexo. Foram feitas mais de 800 indicações, que incluem apontamento de
fontes patrimoniais e acervos (tridimensionais, bidimensionais, audiovisuais, etc.), de
locais de pesquisa e de bibliografia a ser consultada para aprofundamento dos
conteúdos.

O roteiro da exposição e a lista de todas as indicações propostas pelo Comitê estão
constam em anexo. Foram feitas mais de 800 indicações, que incluem apontamento de
fontes patrimoniais e acervos (tridimensionais, bidimensionais, audiovisuais, etc.), de
locais de pesquisa e de bibliografia a ser consultada para aprofundamento dos
conteúdos.

VII.3. INDICAÇÕES DE TEMAS PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

VII.3. INDICAÇÕES DE TEMAS PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

• Ateus, anti-clericais e sem religião. Distingue São Paulo de outras grandes
cidades brasileiras a presença difusa mas perceptível de pessoas agnósticas, anticlericais e sem-religião. No início do século 20 anarquistas entre as camadas
populares e positivistas entre a elite formavam a linha de frente contra o que era
visto como uma religiosidade obscurantista na cidade. Houve inclusive um
presidente de Estado, Jorge Tibiriçá, que, parece, era ateu. No decorrer do século
20 desenvolveu-se na cidade todo um circuito social que permitiu a afirmação de
um pensamento anti ou não religioso que merece ser destacado como
particularidade paulistana, que, talvez, só encontre paralelo em Porto Alegre, mas

• Ateus, anti-clericais e sem religião. Distingue São Paulo de outras grandes
cidades brasileiras a presença difusa mas perceptível de pessoas agnósticas, anticlericais e sem-religião. No início do século 20 anarquistas entre as camadas
populares e positivistas entre a elite formavam a linha de frente contra o que era
visto como uma religiosidade obscurantista na cidade. Houve inclusive um
presidente de Estado, Jorge Tibiriçá, que, parece, era ateu. No decorrer do século
20 desenvolveu-se na cidade todo um circuito social que permitiu a afirmação de
um pensamento anti ou não religioso que merece ser destacado como
particularidade paulistana, que, talvez, só encontre paralelo em Porto Alegre, mas
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isso é preciso confirmar. Músicas, livros, memórias e panfletos expressam tal
situação.

isso é preciso confirmar. Músicas, livros, memórias e panfletos expressam tal
situação.

• Cinema. Presença marcante na vida dos moradores a situação de ir ao cinema
poderia ser objeto de uma exposição temporária. Seria possível assinalar as
diferenças entre ir ao cinema em diferentes momentos e como isso se relaciona
com as diferentes salas, as mudanças tecnológicas na produção e exibição, resgatar
inúmeros filmes e cartazes de filmes exibidos. O Centro Cultural São Paulo, a
cinemateca e coleções particulares podem ajudar no que se refere ao acervo.

• Cinema. Presença marcante na vida dos moradores a situação de ir ao cinema
poderia ser objeto de uma exposição temporária. Seria possível assinalar as
diferenças entre ir ao cinema em diferentes momentos e como isso se relaciona
com as diferentes salas, as mudanças tecnológicas na produção e exibição, resgatar
inúmeros filmes e cartazes de filmes exibidos. O Centro Cultural São Paulo, a
cinemateca e coleções particulares podem ajudar no que se refere ao acervo.

• Eleições. Atualmente a cidade é o maior colégio eleitoral do país. Desde 1989, não
houve um presidente que tenha sido eleito sem vencer a eleição em São Paulo. Aqui
poderia ser discutida a cidadania, ampliação do número de eleitores, com a
conquista do direito de voto pelas mulheres, e, recentemente, jovens e analfabetos.
Campanhas eleitorais marcantes, a eleição no tempo da oligarquia, do rádio e da
televisão, o marketing político. Emissoras de rádio e tv, a justiça eleitoral e o
Arquivo do Estado podem contribuir com referências patrimoniais.

• Eleições. Atualmente a cidade é o maior colégio eleitoral do país. Desde 1989, não
houve um presidente que tenha sido eleito sem vencer a eleição em São Paulo. Aqui
poderia ser discutida a cidadania, ampliação do número de eleitores, com a
conquista do direito de voto pelas mulheres, e, recentemente, jovens e analfabetos.
Campanhas eleitorais marcantes, a eleição no tempo da oligarquia, do rádio e da
televisão, o marketing político. Emissoras de rádio e tv, a justiça eleitoral e o
Arquivo do Estado podem contribuir com referências patrimoniais.

• Esportes. Existe uma enormidade de material sobre o assunto em diversos acervos
tanto institucionais como de associações de classe ou comunitárias. No caso, o
trabalho maior seria pensar a abordagem da exposição. Existem possibilidades de se
explorar o esporte profissional e amador, discutir a diferença entre praticantes e
torcedores, lembrar das práticas esportivas desaparecidas ou que foram outrora
muito populares mas hoje são praticadas e vistas por um público restrito. Outra
possibilidade interessante seria discutir os esportes praticadas nos rios e várzeas de
São Paulo e o impacto da degradação ambiental nessas práticas – fim das
competições de remo e natação no leito dos rios, construção de piscinas nos clubes
ribeirinhos etc. Cabe lembrar que São Paulo já foi sede dos Jogos Panamericanos de
1963.

• Esportes. Existe uma enormidade de material sobre o assunto em diversos acervos
tanto institucionais como de associações de classe ou comunitárias. No caso, o
trabalho maior seria pensar a abordagem da exposição. Existem possibilidades de se
explorar o esporte profissional e amador, discutir a diferença entre praticantes e
torcedores, lembrar das práticas esportivas desaparecidas ou que foram outrora
muito populares mas hoje são praticadas e vistas por um público restrito. Outra
possibilidade interessante seria discutir os esportes praticadas nos rios e várzeas de
São Paulo e o impacto da degradação ambiental nessas práticas – fim das
competições de remo e natação no leito dos rios, construção de piscinas nos clubes
ribeirinhos etc. Cabe lembrar que São Paulo já foi sede dos Jogos Panamericanos de
1963.

• Greves. A cidade de São Paulo ao longo do século 20 presenciou inúmeras greves,
algumas mitológicas como as de 1917 e 1919, outras gigantescas como a dos 300
mil nos anos 1950, algumas ilegítimas como a dos motoristas e cobradores de
ônibus incitadas por sindicalistas e empresários mesquinhos em fins dos anos 1990
e no início da década seguinte. De qualquer forma, as greves fazem parte do
cotidiano da cidade e dos cidadãos e sobre elas seria interessante o Museu realizar
uma reflexão que fosse além do senso comum.

• Greves. A cidade de São Paulo ao longo do século 20 presenciou inúmeras greves,
algumas mitológicas como as de 1917 e 1919, outras gigantescas como a dos 300
mil nos anos 1950, algumas ilegítimas como a dos motoristas e cobradores de
ônibus incitadas por sindicalistas e empresários mesquinhos em fins dos anos 1990
e no início da década seguinte. De qualquer forma, as greves fazem parte do
cotidiano da cidade e dos cidadãos e sobre elas seria interessante o Museu realizar
uma reflexão que fosse além do senso comum.

• Morte e cemitérios. Existe um desconhecimento quase que absoluto na cidade
sobre onde estão sepultados nomes marcantes na vida pública paulistana. Mesmo a
pessoa comum muitas vezes não sabe onde estão os restos mortais de seus
parentes. Existem cemitérios muito bonitos na cidade enquanto outras pessoas são
sepultadas em condições terríveis, como no caso de Perus onde foram enterrados
mortos durante a ditadura militar. Discutir a morte é sempre importante e
incômodo. O Serviço Funerário Municipal possui informações sistematizadas sobre
os cemitérios e sobre as causas da morte em São Paulo.

• Morte e cemitérios. Existe um desconhecimento quase que absoluto na cidade
sobre onde estão sepultados nomes marcantes na vida pública paulistana. Mesmo a
pessoa comum muitas vezes não sabe onde estão os restos mortais de seus
parentes. Existem cemitérios muito bonitos na cidade enquanto outras pessoas são
sepultadas em condições terríveis, como no caso de Perus onde foram enterrados
mortos durante a ditadura militar. Discutir a morte é sempre importante e
incômodo. O Serviço Funerário Municipal possui informações sistematizadas sobre
os cemitérios e sobre as causas da morte em São Paulo.

• Patologias Urbanas. Embora ao longo do século 20 a saúde pública na cidade
tenha melhorado sensivelmente, também é verdade que surgiram algumas novas
patologias urbanas vinculadas especificamente a situação metropolitana
contemporânea. Algumas são bem conhecidas, como a síndrome de pânico, outras
se vinculam à má utilização das novas tecnologias, com a LER, lesão por esforço

• Patologias Urbanas. Embora ao longo do século 20 a saúde pública na cidade
tenha melhorado sensivelmente, também é verdade que surgiram algumas novas
patologias urbanas vinculadas especificamente a situação metropolitana
contemporânea. Algumas são bem conhecidas, como a síndrome de pânico, outras
se vinculam à má utilização das novas tecnologias, com a LER, lesão por esforço
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repetitivo, que ataca preferencialmente trabalhadores de bancos e outros que lidam
intensamente com teclados de micros. Alguns males como a tuberculose ressurgem
virulentos devido a carências sociais, deficiências do sistema de saúde e práticas
individuais. Para lidar com esses males a cidade dispõe de um amplo espectro de
soluções que vai desde a ciência até o misticismo. Também é possível fazer uma
abordagem histórica da matéria. Os acervos dos museus e coleções da USP e do
Sistema Público de Saúde oferecem referências patrimoniais para desenvolver a
exposição.

repetitivo, que ataca preferencialmente trabalhadores de bancos e outros que lidam
intensamente com teclados de micros. Alguns males como a tuberculose ressurgem
virulentos devido a carências sociais, deficiências do sistema de saúde e práticas
individuais. Para lidar com esses males a cidade dispõe de um amplo espectro de
soluções que vai desde a ciência até o misticismo. Também é possível fazer uma
abordagem histórica da matéria. Os acervos dos museus e coleções da USP e do
Sistema Público de Saúde oferecem referências patrimoniais para desenvolver a
exposição.

• 1905 – 2005: 100 anos ganhando a vida na rua. As permanências e mudanças
dos trabalhadores informais do centro histórico. Acervo Instituto Moreira Salles e
SAN/DIM.

• 1905 – 2005: 100 anos ganhando a vida na rua. As permanências e mudanças
dos trabalhadores informais do centro histórico. Acervo Instituto Moreira Salles e
SAN/DIM.

• Virando o século na moda. Exposição sobre a moda nas duas passagens de
século (século 19 e 20).

• Virando o século na moda. Exposição sobre a moda nas duas passagens de
século (século 19 e 20).

• Departamento de Cultura 70 anos. Em 2005 fará 70 anos de sua criação.
Enfoque no grupo que, em 1935, ousou colocar em prática os sonhos de uma
cultura nacional. Estado Novo aborta ou apenas idealismo de burgueses nostálgicos.
Acervos de fotos, cartas, sons, peças (DIM, CCSP).

• Departamento de Cultura 70 anos. Em 2005 fará 70 anos de sua criação.
Enfoque no grupo que, em 1935, ousou colocar em prática os sonhos de uma
cultura nacional. Estado Novo aborta ou apenas idealismo de burgueses nostálgicos.
Acervos de fotos, cartas, sons, peças (DIM, CCSP).

• A cura em São Paulo. Exposição sobre saúde e doença, abordando desde as
práticas curativas até os hospitais contemporâneos.

• A cura em São Paulo. Exposição sobre saúde e doença, abordando desde as
práticas curativas até os hospitais contemporâneos.

• Virado à Paulista – do cardápio das segundas feiras aos bornéis dos
bandeirantes. Uma história da cidade através de sua culinária.

• Virado à Paulista – do cardápio das segundas feiras aos bornéis dos
bandeirantes. Uma história da cidade através de sua culinária.

• São Paulo na arte. As representações da cidade de São Paulo nas diversas
linguagens artísticas.

• São Paulo na arte. As representações da cidade de São Paulo nas diversas
linguagens artísticas.

• Celebrando São Paulo. Exposição comparativa sobre a comemoração do IV
Centenário e dos 450 Anos.

• Celebrando São Paulo. Exposição comparativa sobre a comemoração do IV
Centenário e dos 450 Anos.

• “Tribos urbanas”. Abordagem profunda e problematizante sobre os diversos
grupos da metrópole paulistana.

• “Tribos urbanas”. Abordagem profunda e problematizante sobre os diversos
grupos da metrópole paulistana.

• A arquitetura do medo (como o Paulistano se “defende”?). As grades, telas,
guaritas, muros eletrificados, praças cercadas, muros altos, ruas fechadas, luzes de
segurança, câmeras, etc.

• A arquitetura do medo (como o Paulistano se “defende”?). As grades, telas,
guaritas, muros eletrificados, praças cercadas, muros altos, ruas fechadas, luzes de
segurança, câmeras, etc.

• A cidade subterrânea. O que há escondido, abaixo de nossas vistas?

• A cidade subterrânea. O que há escondido, abaixo de nossas vistas?

• Ponto de reunião. Onde e quais são as diversas concentrações (agrupamentos)
na cidade? Exemplos: o comércio setorizado, os grupos de profissionais, os bares e
“baladas”, pontos de encontro de grupos étnicos e culturais, etc.

• Ponto de reunião. Onde e quais são as diversas concentrações (agrupamentos)
na cidade? Exemplos: o comércio setorizado, os grupos de profissionais, os bares e
“baladas”, pontos de encontro de grupos étnicos e culturais, etc.

• São Paulo no reino animal. Quais são os bichos, desde as aves até cavalos, que
convivem com o paulistano?

• São Paulo no reino animal. Quais são os bichos, desde as aves até cavalos, que
convivem com o paulistano?

• As profissões remanescentes. O que sobrou dos antigos ofícios? Consertador de
panelas amolador de facas, empalhador de cadeiras, palhaços, vendedor de
amendoim, biscoito e pipoca, ferro-velho, jardineiro, vendedor de vassouras,
escultores, etc.

• As profissões remanescentes. O que sobrou dos antigos ofícios? Consertador de
panelas amolador de facas, empalhador de cadeiras, palhaços, vendedor de
amendoim, biscoito e pipoca, ferro-velho, jardineiro, vendedor de vassouras,
escultores, etc.

• Os sinais visuais da cidade. Como é a sinalização na cidade? As placas, os
cartazes, os indicadores gráficos e eletrônicos, as video-walls, as bandeiras, os
números das casas, as cores, os materiais.

• Os sinais visuais da cidade. Como é a sinalização na cidade? As placas, os
cartazes, os indicadores gráficos e eletrônicos, as video-walls, as bandeiras, os
números das casas, as cores, os materiais.
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• “A deselegância discreta de tuas meninas”. Como se veste-(e se vestiu) o
Paulistano?

• “A deselegância discreta de tuas meninas”. Como se veste-(e se vestiu) o
Paulistano?

• Comer na rua. Dos quiosques dos séculos passados até os veículos adaptados
como lanchonetes.

• Comer na rua. Dos quiosques dos séculos passados até os veículos adaptados
como lanchonetes.

• Festa de rua. Como o paulistano, através dos séculos, confraterniza-se nas ruas?
Festas dos santos, cívicas, carnaval, esportes, aniversários, comemorações em
geral.

• Festa de rua. Como o paulistano, através dos séculos, confraterniza-se nas ruas?
Festas dos santos, cívicas, carnaval, esportes, aniversários, comemorações em
geral.

• O Largo da Matriz e a Praça da Sé. Exposição que enfatize os diversos
acontecimentos que ocorreram e ocorrem nesse espaço
e apresente suas
diferentes utilizações ao longo do tempo.

• O Largo da Matriz e a Praça da Sé. Exposição que enfatize os diversos
acontecimentos que ocorreram e ocorrem nesse espaço
e apresente suas
diferentes utilizações ao longo do tempo.

• Do bonde a burro ao metrô. Exposição aprofundada sobre o transporte público
em São Paulo, marcando as influências das tecnologias de transporte na
configuração da cidade.

• Do bonde a burro ao metrô. Exposição aprofundada sobre o transporte público
em São Paulo, marcando as influências das tecnologias de transporte na
configuração da cidade.

• A cidade e os carros: conforto ou conflito? Exposição voltada a historicizar e
discutir a opção pelo automóvel como meio de transporte, apresentando as políticas
públicas (nacional, estadual e municipal) a esse respeito e destacando o papel
individual dos cidadãos.

• A cidade e os carros: conforto ou conflito? Exposição voltada a historicizar e
discutir a opção pelo automóvel como meio de transporte, apresentando as políticas
públicas (nacional, estadual e municipal) a esse respeito e destacando o papel
individual dos cidadãos.

• Chafarizes, fontes, bebedouros e lagos. A presença da água no ambiente
urbano paulistano.

• Chafarizes, fontes, bebedouros e lagos. A presença da água no ambiente
urbano paulistano.

• Os Prefeitos de São Paulo. Exposição sobre a história política da cidade e do país
a partir de seus governantes municipais.

• Os Prefeitos de São Paulo. Exposição sobre a história política da cidade e do país
a partir de seus governantes municipais.

• Motocicletas em São Paulo. A presença desse meio de transporte na cidade,
retrospectiva e contemporaneamente e sua relação com os ritmos e estilos de vida
paulistanos.

• Motocicletas em São Paulo. A presença desse meio de transporte na cidade,
retrospectiva e contemporaneamente e sua relação com os ritmos e estilos de vida
paulistanos.

• De beco a avenida: a história da rua São Luiz (este é o título do livro feito a
partir da tese de doutoramento de José Eduardo Lefèvre, cuja publicação está em
fase final pela EDUSP. A confirmar quanto a datas).

• De beco a avenida: a história da rua São Luiz (este é o título do livro feito a
partir da tese de doutoramento de José Eduardo Lefèvre, cuja publicação está em
fase final pela EDUSP. A confirmar quanto a datas).

• Os bairros da cidade de São Paulo. A cidade é múltipla nos horários, nos
tempos e nos territórios e, os seus bairros além de suas particularidades e de sua
função vital na cidade são a referência mais intima que cada habitante tem com a
cidade. A história de alguns bairros de São Paulo também revelam caminhos
temporalmente ligados aos quase 9 mil anos de presença humana no território que
constitui a cidade de São Paulo.

• Os bairros da cidade de São Paulo. A cidade é múltipla nos horários, nos
tempos e nos territórios e, os seus bairros além de suas particularidades e de sua
função vital na cidade são a referência mais intima que cada habitante tem com a
cidade. A história de alguns bairros de São Paulo também revelam caminhos
temporalmente ligados aos quase 9 mil anos de presença humana no território que
constitui a cidade de São Paulo.

• O trabalho na cidade de São Paulo. Exposição temática sobre as diferentes
formas e atividades de trabalho.

• O trabalho na cidade de São Paulo. Exposição temática sobre as diferentes
formas e atividades de trabalho.

• A religiosidade na cidade de São Paulo. Exposição temática sobre as diversas
religiões e crenças identificáveis na cidade.

• A religiosidade na cidade de São Paulo. Exposição temática sobre as diversas
religiões e crenças identificáveis na cidade.

• Os movimentos sociais na cidade de São Paulo. Exposição voltada a explorar
os movimentos sociais que se desenvolveram em São Paulo, voltados à
transformação da qualidade de vida na cidade e ao reconhecimento de direitos
cidadãos.

• Os movimentos sociais na cidade de São Paulo. Exposição voltada a explorar
os movimentos sociais que se desenvolveram em São Paulo, voltados à
transformação da qualidade de vida na cidade e ao reconhecimento de direitos
cidadãos.

• São Paulo e sua história cultural. Exposição que abordará a história da cultura
em São Paulo. Seus movimentos culturais que reverberaram em todo o país.

• São Paulo e sua história cultural. Exposição que abordará a história da cultura
em São Paulo. Seus movimentos culturais que reverberaram em todo o país.
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• São Paulo fala sobre o nacional. Abordagem das exposições historicamente
realizadas em São Paulo que trazem um discurso sobre o nacional. Assim como o
Rio de Janeiro abrigou historicamente a composição dos museus e acervos
nacionais, São Paulo sempre sintetizou, em exposições, o discurso sobre o nacional.
Exemplos: O IV Centenário e suas exposições (Ibirapuera); A Mão do Homem
Brasileiro (MASP); Tradição e Ruptura (Bienal de SP); O Brasil dos Viajantes
(MASP); O Universo Mágico do Barroco (FIESP/SESI); Mostra do Redescobrimento
(Ibirapuera); Brasileiro que nem eu, que nem quem? (FAAP), entre outras.

• São Paulo fala sobre o nacional. Abordagem das exposições historicamente
realizadas em São Paulo que trazem um discurso sobre o nacional. Assim como o
Rio de Janeiro abrigou historicamente a composição dos museus e acervos
nacionais, São Paulo sempre sintetizou, em exposições, o discurso sobre o nacional.
Exemplos: O IV Centenário e suas exposições (Ibirapuera); A Mão do Homem
Brasileiro (MASP); Tradição e Ruptura (Bienal de SP); O Brasil dos Viajantes
(MASP); O Universo Mágico do Barroco (FIESP/SESI); Mostra do Redescobrimento
(Ibirapuera); Brasileiro que nem eu, que nem quem? (FAAP), entre outras.

São Paulo é o mundo todo (Caetano Veloso). Abordagem profunda sobre o
multiculturalismo que caracteriza a metrópole. Os usos, costumes, crenças, e trocas
entre a população de São Paulo, de diferentes origens.

•

• Parque Ibirapuera: há 50 anos no coração dos paulistanos. Em 2004 o
Parque Ibirapuera comemora seu cinqüentenário. A exposição proposta poderá
trazer um balanço real sobre o processo de democratização do uso do Parque
Ibirapuera, a partir de grande participação dos usuários do Parque na construção do
discurso expositivo.
•

Parque urbanos: oásis para os paulistanos. Explorar de forma dinâmica e
interessante as diferentes formas de esporte e lazer oferecidas pelos parques
urbanos à população de São Paulo.

São Paulo é o mundo todo (Caetano Veloso). Abordagem profunda sobre o
multiculturalismo que caracteriza a metrópole. Os usos, costumes, crenças, e trocas
entre a população de São Paulo, de diferentes origens.
• Parque Ibirapuera: há 50 anos no coração dos paulistanos. Em 2004 o
Parque Ibirapuera comemora seu cinqüentenário. A exposição proposta poderá
trazer um balanço real sobre o processo de democratização do uso do Parque
Ibirapuera, a partir de grande participação dos usuários do Parque na construção do
discurso expositivo.

•

Parque urbanos: oásis para os paulistanos. Explorar de forma dinâmica e
interessante as diferentes formas de esporte e lazer oferecidas pelos parques
urbanos à população de São Paulo.

• Os sons e ritmos da metrópole Veículos, sirenas, indústrias, pássaros, cães,
bordões, apitos, música, cânticos, torcidas, etc… Uma exposição de composição
lúdica que explore os múltiplos sons e formas de silêncio da cidade.

• Os sons e ritmos da metrópole Veículos, sirenas, indústrias, pássaros, cães,
bordões, apitos, música, cânticos, torcidas, etc… Uma exposição de composição
lúdica que explore os múltiplos sons e formas de silêncio da cidade.

• Excluídos, quem? Exposição que provoque uma reflexão sobre os processos reais
de inclusão e exclusão da cidade, de forma a permitir que o visitante se coloque em
diferentes posições de análise da questão.

• Excluídos, quem? Exposição que provoque uma reflexão sobre os processos reais
de inclusão e exclusão da cidade, de forma a permitir que o visitante se coloque em
diferentes posições de análise da questão.

• 25 de janeiro – o que comemorar e o que mudar?. Exposição comemorativa
do aniversário da cidade – proposta de que o Museu se transforme num grande
palco para o paulistano expressar suas idéias e propostas para a transformação da
cidade.

• 25 de janeiro – o que comemorar e o que mudar?. Exposição comemorativa
do aniversário da cidade – proposta de que o Museu se transforme num grande
palco para o paulistano expressar suas idéias e propostas para a transformação da
cidade.

• São Paulo – o nordeste é aqui! Exposição voltada a evidenciar a forte expressão
da cultura nordestina na cidade de São Paulo, em seus múltiplos aspectos.

• São Paulo – o nordeste é aqui! Exposição voltada a evidenciar a forte expressão
da cultura nordestina na cidade de São Paulo, em seus múltiplos aspectos.

• Rios e córregos – ausências marcantes. Exposição que evidencie como os
diversos planos urbanísticos camuflaram os recursos hídricos paulistanos e as
conseqüências desta ação para paisagem e a vida da metrópole.

• Rios e córregos – ausências marcantes. Exposição que evidencie como os
diversos planos urbanísticos camuflaram os recursos hídricos paulistanos e as
conseqüências desta ação para paisagem e a vida da metrópole.

• Metrópole em risco. Exposição que enfoque com grande destaque os sucessivos
planos urbanísticos da cidade já empreendidos e em desenvolvimento, de forma a
oferecer ao paulistano diferentes planos de análise, com possibilidade de
participação individual do visitante ou interação em grupo, através do programa
Explora São Paulo.

• Metrópole em risco. Exposição que enfoque com grande destaque os sucessivos
planos urbanísticos da cidade já empreendidos e em desenvolvimento, de forma a
oferecer ao paulistano diferentes planos de análise, com possibilidade de
participação individual do visitante ou interação em grupo, através do programa
Explora São Paulo.

• Simulador Paulistano. Exposição baseada em processos de interlocução lúdica do
visitante com a cidade. Cada paulistano encontrará e escolherá nesta exposição um
cenário de simulação em que possa atuar diretamente no dia a dia da cidade. Ex:
controle de trânsito de determinada região da cidade, controle de tráfico de metrô,
controle de trens da cidade, controle geral de ônibus, sistema de geração e
abastecimento elétrico para a cidade, controle de áreas de segurança: hospitais,

• Simulador Paulistano. Exposição baseada em processos de interlocução lúdica do
visitante com a cidade. Cada paulistano encontrará e escolherá nesta exposição um
cenário de simulação em que possa atuar diretamente no dia a dia da cidade. Ex:
controle de trânsito de determinada região da cidade, controle de tráfico de metrô,
controle de trens da cidade, controle geral de ônibus, sistema de geração e
abastecimento elétrico para a cidade, controle de áreas de segurança: hospitais,
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escolas etc., controle de poluição, abastecimento de viveres da cidade, controle da
grade de programação de um centro cultural, controle de dados econômicos do
Município, etc.

escolas etc., controle de poluição, abastecimento de viveres da cidade, controle da
grade de programação de um centro cultural, controle de dados econômicos do
Município, etc.

• Viver ou sobreviver na metrópole. Exposição que explore as múltiplas formas
positivas de se viver na cidade. Ênfase para as diferentes atividades exercidas, num
mesmo dia, pelo cidadão paulistano comum. Seu papel no trabalho, no lazer, na
construção de novas formas de sociabilidade, na interdependência entre os
cidadãos, nas novas estratégias de convivência e sobrevida na cidade.

• Viver ou sobreviver na metrópole. Exposição que explore as múltiplas formas
positivas de se viver na cidade. Ênfase para as diferentes atividades exercidas, num
mesmo dia, pelo cidadão paulistano comum. Seu papel no trabalho, no lazer, na
construção de novas formas de sociabilidade, na interdependência entre os
cidadãos, nas novas estratégias de convivência e sobrevida na cidade.

• A cidade brinca. Brinquedos e brincadeiras (crianças e adultos). As brincadeiras
de rua (corridas, jogos, taco, queimada, gude, corda, etc). Enfoque para as
diferentes formas lúdicas oferecidas pelo cenário urbano aos seus habitantes, de
diferentes faixas etárias.

• A cidade brinca. Brinquedos e brincadeiras (crianças e adultos). As brincadeiras
de rua (corridas, jogos, taco, queimada, gude, corda, etc). Enfoque para as
diferentes formas lúdicas oferecidas pelo cenário urbano aos seus habitantes, de
diferentes faixas etárias.

• Corpo em movimento. Formas, espaços para se dançar e movimentos da dança
na cidade.

• Corpo em movimento. Formas, espaços para se dançar e movimentos da dança
na cidade.

• Museu da Cidade de São Paulo: o quê, para quê, para quem? Como os
visitantes vêem e entendem o museu.

• Museu da Cidade de São Paulo: o quê, para quê, para quem? Como os
visitantes vêem e entendem o museu.

• A água e a cidade: O uso da água em diferentes temporalidades, a rede
hidrográfica, o sistema de abastecimento

• A água e a cidade: O uso da água em diferentes temporalidades, a rede
hidrográfica, o sistema de abastecimento

• A energia elétrica e a vida na cidade: impactos da energia na produção, na
dinâmica da cidade e na vida doméstica.

• A energia elétrica e a vida na cidade: impactos da energia na produção, na
dinâmica da cidade e na vida doméstica.

• As torcidas de futebol. Exposição retrospectiva e contemporânea sobre as
torcidas dos times paulistanos.

• As torcidas de futebol. Exposição retrospectiva e contemporânea sobre as
torcidas dos times paulistanos.

VII. 4. AÇÕES PRÉ-INAUGURAIS JUNTO À POPULAÇÃO UTILIZANDO MÍDIAS
ELETRÔNICAS

VII. 4. AÇÕES PRÉ-INAUGURAIS JUNTO À POPULAÇÃO UTILIZANDO MÍDIAS
ELETRÔNICAS

Durante as reuniões do Comitê Interdisciplinar surgiram propostas voltadas à
comunicação com o público, que podem ser viabilizadas como ações pré-inaugurais do
Museu. Ao entender do Comitê, tal antecipação de ações visa consolidar a existência
do Museu da Cidade, divulgar o andamento das atividades e reafirmar a postura – já
traçada desde o primeiro programa do Museu, a Expedição São Paulo 450 anos – de
aproximação e incentivo à participação da população paulistana.

Durante as reuniões do Comitê Interdisciplinar surgiram propostas voltadas à
comunicação com o público, que podem ser viabilizadas como ações pré-inaugurais do
Museu. Ao entender do Comitê, tal antecipação de ações visa consolidar a existência
do Museu da Cidade, divulgar o andamento das atividades e reafirmar a postura – já
traçada desde o primeiro programa do Museu, a Expedição São Paulo 450 anos – de
aproximação e incentivo à participação da população paulistana.

Apresentamos a seguir uma síntese das propostas em questão:

Apresentamos a seguir uma síntese das propostas em questão:

Museu da Cidade na internet.

Museu da Cidade na internet.

Proposta: Realização de uma ouvidoria, através da internet, perguntando ao morador
da cidade o que ele gostaria de ver no museu, com a possibilidade de inscrição de
sugestões. Construir uma página na internet, associada ao Governo Virtual, na página
da Secretaria Municipal de Cultura, em que o Museu pudesse inserir as seguintes
consultas:

Proposta: Realização de uma ouvidoria, através da internet, perguntando ao morador
da cidade o que ele gostaria de ver no museu, com a possibilidade de inscrição de
sugestões. Construir uma página na internet, associada ao Governo Virtual, na página
da Secretaria Municipal de Cultura, em que o Museu pudesse inserir as seguintes
consultas:

a)

Opinião – o que você acha que deve estar apresentado no Museu da Cidade?
Espaço para as pessoas expressarem livremente sua opinião e suas
expectativas sobre o Museu da Cidade. Dependendo do volume de mensagens
recebidas, pode-se considerar a possibilidade de que algumas delas sejam
respondidas especificamente. Para todas, deve ser enviada uma resposta
41

a)

Opinião – o que você acha que deve estar apresentado no Museu da Cidade?
Espaço para as pessoas expressarem livremente sua opinião e suas
expectativas sobre o Museu da Cidade. Dependendo do volume de mensagens
recebidas, pode-se considerar a possibilidade de que algumas delas sejam
respondidas especificamente. Para todas, deve ser enviada uma resposta
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padrão, com um agradecimento pela participação e informações sobre o
Museu.

padrão, com um agradecimento pela participação e informações sobre o
Museu.

b) Consulta – eleição de pontos referenciais/ “símbolos” da cidade. Uma consulta
com alternativas pré-estabelecidas apresentando diversos pontos referenciais
da cidade de São Paulo. Além dessas alternativas, deve-se prever o item
“outros”, no qual o público poderá incluir pontos que não estiverem presentes
entre as alternativas. A lista de alternativas deve ser produzida pelo Comitê
Interdisciplinar.

b) Consulta – eleição de pontos referenciais/ “símbolos” da cidade. Uma consulta
com alternativas pré-estabelecidas apresentando diversos pontos referenciais
da cidade de São Paulo. Além dessas alternativas, deve-se prever o item
“outros”, no qual o público poderá incluir pontos que não estiverem presentes
entre as alternativas. A lista de alternativas deve ser produzida pelo Comitê
Interdisciplinar.

c)

c)

Indicação – em seu bairro, o que você considera importante? Indique os
pontos importantes do seu “pedaço” que, a seu ver, deveriam estar no Museu
da Cidade. Uma consulta na forma aberta para que as pessoas inscrevam os
pontos importantes dos bairros em que moram.

Indicação – em seu bairro, o que você considera importante? Indique os
pontos importantes do seu “pedaço” que, a seu ver, deveriam estar no Museu
da Cidade. Uma consulta na forma aberta para que as pessoas inscrevam os
pontos importantes dos bairros em que moram.

A proposta objetiva abrir espaço para que as pessoas, ao mesmo tempo em que
tenham informações sobre o Museu, possam participar de seu processo de construção.
Tal iniciativa procura também incorporar os resultados da consulta na Maquete que
está sendo concebida para o Hall de Acolhimento do Museu. Nesse sentido, deve-se
prever a coleta e a sistematização dessas informações.

A proposta objetiva abrir espaço para que as pessoas, ao mesmo tempo em que
tenham informações sobre o Museu, possam participar de seu processo de construção.
Tal iniciativa procura também incorporar os resultados da consulta na Maquete que
está sendo concebida para o Hall de Acolhimento do Museu. Nesse sentido, deve-se
prever a coleta e a sistematização dessas informações.

Estratégia: Registro do domínio do Museu da Cidade na internet. Vinculação à página
da Prefeitura Municipal. Utilização da rede dos CEUs e dos telecentros como pontos de
divulgação e locais de “inscrição”.

Estratégia: Registro do domínio do Museu da Cidade na internet. Vinculação à página
da Prefeitura Municipal. Utilização da rede dos CEUs e dos telecentros como pontos de
divulgação e locais de “inscrição”.

Forma de extroversão idealizada: Divulgação na mídia (TV, jornais e rádio).

Forma de extroversão idealizada: Divulgação na mídia (TV, jornais e rádio).
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PASSOS PROSPECTIVOS

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PASSOS PROSPECTIVOS

Ao finalizar este relatório que apresenta os resultados obtidos pelo Comitê
Interdisciplinar que elaborou os conceitos fundadores da Exposição de Longa Duração
e do Programa Explora São Paulo para o Museu da Cidade de São Paulo, temos a
registrar e destacar o que segue:

Ao finalizar este relatório que apresenta os resultados obtidos pelo Comitê
Interdisciplinar que elaborou os conceitos fundadores da Exposição de Longa Duração
e do Programa Explora São Paulo para o Museu da Cidade de São Paulo, temos a
registrar e destacar o que segue:

•

A base e o acompanhamento de tramitação dos contratos dos consultores e da
Expomus, assegurados pela Secretaria Municipal de Cultura/DPH/DIM e a infraestrutura operacional local disponibilizada por essa instituição para acolher e dar
suporte às reuniões gerais e setoriais deste Comitê, realizadas no Palácio das
Indústrias, cujas sínteses e registro de presença se encontram em anexo.

•

A base e o acompanhamento de tramitação dos contratos dos consultores e da
Expomus, assegurados pela Secretaria Municipal de Cultura/DPH/DIM e a infraestrutura operacional local disponibilizada por essa instituição para acolher e dar
suporte às reuniões gerais e setoriais deste Comitê, realizadas no Palácio das
Indústrias, cujas sínteses e registro de presença se encontram em anexo.

•

A importância da participação da Diretora e demais funcionários da Divisão de
Iconografia e Museus em todo o processo de desenvolvimento dos conteúdos
elaborados pelo Comitê Interdisciplinar, garantindo ao projeto contribuições de
técnicos que não só conhecem as instituições municipais e seus respectivos
acervos, como têm toda a condição de colaborar no desenvolvimento de
estratégias de vinculação das mesmas com o programa do Museu da Cidade, em
diferentes níveis de parceria e colaboração.

•

A importância da participação da Diretora e demais funcionários da Divisão de
Iconografia e Museus em todo o processo de desenvolvimento dos conteúdos
elaborados pelo Comitê Interdisciplinar, garantindo ao projeto contribuições de
técnicos que não só conhecem as instituições municipais e seus respectivos
acervos, como têm toda a condição de colaborar no desenvolvimento de
estratégias de vinculação das mesmas com o programa do Museu da Cidade, em
diferentes níveis de parceria e colaboração.

•

O interesse manifesto pelos consultores com relação aos temas tratados, expresso
nas participações em reuniões e por meio da elaboração, individual e coletiva, dos
conteúdos solicitados pela Coordenação.

•

O interesse manifesto pelos consultores com relação aos temas tratados, expresso
nas participações em reuniões e por meio da elaboração, individual e coletiva, dos
conteúdos solicitados pela Coordenação.

•

O registro da cooperação institucional da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
que, mediante solicitação do Secretário Municipal de Cultura, disponibilizou para
este Comitê a participação e colaboração da consultora Patrícia Sepe, que
desenvolveu importantes conteúdos ligados à sustentabilidade da metrópole,
constantes deste documento.

•

O registro da cooperação institucional da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
que, mediante solicitação do Secretário Municipal de Cultura, disponibilizou para
este Comitê a participação e colaboração da consultora Patrícia Sepe, que
desenvolveu importantes conteúdos ligados à sustentabilidade da metrópole,
constantes deste documento.

Com relação ao enquadramento desta fase ora concluída no amplo programa de
implantação do Museu da Cidade de São Paulo, se considerarmos o quadro geral de
seu desenvolvimento metodológico, pode-se dizer que foi concluído o plano estável de
conteúdos sobre o qual seus diferentes programas poderão ser continuamente
delineados.

Com relação ao enquadramento desta fase ora concluída no amplo programa de
implantação do Museu da Cidade de São Paulo, se considerarmos o quadro geral de
seu desenvolvimento metodológico, pode-se dizer que foi concluído o plano estável de
conteúdos sobre o qual seus diferentes programas poderão ser continuamente
delineados.

Assim sendo, a exposição de longa duração, incluindo a Maquete e a Linha do Tempo,
delineiam o eixo principal do Museu, sobre o qual repousarão os demais programas e
propostas futuras.

Assim sendo, a exposição de longa duração, incluindo a Maquete e a Linha do Tempo,
delineiam o eixo principal do Museu, sobre o qual repousarão os demais programas e
propostas futuras.

A partir do encerramento desta etapa, a prioridade será o aprofundamento das
pesquisas já enunciadas nas contribuições e indicações dos consultores (Anexo 4), de
forma a gerar conteúdos palpáveis e selecionar definitivamente acervos já apontados
que possam ser incorporados à exposição de longa duração.

A partir do encerramento desta etapa, a prioridade será o aprofundamento das
pesquisas já enunciadas nas contribuições e indicações dos consultores (Anexo 4), de
forma a gerar conteúdos palpáveis e selecionar definitivamente acervos já apontados
que possam ser incorporados à exposição de longa duração.
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Simultaneamente, deverão ser iniciados os contatos institucionais com outros
organismos municipais que serão motivados e convidados pela Secretaria Municipal de
Cultura a colaborar no fornecimento de dados e informações sobre a cidade,
necessários à construção de conteúdos específicos dos núcleos expositivos e demais
programas do Museu. De acordo com os trabalhos desenvolvidos até o presente
momento, já temos segurança em afirmar que as Secretarias Municipais que
potencialmente têm condições de prestar uma colaboração efetiva para os programas
do Museu são: Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Planejamento;
Secretaria Municipal de Abastecimento; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal do Verde e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Transportes; EMURB –
Empresa Municipal de Urbanismo; Anhembi Turismo e Eventos da cidade S.A; entre
outros organismos municipais, estaduais e federais que tenham vinculação direta com
o funcionamento e gestão de recursos da região metropolitana de São Paulo.

Simultaneamente, deverão ser iniciados os contatos institucionais com outros
organismos municipais que serão motivados e convidados pela Secretaria Municipal de
Cultura a colaborar no fornecimento de dados e informações sobre a cidade,
necessários à construção de conteúdos específicos dos núcleos expositivos e demais
programas do Museu. De acordo com os trabalhos desenvolvidos até o presente
momento, já temos segurança em afirmar que as Secretarias Municipais que
potencialmente têm condições de prestar uma colaboração efetiva para os programas
do Museu são: Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Planejamento;
Secretaria Municipal de Abastecimento; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal do Verde e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Transportes; EMURB –
Empresa Municipal de Urbanismo; Anhembi Turismo e Eventos da cidade S.A; entre
outros organismos municipais, estaduais e federais que tenham vinculação direta com
o funcionamento e gestão de recursos da região metropolitana de São Paulo.

Paralelamente, deverão ainda ser criados os instrumentos específicos de construção da
imagem institucional e pública do Museu da Cidade de São Paulo, com prioridade para
o desenvolvimento da logomarca e do site do Museu, que constituirão os primeiros
elos de comunicação do Museu com o público paulistano.

Paralelamente, deverão ainda ser criados os instrumentos específicos de construção da
imagem institucional e pública do Museu da Cidade de São Paulo, com prioridade para
o desenvolvimento da logomarca e do site do Museu, que constituirão os primeiros
elos de comunicação do Museu com o público paulistano.

A partir daí, será indispensável estabelecer e ampliar um canal de interlocução e
reflexão sobre o processo de implantação do Museu da Cidade de São Paulo. Isso
poderá se dar por meio de diferentes estratégias: estabelecimento de um Fórum
permanente que viabilize contínuos seminários interdisciplinares destinados a abordar
as diferentes etapas de desenvolvimento e implantação do Museu; ações que
estabeleçam interlocução permanente com as diferentes instituições da cidade, com os
agentes sociais que já dialogaram com o Museu por ocasião da Expedição São Paulo
450 Anos e com outros que virão a com ele dialogar; fornecimento de informações
permanentes com os órgãos de difusão, com os parceiros institucionais, com os
patrocinadores atuais e potenciais do Museu; interação contínua com o cidadão comum
que desejar participar da construção do Museu da sua cidade.

A partir daí, será indispensável estabelecer e ampliar um canal de interlocução e
reflexão sobre o processo de implantação do Museu da Cidade de São Paulo. Isso
poderá se dar por meio de diferentes estratégias: estabelecimento de um Fórum
permanente que viabilize contínuos seminários interdisciplinares destinados a abordar
as diferentes etapas de desenvolvimento e implantação do Museu; ações que
estabeleçam interlocução permanente com as diferentes instituições da cidade, com os
agentes sociais que já dialogaram com o Museu por ocasião da Expedição São Paulo
450 Anos e com outros que virão a com ele dialogar; fornecimento de informações
permanentes com os órgãos de difusão, com os parceiros institucionais, com os
patrocinadores atuais e potenciais do Museu; interação contínua com o cidadão comum
que desejar participar da construção do Museu da sua cidade.

Destaca-se ainda, no programa geral de implantação do Museu, a necessidade de
estabelecer um plano claro de gestão que viabilize a consolidação do Museu da Cidade
como eixo articulador do Sistema Municipal de Museus, com estudos de viabilidade
aplicada, consoante à legislação municipal vigente e ao atendimento da dinâmica
contemporânea de um Museu de sociedade.

Destaca-se ainda, no programa geral de implantação do Museu, a necessidade de
estabelecer um plano claro de gestão que viabilize a consolidação do Museu da Cidade
como eixo articulador do Sistema Municipal de Museus, com estudos de viabilidade
aplicada, consoante à legislação municipal vigente e ao atendimento da dinâmica
contemporânea de um Museu de sociedade.
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ANEXO 1.

ANEXO 1.

Roteiro da exposição de longa duração do Museu da Cidade
de São Paulo.

Roteiro da exposição de longa duração do Museu da Cidade
de São Paulo.

45

45

ROTEIRO DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Maquete

ROTEIRO DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Maquete

1. Orientação/Espacialização

1. Orientação/Espacialização

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Assunto(s):

Assunto(s):

Geomorfologia

Geomorfologia

Destacar os principais acidentes geográficos de forma a permitir que o visitante perceba a relação entre
topografia e ocupação.

Centralidades

Destacar os principais acidentes geográficos de forma a permitir que o visitante perceba a relação entre
topografia e ocupação.

Centralidades

2. Caminhos

2. Caminhos

Assunto(s):

Assunto(s):

Caminhos indígenas

Caminhos indígenas

Caminhos e rotas

Caminhos e rotas

Identificação dos caminhos e fluxos que se articulam e se articularam em São Paulo ao longo do tempo. A
abordagem deve enfatizar/questionar a permanência física de traçados e a permanência funcional dos nós
de articulação.

Eixos viários

Identificação dos caminhos e fluxos que se articulam e se articularam em São Paulo ao longo do tempo. A
abordagem deve enfatizar/questionar a permanência física de traçados e a permanência funcional dos nós
de articulação.

Eixos viários

Identificação da rede viária principal e da evolução da área urbanizada.

Identificação da rede viária principal e da evolução da área urbanizada.

3. Configuração da ocupação territorial

3. Configuração da ocupação territorial

Assunto(s):

Assunto(s):

Grande São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo

Grande São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo

Mostrar que a mancha agrega 37 municípios, e não se restringe aos limites do município.

Transterritorialização e Metropolização

Mostrar que a mancha agrega 37 municípios, e não se restringe aos limites do município.

Transterritorialização e Metropolização

4. Expansão da mancha urbana

4. Expansão da mancha urbana

Assunto(s):

Assunto(s):

Periferização

Periferização

Representar o movimento de periferização vivido pela metrópole. Enfatizar a autoconstrução, o fato de
mancha urbana se estender a áreas com maiores declividades, solos frágeis, suscetíveis a erosão, o
acirramento da crise sócio-ambiental e o agravamento das enchentes, a multiplicação das favelas e
loteamentos clandestinos, a escassez de áreas verdes públicas e espaços de lazer.

Representar o movimento de periferização vivido pela metrópole. Enfatizar a autoconstrução, o fato de
mancha urbana se estender a áreas com maiores declividades, solos frágeis, suscetíveis a erosão, o
acirramento da crise sócio-ambiental e o agravamento das enchentes, a multiplicação das favelas e
loteamentos clandestinos, a escassez de áreas verdes públicas e espaços de lazer.

5. Velocidades

5. Velocidades

Assunto(s):

Assunto(s):

Velocidades

Velocidades

Página 1

Página 1
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6. Ícones e pontos referenciais

Museu da Cidade de São Paulo

6. Ícones e pontos referenciais

Assunto(s):

Assunto(s):

Ícones e pontos referenciais

Ícones e pontos referenciais

7. População

7. População

Assunto(s):

Assunto(s):

Diversidade da População

Diversidade da População

Página 2
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Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Módulo I - Território

ROTEIRO DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Módulo I - Território

1. Idade do território

1. Idade do território

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Assunto(s):

Assunto(s):

Idade do território

Idade do território

A história geológica dos terrenos que compõem o município e a Região Metropolitana de São Paulo. Utilizar
o conceito da geologia moderna, sobre o Período Quinário ou Tecnógeno, que tem no homem e em seus
processos de produção e apropriação do espaço, o maior agente geólogico, modificador da paisagem. Escola
russa (Gerasimov & Velitchko, Ter-Stepanian), prof. Aziz Ab’Saber e outros autores.

A história geológica dos terrenos que compõem o município e a Região Metropolitana de São Paulo. Utilizar
o conceito da geologia moderna, sobre o Período Quinário ou Tecnógeno, que tem no homem e em seus
processos de produção e apropriação do espaço, o maior agente geólogico, modificador da paisagem. Escola
russa (Gerasimov & Velitchko, Ter-Stepanian), prof. Aziz Ab’Saber e outros autores.

2. Geomorfologia

2. Geomorfologia

Assunto(s):

Assunto(s):

Relevo e paisagem

Relevo e paisagem

3. Caminhos e Rotas e Comunicação

3. Caminhos e Rotas e Comunicação

Assunto(s):

Assunto(s):

São Paulo contemporânea como local de entroncamento

São Paulo contemporânea como local de entroncamento

Os portais da cidade. As rotas aéreas que ligam a cidade ao pais e ao mundo.

Os portais da cidade. As rotas aéreas que ligam a cidade ao pais e ao mundo.

Caminhos indígenas

Caminhos indígenas

Comunicação

Comunicação

Estradas de ferro

Estradas de ferro

Estradas de rodagem

Estradas de rodagem

Mostrar a articulação da cidade de São Paulo com a região, o país e outros países o longo do tempo.
Sobrepor os antigos caminhos à rede de caminhos que levam as entradas e saídas da cidade.

Mostrar a articulação da cidade de São Paulo com a região, o país e outros países o longo do tempo.
Sobrepor os antigos caminhos à rede de caminhos que levam as entradas e saídas da cidade.

4. Ocupação humana

4. Ocupação humana

Assunto(s):

Assunto(s):

Arqueologia

Arqueologia

Há referências de sítios na cidade, indicados no relatório enviado por Paulo Zanettini, que não foram
incluídos no banco de dados e podem ser recuperadas, se for o caso.

Há referências de sítios na cidade, indicados no relatório enviado por Paulo Zanettini, que não foram
incluídos no banco de dados e podem ser recuperadas, se for o caso.

5. Expansão urbana

5. Expansão urbana

Assunto(s):

Assunto(s):

Meios de transporte

Meios de transporte

Tração animal, bondes, trens, automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, metrô, helicópteros. O
impacto do bonde, da estrada de ferro, do transporte sobre rodas e do metrô na organização e no ritmo de
expansão da cidade.
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Museu da Cidade de São Paulo

Saneamento

Impacto na vida doméstica e na produção. De onde vem e para onde vai a água. As bacias hidrográficas, a
captação, as estações de tratamento, a distribuição (número de domicílios atendidos pela rede x número de
domicílios da cidade cadastrados pelo censo).

Impacto na vida doméstica e na produção. De onde vem e para onde vai a água. As bacias hidrográficas, a
captação, as estações de tratamento, a distribuição (número de domicílios atendidos pela rede x número de
domicílios da cidade cadastrados pelo censo).

Malha viária

Malha viária

Trânsito

Trânsito

Principais planos urbanísticos

Principais planos urbanísticos

Identificação de planos que orientaram o pensamento urbanístico da metrópole paulistana. Planos
importantes para o urbanismo da cidade de São Paulo e sua relação com a organicidade da cidade. A
permanente transformação da cidade. Identificar as mudanças na realidade e no pensamento sobre a
cidade. Indicação de propostas que, se implantadas, teriam amenizado os problemas vivenciados pela cidade

População

Identificação de planos que orientaram o pensamento urbanístico da metrópole paulistana. Planos
importantes para o urbanismo da cidade de São Paulo e sua relação com a organicidade da cidade. A
permanente transformação da cidade. Identificar as mudanças na realidade e no pensamento sobre a
cidade. Indicação de propostas que, se implantadas, teriam amenizado os problemas vivenciados pela cidade

População

Dados populacionais em diferentes períodos. Número de habitantes e densidade demográfica. Adensamento
populacional. Essas informações não constituem um tema e devem ser tratadas na sua relação com os
deslocamentos populacionais na cidade.

Marcos de urbanização

Dados populacionais em diferentes períodos. Número de habitantes e densidade demográfica. Adensamento
populacional. Essas informações não constituem um tema e devem ser tratadas na sua relação com os
deslocamentos populacionais na cidade.

Marcos de urbanização

Obras públicas e interferências que mudaram o perfil da cidade. Edificações e infraestrura básica. O impacto
das tecnologias construtivas na cidade.

Especulação imobiliária

Obras públicas e interferências que mudaram o perfil da cidade. Edificações e infraestrura básica. O impacto
das tecnologias construtivas na cidade.

Especulação imobiliária

A aceleração da verticalização do centro e dos bairros, particularmente partir dos anos 50 e sua
intensificação nos anos 70 e 80 e os movimentos populacionais na cidade. Relacionar os crescimento da
população ao ritmo de verticalização e adensamento da ocupação de áreas da cidade.

Energia elétrica

A aceleração da verticalização do centro e dos bairros, particularmente partir dos anos 50 e sua
intensificação nos anos 70 e 80 e os movimentos populacionais na cidade. Relacionar os crescimento da
população ao ritmo de verticalização e adensamento da ocupação de áreas da cidade.

Energia elétrica

O impacto da energia elétrica na produção, no consumo e no cotidiano (vida doméstica e sociabilidade).

O impacto da energia elétrica na produção, no consumo e no cotidiano (vida doméstica e sociabilidade).

6. Ritmos e fluxos

6. Ritmos e fluxos

Assunto(s):

Assunto(s):

Energia

Energia

Ritmo urbano

Ritmo urbano

A questão dos diferentes ritmos da cidade. Tempos médios.

A questão dos diferentes ritmos da cidade. Tempos médios.

Trânsito

Trânsito

Indicação, através de mapas, dos tempos de deslocamento em transporte coletivo.

Indicação, através de mapas, dos tempos de deslocamento em transporte coletivo.

Circulação interna na cidade

Circulação interna na cidade

7. Transterritorialidade

7. Transterritorialidade

Assunto(s):

Assunto(s):

Transterritorialidade

Transterritorialidade
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Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Módulo II - População

1. Diversidade

1. Diversidade

Assunto(s):

Assunto(s):

Migrantes

Migrantes

Mineiros, nordestinos, caipiras e outros (profissões e regiões da cidade).
Apontar que os “nortistas” já migravam para a cidade desde o início da República e não apenas desde os
anos 50 como é mais freqüentemente lembrado.Relativizar “nordestino” na identificação intra e inter-grupos.
Bairros “nordestinos”?Apontar importância da migração do interior com as alterações dos sistemas de
contrato de imigrantes, Abolição, Crise de 29.

Negros

Mineiros, nordestinos, caipiras e outros (profissões e regiões da cidade).
Apontar que os “nortistas” já migravam para a cidade desde o início da República e não apenas desde os
anos 50 como é mais freqüentemente lembrado.Relativizar “nordestino” na identificação intra e inter-grupos.
Bairros “nordestinos”?Apontar importância da migração do interior com as alterações dos sistemas de
contrato de imigrantes, Abolição, Crise de 29.

Negros

Populações distintas da África. Migração de escravos das províncias nordestinas para o interior do Estado,
com refluxo posterior para a capital. África plural e o tráfico interprovincial. Referenciar Museu Afro.

Grupos indígenas

Populações distintas da África. Migração de escravos das províncias nordestinas para o interior do Estado,
com refluxo posterior para a capital. África plural e o tráfico interprovincial. Referenciar Museu Afro.

Grupos indígenas

Indicar “tupis” e “tapuias” com eixo de discussão da inter-etnicidade dos primeiros paulistanos.

Indicar “tupis” e “tapuias” com eixo de discussão da inter-etnicidade dos primeiros paulistanos.

Cristãos e judeus

Cristãos e judeus

Portugueses e Espanhóis

Portugueses e Espanhóis

Imigrantes

Imigrantes

Itálicos/espanhois(hispânicos)/ portugueses/germânicos, judeus múltiplos, árabes (sírios e libaneses),
lituanos, russos, eslovenos, sérvios escandinavos, armênios, japoneses, coreanos, chineses, bolivianos, cone
sul, africanos, guaranis, paraguaios etc. Indicar populações coloniais de origem judaica/israelita. Apontar
diversidade dos itálicos (calabreses, bareses, napolitanos, vênetos, lígures, toscanos, etc), relativizando o
“italiano”.Idem para judeus (ashkenazis e sefaradis). Idem para alemães (de diferentes principados,
católicos e protestantes)Idem para sírios e libaneses (por exemplo, com religiões: maronitas, grecomelquitas, ortodoxos antioquinos e católicos, além dos muçulmanos).

Itálicos/espanhois(hispânicos)/ portugueses/germânicos, judeus múltiplos, árabes (sírios e libaneses),
lituanos, russos, eslovenos, sérvios escandinavos, armênios, japoneses, coreanos, chineses, bolivianos, cone
sul, africanos, guaranis, paraguaios etc. Indicar populações coloniais de origem judaica/israelita. Apontar
diversidade dos itálicos (calabreses, bareses, napolitanos, vênetos, lígures, toscanos, etc), relativizando o
“italiano”.Idem para judeus (ashkenazis e sefaradis). Idem para alemães (de diferentes principados,
católicos e protestantes)Idem para sírios e libaneses (por exemplo, com religiões: maronitas, grecomelquitas, ortodoxos antioquinos e católicos, além dos muçulmanos).

2. Trocas

2. Trocas

Assunto(s):

Assunto(s):

Comemorações e celebrações

Comemorações e celebrações

Religiosidade: templos

Religiosidade: templos

Festas

Festas

Família e interetnicidade

Família e interetnicidade

Pedir para visitantes confirmarem a hipótese do museu reconstituindo a sua “árvores genealógica”.

Pedir para visitantes confirmarem a hipótese do museu reconstituindo a sua “árvores genealógica”.

Escolas e hospitais

Escolas e hospitais

Escolas de Samba

Escolas de Samba
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Clubes/práticas de esportes

Clubes/práticas de esportes

Alimentação

Alimentação

3. Tensões/Conflitos

Museu da Cidade de São Paulo

3. Tensões/Conflitos

Assunto(s):

Assunto(s):

Períodos de Guerras

Períodos de Guerras

Reflexos nas comunidades alemã, judaica, italiana e japonesa.

Reflexos nas comunidades alemã, judaica, italiana e japonesa.

Piadas

Piadas

Rótulos

Rótulos

4. Movimentos culturais

4. Movimentos culturais

Assunto(s):

Assunto(s):

Hip hop

Hip hop

Teatro Paulista

Teatro Paulista

Tropicália

Tropicália

Samba paulista

Samba paulista

Especificidade do samba paulista.

Especificidade do samba paulista.

Punk e Rock anos 80

Punk e Rock anos 80

Jovem Guarda

Jovem Guarda

Modernismo

Modernismo

Rever modernismo/modernistas: o movimento é bastante excludente quanto à imigração e inventa um Brasil
idealizado.
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Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Módulo III - Economia

1. Trabalho

1. Trabalho

Assunto(s):

Assunto(s):

Assalariamento

Assalariamento

Camelô/ambulante

Camelô/ambulante

O que essa atividade representa na economia da cidade. Tratar a questão de modo complexo (obtenção de
renda para indivíduos e não-pagamento de impostos).

O que essa atividade representa na economia da cidade. Tratar a questão de modo complexo (obtenção de
renda para indivíduos e não-pagamento de impostos).

Doméstico

Doméstico

Escravidão

Escravidão

Escravidão Indígena

Escravidão Indígena

Escravidão Negra

Escravidão Negra

Estagiário

Estagiário

O estagiário "verdadeiro" e a exploração do trabalho do estagiário.

O estagiário "verdadeiro" e a exploração do trabalho do estagiário.

Infantil

Infantil

Prostituição

Prostituição

Sazonal

Sazonal

Cooperativismo

Cooperativismo

Entidades de Classe

Entidades de Classe

Liceu de Artes e Ofícios

Liceu de Artes e Ofícios

Sindicatos

Sindicatos

Sistema SESI/SENAI/SESC

Sistema SESI/SENAI/SESC

Profissões

Profissões
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Museu da Cidade de São Paulo

Informalidade

2. Produção - setor primário

2. Produção - setor primário

Assunto(s):

Assunto(s):

Extrativismo/Agricultura e Pecuária

Extrativismo/Agricultura e Pecuária

3. Produção - setor secundário

3. Produção - setor secundário

Assunto(s):

Assunto(s):

Indústria

Indústria

Fases históricas/peso relativo na economia (índices) e números

Fases históricas/peso relativo na economia (índices) e números

4. Produção - setor terciário

4. Produção - setor terciário

Assunto(s):

Assunto(s):

Especialização

Especialização

5. Abastecimento e consumo

5. Abastecimento e consumo

Assunto(s):

Assunto(s):

Atacado e varejo

Atacado e varejo

Víveres

Víveres

Bens duráveis

Bens duráveis

Consumo

Consumo
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Museu da Cidade de São Paulo

Módulo IV - Movimentos sociopolíticos

1. Confronto e luta política

1. Confronto e luta política

Assunto(s):

Assunto(s):

Greves

Greves

Anarquistas

Anarquistas

Revolução de 32

Revolução de 32

Aqui é preciso falar da Revolução de 1924 e de 1930, tão marcantes na vida dos moradores da cidade
quanto a de 1932. Juntas compõem o quadro de desagregação da República Velha e da hegemonia da
oligarquia paulista.

Aqui é preciso falar da Revolução de 1924 e de 1930, tão marcantes na vida dos moradores da cidade
quanto a de 1932. Juntas compõem o quadro de desagregação da República Velha e da hegemonia da
oligarquia paulista.

Prefeitos nomeados e eleições diretas

Prefeitos nomeados e eleições diretas

Movimento sindical

Movimento sindical

Movimento republicano

Movimento republicano

Morte de Getúlio Vargas

Morte de Getúlio Vargas

Lei dos Indesejáveis

Lei dos Indesejáveis

Expulsão de estrangeiros envolvidos em atividades políticas. Lei 1641 de 07 de janeiro de 1907.

Expulsão de estrangeiros envolvidos em atividades políticas. Lei 1641 de 07 de janeiro de 1907.

Envolvimento na Independência

Envolvimento na Independência

Repressão política

Repressão política

Disputas políticas do período colonial

Disputas políticas do período colonial

Diretas Já

Diretas Já

Batalha da praça da Sé

Batalha da praça da Sé

Movimento Estudantil.

Movimento Estudantil.

1968 (Mackenzie x M Antônia).

1968 (Mackenzie x M Antônia).

2a Guerra Mundial

2a Guerra Mundial

"Marchas" pela família

"Marchas" pela família
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Configuração da República Velha

2. Lutas por direitos

2. Lutas por direitos

Assunto(s):

Assunto(s):

Movimento dos sem-teto

Movimento dos sem-teto

Creche

Creche

Violência

Violência

Negros

Negros

Mulheres

Mulheres

Gays

Gays

Direitos humanos

Direitos humanos

Crianças

Crianças

Associações de bairro

Associações de bairro

Mostrar o surgimento e crecimento dessas associações num determinado período (década de 70).

Mostrar o surgimento e crecimento dessas associações num determinado período (década de 70).

Deficientes

Deficientes

Idosos

Idosos
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Módulo

Museu da Cidade de São Paulo

Módulo V - Sustentabilidade

1. Questões socioambientais

1. Questões socioambientais

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Detalhamento apresentado no texto de Patrícia Sepe.

Assunto(s):

Assunto(s):

Dinâmica populacional

Dinâmica populacional

Clima

Clima

Dinâmica econômica

Dinâmica econômica

Energia

Energia

Transporte

Transporte

Poluição

Poluição

Custos sociais e econômicos da poluição do ar.

Custos sociais e econômicos da poluição do ar.

Moradia

Moradia

Meio ambiente

Meio ambiente

Características ambientais da cidade de São Paulo e seus problemas. Os problemas ambientais da metrópole
estão intimamente associados aos processos sociais e econômicos que ocorreram no último século e o
Museu deverá apresentar esta análise. Identificar as grandes questões ambientais da cidade e levantar as
soluções possíveis para a sua melhoria.

Lixo

Características ambientais da cidade de São Paulo e seus problemas. Os problemas ambientais da metrópole
estão intimamente associados aos processos sociais e econômicos que ocorreram no último século e o
Museu deverá apresentar esta análise. Identificar as grandes questões ambientais da cidade e levantar as
soluções possíveis para a sua melhoria.

Lixo
O que é o lixo, de onde vem o lixo e para onde vai o lixo? O lixo como documento revelador de
costumes/culturas e da ação transformadora do homem sobre a paisagem /natureza. O lixo na cidade de
São Paulo: problemas/caminhos para soluções.

Água

O que é o lixo, de onde vem o lixo e para onde vai o lixo? O lixo como documento revelador de
costumes/culturas e da ação transformadora do homem sobre a paisagem /natureza. O lixo na cidade de
São Paulo: problemas/caminhos para soluções.

Água
A abordagem deve ser metropolitana, até por que as soluções também deverão ser metropolitanas e até
regionais. O visitante deverá compreender como a questão da água é complexa e envolve diversos atores.

A abordagem deve ser metropolitana, até por que as soluções também deverão ser metropolitanas e até
regionais. O visitante deverá compreender como a questão da água é complexa e envolve diversos atores.

Saneamento

Saneamento

Enchentes

Enchentes

2. Solidariedade

2. Solidariedade

Abordagem: tensões entre local x global; individual x coletivo.

Abordagem: tensões entre local x global; individual x coletivo.

Assunto(s):

Assunto(s):

Movimentos de apoio sociais

Movimentos de apoio sociais

Privilegiar o uso de depoimentos das pessoas envolvidas em iniciativas solidárias/ações sociais. Focalizar a
solidariedade interpessoal, "do pedaço", entre pessoas que mantém vínculos pessoais/familiares.
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Mutirão

Mutirão

Voluntário

Voluntário

Voluntários de diversas classes sociais.

Museu da Cidade de São Paulo

Voluntários de diversas classes sociais.

3. Potência/Potencialidade

3. Potência/Potencialidade

Assunto(s):

Assunto(s):

Conhecimento

Conhecimento

Importância de São Paulo no cenário global, regional, local

Importância de São Paulo no cenário global, regional, local

Aqui é preciso discutir se escolheremos cidades para todas as comparações ou se não haverá tal
preocupação. Heuristicamente, o primeiro caso parece mais correto, pois permite ao visitante criar
parâmetros até mesmo sobre as outras cidades – eu selecionaria uma cidade de cada continente e uma ou
duas do Brasil.

Potência esportiva

Aqui é preciso discutir se escolheremos cidades para todas as comparações ou se não haverá tal
preocupação. Heuristicamente, o primeiro caso parece mais correto, pois permite ao visitante criar
parâmetros até mesmo sobre as outras cidades – eu selecionaria uma cidade de cada continente e uma ou
duas do Brasil.

Potência esportiva

Quantidade de atletas profissionais que são paulistas; quantidade de clubes e associações esportivas.

Quantidade de atletas profissionais que são paulistas; quantidade de clubes e associações esportivas.

4. Modos de Vida

4. Modos de Vida

Assunto(s):

Assunto(s):

Devoção/Religiosidade

Devoção/Religiosidade

Diversão e lazer

Diversão e lazer

Alimentação

Alimentação

Diferentes hábitos alimentares. Relação com perfis e estilos de vida. Diferenciar da abordagem "étnica" do
Módulo 2.

Saúde

Diferentes hábitos alimentares. Relação com perfis e estilos de vida. Diferenciar da abordagem "étnica" do
Módulo 2.

Saúde

Práticas e crenças.

Práticas e crenças.

Estilo de vida

Estilo de vida

Enfatizar os contrastes e matizes entre os diferentes modos de vida. Explorar os diferentes "estilos"
metropolitanos, mas não de forma estereotipada. Em vez de reforçar estigmas, mostrar como se trata de
um estilo de vida complexo, que envolve diversas esferas da vida. enfatizaro cotidiano. Possibilidade de
explorar os espaços domésticos como lugar de manifestação desses diversos modos de vida. Utensílios,
decoração, vestimentas, consumo, músicas ouvidas, etc.
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